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Almanların bir aydanberi şark 
cephesine durmadan kuvvet sev
kettikleri haber \'eriliyor. Mosko
va ve Kuibişct'den verilen haber
lere göre de Sovyetler, cepheye 
biiyiık ihtiyat kU\'Vetleri gönder
mektedirler. Hatta Pravda gaze
tesine göre, Sovyet ordular! bu 
defa gerek in.~arıca ve gerek mal
zemece Alman vrdularından üstün 
Vaziyettedirler. 

M. Zekeriya SERTEL 

;ONLUK SiYASİ HALK GAZETESi 

HALiDE EDlB'in Şaheseri 
C. a P. tık sanat mükafatını kaıanarı. 

SİNEKLİ BAKKAL 
Altıncı basımı çıktı. Ciltli 150 

Ahmet Halit Kitabevi 

İngilizler 
Alma~yayı 
Ge.ce ·Gündüı 

Bombalıyor 
. -ıı:-

Flesing' e, Harbin 
En Şiddetli 

Taarruzu Yapıldı 
-ıı:-

Bir müddettenberi ortalıkta, 
büyük fırtınanın arifesin

de bulunduğumuzu hatırlatan de
r~:ı .ve korkunç bir sükun hüküm 
suruyor. Harp tebliğleri hemen 
de her giinkü nakaratı tekrar edi
Y?r. Cephelerden hiçbirinde bü -
Ytik bir hareket görünmüyor. Bu
na karşılık, her tarafta ilkbahar 
taarruzu için büyük hazırlıklar 
Yapıldığını ve müthiş fırtınanın 
başlamak üzere bulunduğunu gös 

Diinden itibaren kahraman ordumt!za katılan ycdcg su baylanmızın, Ankarada Ulus meydanında yaptıkları förendcn iki intiba 

Binle.rce Yedek Subay 
Rostock'a Dün Yeniden 
Hücum Eden lngilizler 
Büyük Zararlar Yaptllar 

teren emareler var. 
.Almanların bir aydanben şark 

cephesine durmadan kuvvet sev· 
kettikleri haber veriliyor. Bu kuv 
Vetlerin bir kısmı Kırım ve Do -
tletz havzasına, bir kısmı eski 

Kahraman Orduya Katıldı 

Londra1 25 (A.A.} - Flesinge 
karşı yapılan hava hücumu har
bin başlaııgrcındanberi İngiliz 
tayyareleri tarafından yapılan a· 
kınlann en şiddetlisi olmuştur. 
Limanın havuzlarına taarruz e
dilmiştir. Dönüşte bütün tayya• 
reler yapılan yoklamada hazır 
bulunmuştur. Flesing'de büyük 
infilaklar olmuş yangınlar çıka· 
nlmış, mendirek hasara uğramış 
tır. Altı bin metre yükseklikte 
Fockewulf tipinde Alman tayya· 
releriyle bir çarpışma olmuş, bun 
lardan biri düşürülmüş bir küçı 
hasara uğratılmıştır. Dönüşte İn
giliz tayyareleri deniz üzerinde 
torpille mücehhez bir Yunkers 
tayyaresini düşürmüşlerdir. 

:~~:~ac!~1~~t~~:-"1~frn k~::r~~ --------il Geni! Subaylarımız Dün Törenle And 1 
~altık denizinden şimale sevkedi ~ 

hyorlar. Moskova ve Kuibişef'ten ı·ç+ı·ıer ve Dı·pıomalarını Aldılar \Terilen haberlere göre de Sovyet- G • H 
ler cepheye büyük ihtiyat kuvvet en 1 ş av c 
leri göndermektedirler. Hatta 
Pravda gazetesine göre, Sovyet H 1 • 
orduları bu defa gerek insanca ve arp er 1 
gerek malzeınece Alman ordula-

Kar ve çamurlar kalkıp da arazi 
.rından üstün bir vazıyettedirler. Yap 

1
.11y0 

r 
askeri harekata müsait bir hale 
gelir gelmez Sovyet orduları ta - -ıı:-

arruza geçeceklerdir. iki Taraf m 
Alman matbuatı kışı atlatmış da Büyük 

Kayıplar Verdiği 
Haber Verilmektedir 

oırnanın sevincini izhar etmekten 
geri durmuyorlar. Hatta Goebels, 
Oas. Rcich mecmuasında ne~~tti· 
ği bir makalede: 

"Bu yıl pek fena bir kış geçir~ 
dik. Hatta kışın bizi hayli endişe
Ye düşürdüğünü ele şimdi itiraf 
Pdebiliriz. Fakat kış bizi yıkama
t!ı, bilakis bizim mukavemet kud 
retimizi iyi bir imtıh~ndan geçir
di.,, diyor. 
Şark cephesinde·elli seneden -

beri görülmiyen şiddetli kış baş -
langJçta Almanları hayli ürküt -
lllüştü. Alman propaganda Nazı
rının işaret ettiği gibi, bu kışı at
latamamak tehlikesi bütün Al -
rnanyada büyük bir kaygu doğur 
rnuştu. Halbuki Almanlar kışı, 
korktuklarından daha az kayıp -
larla geçirmiye muvaffak oldu -
lar. Cephede tesis etHkleri Rejef, 
Orel, Kursk, Harkof ve Taganrok 
gibi büyük büdafaa üslerini mu
hafaza edebildiler. Sovyet kuvvet 
leri bu üsler araşınaan Alman 
hatlarının gerilere ironiye mı.ilde 
dir oldular, fakat cepheyi boza -
nladılar. 

-ıı:-

Kafkasya Kıyllarına 
Bombalar Atıldı 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman or 
duları başkomutanlığının tebliği: 
Şark cephesinde düşmanın ma 

halli taarruz hareketleri püskür 
tülmüştür. Alman hücum unsur
larının hareketleri muvaEfakıyet 
le neticelenmiştir. 

Alman hava kuvvetleri, Kara
denizin Kafkasya kıyısındaki li · 
manlarla Aza,k denizindeki liman 
lar tesislerini ve Sovyetlerin ge 
rilerle münakale yollarını tesirli 
surette bombalamışlardır. 
Alınan savaş uçaklarının Mur 

mansk'a yaptığı hücumlarda, hi -
maye avcıları, şiddetli hava mu 
harebelerinde, 17 si Hurricane ti 
pinde olmak üzere 18 düşman u
çağı düşürmüşlerdir . 
İtalyan uçakları, bir Sovyet ala 

nına 23 nisanda bir baskın hücu 
mu yapmış ve yerde 9 düşman 
uçağı tahrip etmiştir. 

tlJj- Devatnı Sa. 2 Sü. 5 

Ankara, 25 <TAN) - Yedek subay okulunun ı dıktan sonra okul komutam tarafından abide:,.:e 
16 ncı tahsil devresini bitirenlerin bu gün mezu- g?zel bir ~elenk k~nı:ıu~ ve t~ saa.~ onda hep bır 
niyet töreni yapılmıştır. agızdan soylenen ıstıklal .marşile torene baş.an -
Öğleden evvel binlerce genç subay başlarında mıştır. Ulus meydanını bınlerce halk dolJurmuş

komutanları kurmay albay Ali Rıza Görcan oldu- tur. 
ğu halde okuldan hareketle Genelkurmay - Milli 
Müdafaa - Sıhhat Vekaleti yolunu takiben Ulus 
meydanına gelmişlerdir. Yollardan geçerken mu
zikanm canlı nağmeleri altında çok mevzun, çok 
muntazam adımlarla yürüyen bu genç ve kahra

BİR YEDEK SUBAYİN NUTKU 
Burada yeni mezunlardan Muzaffer Erer bir 

nutuk söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

man subaylımmız bütün halkın ilgi ve takdirini 
celbetmiş bulunuyordu. Ulus meydanında bu mu
azzam subay bırliğl zafer abiaesi etr.a!ında yer a 

"Güzel ve sevgili vatanımızın her köşe:;inde, 
bize gösterilen mesuliyetlere yadırgamadan ve se
vinçle koşuyoruz. Vazifelerimiz ağırdır faka~ bel
lerimiz, bu ağırlık altında bukülmiyecek kadar 
guç üdür. ~ Devrunı Sa. 2 Sil 3 

Altı Hafta Sonra 
Dünyanın En Büyük 

Harbi Olacakmış 

Örfi 
Bir 

İdare Kanununun 
Maddesi 

Londra, 25 (A.A.) - Albay Briton • 
beyanatta bulunaıak demiştir ki: 

Değişti 
Yeni Değişiklikle Bazı Cezalar Arttırlldı "Altı hafta geçmeden dünya tari -

hinin belki de en büyüğü olan bir 
muharebe başlıyacaktır. Naziler çem
ber içindedir. Naziler insanca, mane· 
viyat, petrol ve yjyecek stoklan ba-
kımından ciddi sıkırıtılar çekmlyc baş 
lamışlardır Bu muharebeyi kazanmak 
için Almanların dııha büyük gayret-
ler sarfetnıeleri lazımdır. Almanya 
simdiye kadar tarihmde kaydedilme
miş miktarda insana. makineye, ce
sarete, muharebe ve dayanıklılığa 

muhtactxr. Almanlar son şanslarını 
oynuyorlar. EP:er bu taarnızda mu -
vaffak olamazlarsa, kuvvetlerini ebe
diyen kaybedeceklerdır. Bu taarruza 
karşı koymak için bizim de bütün as
kerlerimize makinelerimize, stokları -
mıza ve bütün maharetimize ve da
yanıkltlığımıza ihti:>acımız vardır.,, 

Ankara, 25 <TAN) - Orfi ida
re kanunun 7 nci madde.sinin de
t'Ntırilmesi hakkındaki kanun ıa 
y ıhası meclis umumi heyetine sev 
keclilmiştir. 

Yeni maddeye göre, örfi idare 
altma alınan yerlerde askeri ida
re tarafından ittihaz edilen ted
birlere karşı hareket edenler ve 
emirlere itaatsizlik gösLerenler 
ve hiıviyetine dair hilafı hakıkat 
beyanatta bulunanlar hakkında, 
Tür ceza kanununun 526 ve 528 
inci maddelerinde yazılı cezalar 
3 misli arttırılarak hükmolwıa • 
caktır. 

Bununla beraber ktş Sovyet -
lerden ziyade Almanlara zarar 
Verdi. Almanya kış tatilinden is· 
tifade ederek cephedeki kuvvet
lerinden büyük bir kısmını arka
ya çekip fabrikalarda çalıştıra -
caktı. Buna imkan bulamadı. 
Fazla olarak Sovyetlerin cephe • 
de mütemadiyen hareketli taar -
tuzları Almanyayı cephede mü -
hiınce kuvvet bulundurmıya, hat 
ta arkada bulunan ihtiyat kuvvet 
!erinden 400 bin kişiyi cepheye 
sevketmiye mecbur etti. Bir taraf 
tan Kızılordunun tazyiki, diğer 
taraftan kışın şiddeti yüzünden 
de hayli harp malzemesi kaybet
ti. Halbuki Sovyetler kıştan isti
fade ederek cepııeaeki müdafaa 

İzmir Muhtelit: 

Örfi idare mıntakasından çıka 
rılanlardan bu mıntakaya izins12 
girenler hakkında bir seneden .'.iç 
se.ıeye kadar sürgün cezası hük • 
moiunacaklardır. ~· . K ı 

Örfi idare mıntakası dışına çı vru ıdare k6.mutam orgcnera 
kc>Iılanlarrn ikametgah ittihaz et Sabıt Noyon . ' 

lsta.nbul Takımını 
2 • 1 MaglUp Etti 

l:lJi9 Devamı Sa. 2 Su. 4 \ 
Güreş · Birinciliklerine Başlandı 

• 

tikleri yerlerde kalmaları . çıkarıl' 
ma sebeplerine nazaran mahzur-
lu görüldüğü takdirde orada ve-, . Japonyanın 
ya o vilayet hududu içinde ika -
n:ıetıeri Dahiliye Vekaleti kara -{ Bombardıman 
rıyle menolunur. 

Haklarında bu fıkra hükmü k• I • 
tatbik olunanlardan, çıkarıldıkla Ve A ıs erı 
n yere veya vilayete izinsiz giren 

l ler hakkında bir seneye kadar sür 
gün cezası hükmolunur. 

-ıı:-

Hücum Eden Amerika 
Tayyarelerinin Hepsi 

Oüşürülmüş 
-x-

Amerikahlar, Bu Yüzden 
Tebliğ Neşredemiyorm us 

Ankara 25 (Radyo Gazetesi ı -
Japonlaıı Tokyoyu bombardıman 
eden tayyarelerin hepsinin de 
kaybolduğu ve Amerikan tebliği 
nin bu sebeple neşredilmediğini 
iddia etmeğe başladılar. 

Amerikalılar · bununla alay e
derek bu taktikin Amerikalıları 
tebliğ neşrine mecbur etmek icin 
yapılmakta olduğunu ileri sur -
mektedirler. 

lt2Jr Devamı Sa. 2 Sü. 5 

PASiFiK . HARBi 

Japonlar 
İlerlemeğe 
Devam Ediyor 

-~ 

Müttefi kler 100 Km. 
Daha Geri 

Çekifmeğe Başladılar 
-ıı:-

Avustralyada Şiddetli 
Hava Ha .. pleri Oldu 
Çunking, 25 (A.A.) - '.Çin 

tebliği,. İçlerinde motörlii birlik 
ler de bulunan Japon ileri kuv
vetleri Laygkaw şimal bölgesini 
ele geçirdikten sonra ilerleyişle
rine devam ediyor. Düşman 22 
nisan sabahı Pangi'nin 16 kiler 
metre doğusunda Pekong'a var
mıştır. Bu kuvvetlere yardım e
den 40 Japon tayyaresi Çin mev 
zilerini arasız bombaiam1ştır. 
Kesin muharebeler devam edi
yor. İki taraf da ağır kayıplar 
vermektedir. 

* 

Daha sonra akşama doğru İn· 
giliz tayyareleri şimali Fransaya 
taarruz etmişlerdir. Yeni Zelan 
da av tayyareleri Fockewulf ti~ 
pinde dört tayyareye taarruz e• 
derek bunlardan üçünii kendileri 
hiç bir zarara uğramadan mu· 
hakkak olarak düşürmüJlerdiı'. 
Yeni Zelandalılar dördüncıi bir 
Fockewulf tayyaresinin d~ muh 
temeı olarak düşürüldüğünü söy 
lemektedirler. Bu tayyareyi son 
defa olarak alevler içinde inel'" 
ken görmüşlerdir. 
~ Devamı Sa. 2 Sü. '1 

Amerikahlara Göre : 
İtalya İle 
Al~anya 
Bozuşacakmış 

-ıı:-

İtalyanm Yalnız Başına 
Sulh Yapmıya Meyilli 
Olduğu Söyleniyor 
Vaşington 25 (A.A.)- Kolom

Çuılking 25 (A.A.) - Cumar- biya Üniversitesinde bir nutuk 
tesi günkü Çin tebliği: söyliyen Nevyork belediye reisi 

Salwen cephesinde Çın kuvvet ı 
)eri muvaffakiyetle mukabil ta- M. La Guardıa bilhassa şöy e 

1 1 demiştir: 
ı:ı.rruza geçmış erdir. Manda ya'in Ben aslen İtalyan olduğumdan 
160 kilometre cenup doğusunda ltalyanlan iyi bilirim. Bu sebep-
Hopang'dan gelmekte olan bır 1 · 
Japon kolu şimal doğu ıstikame- le yakında talyanların Berlın 
tinde ilerlemiştir. Diğer bır Ja- hükumetinin emrinde çalışmak-

tan çıkacaklanm söylersem al -
pon kolu Trungoyi'nin 20 kilo- danmadığıma· inanabilirsiniz. 1-
metre batısında taarruza geçmiş talya, Almanya ile yapmış oldu-

tirBütün cephelerde çarpışmalar ğu ittifakı bozacaktır. 
çok şiddetli olmaktadır. ltalya sul/ı istiyor 

Tank ve tayyare topçusu hima . Ankara, 25 (Radyo Gazetesi) -
yesinde, bir çok Japon takviye J Italyanlann demokratlarla .. ayn 
kıtalarr gelmiştir. l:lfj"' Devamı Sa. 2 Su. 7 

l:iJj'" Devamı Sa. 2 Sü. 6 ----·-------



No. 21 
Garsonlar çeklllyorlardı. O, arkala
ndan bajırdı: 
- B ze, v ski ile soda, konyak ıe
n. Yalnız katip efendi:ve soyleyın 
!m rezerve dol ptan çıkarsın Buz 

t rmegı de unutmıyacagmızı blldı -
ç"n, b r şey soylemıyorum. 

M nolakı efendi. kemerli bumunu 
ıyrld nna yapıştırm ştı: 
- Bunların hepsi yeni ıarson ! 
- Neden? 

azla soylemedi: 
Koşkte hasbıhal edersek daha iyi 
cak, Celil beyefendL 

Korkusuna kahkaha ıle giildum: 
- Artık bafıyel k yok. Hafıyeler t.e. 

nu lendi. 
M olak efmdi, tlmıts"zdl: 
- Hafıyehk, bir ruhtur. Her de
de hafı yeler vardır. 

Buna. •hayır!., dıyememlttim. Ç5n
yenı "hamiyetli,, "muhbir! sadııc:,. 
turemıştl: 

- Sen daha iyi bılirsın, Manolaki 
endi. 
Garsonlar gôrününciye kadar konuş 
adılı:. Patron, emretti: 
- Kotlı:e getinnız. 
Beraber k lktık, alır adımlarla köş

e ı ttik. Manolaki efendi, aai tara
lı:I odayı açtı: 
- Buyurunuz! 

Garsonlar, masayı hemen kurmuşlar
ı O patron gözlyle şöyle bir baktı: 
- Nane şekeri kalmadiyse, katip e

cncli:ve soyleyin, aldırtıın. 
G rsonlar çekildıler. Manolaki efen 

bir hüzun basmıştı: 
- Bu oda, madamın, repo odasıydı. 
Gozleri y şlanrverm ·: 
- Melek ı bi kadındı, Celil beye 

cnd", ben şimdi, yan yaşıyorum. 
Kapı tıkırd dı, bir garson, nane 
keri getirdi, patron, başın ıeierek 

e ekktir etti: 
- Butiın arkadaı:ılardan çok mem

unum. 
Garson çıkınca, kaşlarını çatarak ka 

pıy baktı, cli~lerinı sıktı Onu hiç bu 
dar ıınırlı gormemıştim. Sesi titri
du: 

- Garson da kalmadı, Celil beye
ndı Bendenlzin meslei"m, tolerans-

Öyle ken, h"ddete kapıldığım o
yor. Bunlar, garsonların doküntüle

molozu, otel katibi de kalmadı. 
- Peki, neden? 
Kadehini tokuşturacalrmış gibi &'ÖS 
eli, konyağmı içti, blr nane şeken
ucundan kırdı, emmeie ba,Jadı: 

- D ı:ıler de istifalannı verdiler 
Ne dudak ısırır gibi gülüyor,· ne 
kotılklannı düzeltıyordu; dalgın, 
gundu: 

- İşi kavramış, sözden anlar g:ır
ılann hepsi Beyoiluna geçtiler. Bc:-

1 zhı folıyon Celll beyefendi. 
Onan gibi baş eğelim: 
- Mut bıkız! 
Manolaki efendinin ytiründe bir gu 
mseme aydınlığı dolaştı: 
- Sizinle daima mutabıkız Celal 

Yazan: MAHMUT YESARi 

beyefendi Sözümüz değişmesin, g:ır
sonlardan konuısalım. Şimardılar, Hür 
riycti, çolı: yanlış anladık. Bu lı:ırll, e
line iş :varaşmaz, beceriksiz garsonlar, 
ustelık tenbel ve hrrsızdırlar. Na ıl 
onune geçeblllrlm? Şu ihtiyar halim
de, inmeli olursam. bana kim bakar? 
Eski garsonlar da çalıyorlardı amma, 
elleri i•e yatkındı. On masayı idare e
den ıarsonlar vardı. 

Tiksinerek pldü: 
- Hurriyet, bize serbest kumar, 

serbest borsa oyunu getirdi. 
Başımı eidlm: 
- Mutabıkız! 
Manolaki efmdinin artılı: yü:zt gb1-

müyordu: 
- Garsonun çalmıyanı yoktur. 
- Neden? 
- Garsonun lçlı:i içmeyeni yoktur. 
- Neden? 
- Garsonları hırsızlıia alıştıran 

hasis patronlarla bahılı vermiyen 
müşterilerdir. Bir kere alııtılar mı, 
huylannı bırakamıyorlar. Hep içki 
taşımayla nihayet ıünün birinde tat
mak istersiniz, deiil mi? Kokuslyle de 
alışılır. 

Kadehindeki son yudumu da içti: 
- Kumar, serbest borsa oyunu de

miıt m. Eptalyoçe, Liıksenburga gı

dın. Eski garsonlanmızı go cceks -
n z. Para yiyorlar, 

İc;ınl çekti· 
- En müh mm! polTkayı unutmı

yahm. Herkes pohtıka ıle airaljıyor. 
- Mutabıkız! 
- Biz'm eski lı:itlp, gazete çıka-

nyor. 
Tiksinerek önüne bakıyordu: 
- Gazetecilik defill Şantaj Biz

den evvel, Sırkecl ve sonra Beyoğ
lunda kltiplık etmit. Bizim otelde de 
kulakları doldu. Otel katipleri, mi
safırlerin fç yüzler n bllırler. Meseli 
patronu atlatmak için birhk olurla". 
Adi komplolar kur rlar. Katip, bu 
sayede, onlarla içli dışlı ol,pr. O za
vallılar, katibe inanır, açılırlar. Ka
tipler, böylece, ne sırlar öirenmiş
lerd r. Ş'mdi, b zim lı:itip, o sırları 
muzaycdeye çıkan:vor. 

Ş'şeyi aldı, bir kade}\ daha doldur
du: 

- Ba da şerefinize ..• 
İçti, nane şekeri yemedi, dudakla

rını ipelı: mendılle ponponladı: 

(Arka• var ) 

flUGUNKV PROr.RAM 

S 33 M ık Pi ) ıs 55 Cocuk ki bQ 
8 30 Proıram / 18.40 Konu,aıl 

8 45 Haberler ıg ıo Şukılar 
9.00 .lılilaik (Pi.) ı 9.JO Haber er 
9.15 Evin saati t 9.45 Serbeat 

ı:: 30 Pro11ram ı9.55 M alk l'l.) 
l 2 33 Şarkılar 20 IS Kon tnıı 
ı2 45 Haberler 20 30 Pa rt 
1300 T rk er 2115 Tem 1 
13 U x.uı..- 2ı 4S. At kO ulatı 
13 30 Orkestr.. 21 55 Dana müuğl 
18 00 Proırar.ı 22.30 Haber •r 
ı8 03 Dans mlirifl 22 50 Kapa'lr 

1 G'C' G'.Ll.a H~BE.Al.ER l 
İase Müstesarının 

1 1 ' 

Yaptığı Tetkikler 
Şükrü Sökmensüer, Çiftçi ve Tüccarlarla 

Geniı Temaslarda Bulunuyor 
Menm 25 (A.A.) - İaıe müste
ı Şukrü Sokmensiıer refakatınde 

p alı: mahsulleri of si Zıraat mu13-
Atıf Gıray oldugu halde dun A

adan şehrımize gelmiştir. Muste
r belediye, toprak mahsulleri ofısi. 
maıı. umumi maiazalara gıtm ş ve 
etlulderde bulunmuıtur. Akpm tüc

r kla'bunde ıerefıne 60 lı:iı tik b"r 
yafet •erılm f ve ziyafette Merslnın 
ıunnuı tuccarları hazır bulunmuı, 

ubüballer 7apılmııt1r. Bugün sut 
1 de Hallı:mnde çiftçı ve bahçeçılc:r
ıoruşme yapılacaktır. 
ulı:ru Sokmensuer mubablrımlu 

emeçte bulunarak sayın Ticaret Ve-

Dr. Funk'a Göre 
Almanya Amerikayı 
Geride Bırakacak 

Esir Fransız Generali 
Jiro Kaçtı 

kılinin emir ve d rektifleriyle cenap 
mıntakasında mahsul ve ia e durumu 
nu tetkik etmek ve bu maksatla bu 
mıntakadakl valılerle yapıl calı: top
lantıda bulunmak üzere ıeldım. Ada. 
nada vali arkadaşlarımızla mahsul ve 
iaıe durumunu ilgılendıren muhtelif 
mevzular üzerinde temaslar yapıldı. 
Bır taraftan da Yureiir mıntakasıyle 
Adana, Tarsus ve Menin civarı mah
sul vaziyeti goruldu, Mahsulün ıeli
şı buıunkü vaziyete göre umitli n 
ferah vericidir Mersinde de çiftçi
lerle ve tuccarlarla aynı mevzular ü
zerinde temaslar yapacafım, demlt
tir. 

Cenubi Amen1'a 
Vichy ile 

Münasebatını Kesti 
Vich7 25 (A.A.) - Fransa lle ce

mabl Afrika birliii arasındaki diplo
matik munasebetlerln lı:esıld il bak
landa dun alqam br teblii neşred 1-
miıtir. 

Bu teblifde ezcümle t(;yle denil -
mekt~lr: 

Cenup Afrika birllll hülı:6met" 
Pretoria'daki Fransız elçisine bir no. 
ta Yererelı: Fransa ile dıplomatik mü
nasebetleri keamete karar vercliifnf 
bildimüttir. 

lzmirde Bir Kalpazan 
Yakalandı 

fmıir, 25 (TAN) - Sahte l(linüş 
liralarla elli kururluklar sürerek ya
kalalanan sabıkalı kalpa:ranlardan 
H an Börekçinin evinde bazı aletler
le le malzeme ve bir miktar kalp para 
bulunmuttur. Hasan şimdiye kadar 38 
lira para silrnüjUnO ~yleml tr. 

Mensucat 
Kuponları 

Mayıs 
Evlere 

--
Ayı Başmda 
Dağıtılacak 

Mayıs ayına ait ekmek karneler· 
dağıtılırken evlere nufus miktarına 
göre, pamuklu mem:ucat alabilmek i
çin Yerli Mall<K" kuponu da bırakıl
ması Vllfıyetçe k"rarlaııtınlını tı Fa
kat bu kuponların basılması gecik
tiği için Vilfıyet, ekmek karnelerinin 
vaktinde verilmesi için iaşe bürola
rına emir vermiş ve karneleri ku
ponsuz olarak dağıttınnı ttr. 

Fakat yerli mallan kuponlarının 
da hazırlanması Işı dün tamamlan
mı tır. İaşe memurları Mayısın ilk 
haftasında Yerlı M 1 arı Pazan mü
dürlilğünden kupor l .. rı alacaklar ve 
ayni hatta iç nde karne dağıtır gibi 
evleri birer bireT dol şarak ve nüfus 
cilzdanlanna işaret etmek suretiyle 
yeTli malt kuponu bırakacaklardır. 

Kuponlar numaralı olduğu için her
kes numara ının gOnü geldiğı giln 
Yerli Mali r Pazarlarına gidecek ve 
dilediği pamuklu mensucattan ala
caktır. 

Bir Adamın Cebinde 
62 Karne Bulundu 
Zabıta evvelki gu'1. Sultanahmette 

ıl~h araması y pcırken, bir adamın 
cebınde 62 t ne agır çi ekmek kar
nesi bulundu unu görmü ve tahki
kata başlamı tır. Beyoglunda Elirak 
apartnn nı kapıcısı H~yrı olduğu an
i ılan bu d m. ekmek karnelerini 
10 lıraya vil~yet gece bekçı i Huse
yınden ldığını öylem tir. Hiı eyin 
de yakalanmı ve her ikisi de bir 
numaralı MılU Korunma mahkemesi
ne verilmi tir. Dün :yapılan duruşma 
sırasında Hüseyinin bu karneleri ka
zalara dağıtılmak üı:ere sandıklar i
çinde duran karnelerin arasından çal
dığı anla ılmı tır. Mshkeme Huseyi
n n tevkifine karar vermiştir. 

Üsküdar Tramvay Şirketi 
Vatman ve Biletçi 

Bulamıyor 
Usküdar • Kadıköy halk tramvay. 

lan sirkeli vatman ve blletçı bulmak
ta güçhik çekmekte, bn yüzden nor
mal şekılde hizmeUne devam edeme.o 
mektedir. Bugünku imkanlar gozô
nunde tutularak şirketin &5 vatman 
ve 95 blletçiye ihtiyacı vardır. Fakat 
bugi.ın ancak 48 biletçi, 47 vatman ça
lııtırabilmektedır. İdaren.m utman 
ve bıletçilere vercliii ücret diicr ida
relerin verdiil ücrete tekabül etmek
tedir, Şirket miimeuıli di.ın vaziyeti 
belediye re elifine bllclirmıftir. Vali 
.echrmize. dondulı:ten sonra biletçi vt 
vatman bulabilmek için hım tedbir* ittıhaz edccektX-. 

'11 AN 

ikinci Parti 
Yiyecek Tevzii 

Pirinç, Fasufya ve Yağ Dağıtılacak 
Yiyecek maddelerinin ikinci parti 

tevziatı için hazırlıklar tamamlan
mtştır. Ay başından evvel yine bak
kallar vasıtasiyle üç yü7. bin kilo pi
rinç, altı yüz bin kilo fasulye ve Uç 
bin teneke tur yağı dafrtdacaktır. 
Dağıtma işın n nasıl başarıldığı 

hakkınd İaşe Mudürlüğ{lnce kayma
kamlardan sorulan noktalara henuz 
cevap gelmemi t•r İaşe Mildürlilğü, 
son tevziatta bakkalların tehacilme 
uğradrğmı ve bu yüzden bazı bakkal
lann diğer satışlanntn geri kaldığını 
nazarı dikkate alarnk, mutemet semt 
bakkallarının miktarlarını arttıracak

tır. 

Çocuk 
Haftası 

Dün de Halkevlerinde 
Müsamereler Verildi 

Çocuk harta ının üçüncü günü mü
nasebetiyle dun de toplantılar yapıl
mış, müsamereler verilmıştir. Bu a
rada Beşiktaş Hclkevinın temin et
tiği tümen bandosu iskelede çocukla
ra saat ı 7 den itibaren caz konseri 
vermiye başlamıştır. Bakırköy kaza 
şube i de yine bir tiımen bandosu
nun f tlrakiyle Halkevl bahçesinde 
bir garden parti hazırlamıştır. Şehre
mini Halkevinde de 31 inci okul ta
lebesi müsamere vermiş, şiir müsa
bakalarf tertip etmi~ir. Bakırköy 
Halkevi bahçesinde saat 15 den iti
baren okul talebesi bandonun iştira
kiyle eğlenmiıler ve geç vakte kadar 
hususi numralar tertip etmişlerdir. 

Fatıh Hafkev.tnde Fatih bölgesi o
kulanndan yinnışer talebenin itf.lra
kıyle bir balo verilmiştir. Baloda ik
ramıyeli bir çocuk pıyangosa tertip 
edilmiştir. Monologlar söylenmiş. şiir
ler okunmuş ve tale'tenln inkişa!ı i
çin teşvikkar sözler söylenmiştir. 

Çocuk haftasının dördüncü gilnü o
lan bugün de Besıktaşta Abbasağa 
parkında caz konseri verılecek, Fatıh 
Halkevınde çocuk :r.eşriyau yapıla

caktır. 

Koordinasyon He1eti 
Toplandı 

Ankara 25 (A.A.) - K~ 
heyeti bu sabah saat 10 da Başvekil 
doktor Refik Saydamın bafbnhiında 
nmtad toplantnım yapınqtx. 

Mekteplere ve hastanelere ikinci 
tevziat yapılmaktadır. Üçüncü tev
ziat için de Ticaret Vekilliğinin teb
ligatı beklenecektir. Üçüncü tevziat
ta diğer bazı maddelerin de dağıtıla
cağı ümit olunmaktadır. 

Bir bakkal adliyeye verildi 
- Fiyat Mürakabe memurları diln 

tevziat 7apan bakkallardan bazılarf

nı kontrol etmişlerdir. Bomontlde Şe
ref süthaneslnde kaşar peynirlerinin 
kilosu 180 kuruştan satıldtlmı ıısren 
memurlar bir cilnnllnı~hut yaparak 
diıkkAn sahibini adliyeye vermişler

dir. 

/Er Ailelerine 
Yardım --Verginin Arttırılması 

Muvafık Görüldü 
İstanbul Şehir Meclisi muhtelit en

cümeni dün toplanarak asker ailele
rine yardım için beyannameye Ubi 
kazanç vergisi milke~flcrinden a
lınmakta olan paranm arttınlması i
şini konuşmu~. 

Encümen, yüzde beşin yüzde ona 
çıkarılması hakkında Belediye riya
seti tarafmdan yapılan teklifi lüzum· 
lu ve muvafık görmu,tilr. 

EncOrnen, ayrıca gayri saft Irat e
sası Qzerinden kazanç versial Mtyen 
terden vergisi 500 - 2000 lira olan
ların da asker ailelerine yüzde on 
nlsbetinde bir yardım yapmalannı 
yerinde bulmuştur, Jncümenin bu 
hususta buırladıiı mazbata Umumt 
Meclisin Sah güııkil toplantısında 
görüşillecektir. 

Bir lhtilis Suçlusu 
Yakalandı 

Emni,,et müdiirlüiil, maq bordro
larında ölmiiı ve vulfeden ayrılmış 
memurları mevcut gibi göstererek 
bin lira lhtilia edenlerden Necati is
minde biri temf kararı verildifi sı
rada lı:açnuıtı. 

Necati aiır ceza mahkemeısl başkl
tibi Yusuf P ekel'e müracaat ederclı 
lı:endi baklandaki tevkif lı:ararrnrn kal 
dırılmq olclaian11 ititt.iiin..I söylemi• 
•e buaa dotna olap olmadıimı wr
muştur. Baıtttip Necatiyi oyalamak 
ve mübaJire işaret ederek polis ça. 
ırırtımıtır. Necati ba suretle yakaln
m11 ve cezaevine ıönderilmifir. 

Binlerce Yedek Büyük Friına Ari- SARK CEPHESi 
Subdy Kahraman fesindeki SükGn ~ Battarafı ı incide 

O d K t ld 1 l:lfr Baştara!ı ı ıncıde Beftin 25 (A.A.) - Alman 

Yakacak 
ihtiyacı 

-x-
Hükumet Bir Milyon 
Lira Tahsisat Ayıracak 
Alakalı makamlar şehrin k6m0r ve 

odun ihtiyacının temini için çalışma
lara devam etmektedirler, Vali Li'ıtfl 

Kırdar dün Ankarada Başvekil tara
fından kabul edilmiş ve bu mevzu 
üzerinde c6rilfl!lü~r. 

Verilen malömata ı&"e hilkQmet 
1stanbul Beledl7P.Sfnln yapacatı odun 
ve kömür stoku için Milli Korunma 
tahsisatmdan blr milyon Ura ayn"a
caktır. Aynca denız nakil vasıtaları
na olduju gibi. kara nakU vasıtala
rtna da mecbur! mükellefiyet usulü 
tatbik edilecektir. 

Niıanhsını Öldüren 
Kati&n Muhakemesi 
Altı ~ evvel Bvltanabmette ceza

evfnln karflmnda t>.kliyerek nJpnhsı 
tütün ifÇilerinden Muzafferi bıçakla 
yaralıyarak 6ldtıren Behzadın duruş
muma dtln Jldnci alır eesa mahke
mesinde devam edilmiştir. İddia ma
kamı katilin clnaycrtl ltlemeslnde ta
ammüt bulunduğunu ve bu sebeple 
ISlilm cezaaiyle <"ezalandır!lmasını is
temiştir, 

Duruşma mildafaa için başka sQne 
bırakılmıştır. 

Pamukyağı Fiyatları 
Tesbit Edildi 

Ankara, 25 (A.A.) - tktısat Ve
kAletinden tebliğ edilmiştir: 

251•119'2 tarihinden itibaren Rafi
ne pamuk yatmm, muamele verıfsl 
dahil. çıplak olarak toptan fabrikada 
satış fiyatı kilo başına 75 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. Toptan satış as
ıart beş tenekedir. 

Fabrikalar asgarl beş tenekeye ka
dar satış ,.apm1"f mecburdurlar. 

Rafine pamuk yajının ikinci ve Q
ç(lncü ellerde azami sat11 fiyatları 
ıeytinyağmdaki esaslara göre Fiyat 
Mürakabe Komicyonlannca ayrıca 

telbit olunacaktır. 

Betiktaf Cinayeti 
Davası Bitti 

• 
Betilı:at sineması önünde arkadaşı 

Tekini öldüren Hasaıun ikinci aiır 
cezada duruıması dün sona ermiıtlr. 
Geçen celsede iddia makamı katilin 
30 sene alır hapse mablı:fim edilmesini 
iatemitti. Katil dün mtidafaasını yap
mış ve beraatlni istemlıtir. Mahke. 
me karara lı:almııtır. 

Altın Fiyatları 
Dün bir altm 3530 kuruştan, bir 

ıram kiılçe 480 }r:uru~n satrlmıştu. 

PASifiK HARBi 
~ Bqtarafı 1 incide 

Birmanya tebliği r uya a 1 1 ar hatlarını kuvveUendirdiler. Ar _ b:ışkomutanhğının bildirdigine 
tlit' Baştarafı ı incıde kada yeni ihtiyat orduları yetiş· göre, Alman savaş uçakları, diin, Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Birmanya 

Buna, görimfizii kırpmadan, yılma- tirdiler. Ural'a kaçırdıklan harp Sovyetlerin Sivastopol bölgesin- teblili: Yenı•kara çarp~malan hak-
lrrnl bi · deki sahra hava alanlarına tesirli kmda hAIA hiçbir yeni haber alınma-

dan, yorulmadan •e maz r Hım sanayimi işletmiye vakit buldu - h uml mıştır. Mandalay'a yl'll! bir hava hU-
ve ICVk ıle batar_a~z. .. lar ve müttefiklerinden külliyet- iıc ar yapmışlardır. Bir deniz cumu daha yapıtmq oldutu bildiril-

Bu kara~n. !.~~iıl ubatlılı:t:a btlyu- li miktarda yardım gördüler. B u uçağı üssündeki hangarlara tam mektec:llr. 
yen lı:alblmız:ın ıçınde seçen kanın .bu mmla beraber Sovyetlerin en bü isabetler kaydedilmiş ve büyük Çin seferi kuvvetleri cephesi·. Şan 
lı:adar yakıcı bir ,ey olduimıu bucune . A • uılar ıkarıl .,.... u 
lı:adar duymamııtık. yuk kaza~cı manevıyatlarmın yang ç mıj'Hr • .uava a- yoliyle Japonlarm §imale dotru Uer-

Bu lı:an 0 kandır. Büyük milletimin yukselmesı olmuştur. lanında, uçaksavar bataryaları, leylşi hakkmdaki son haberler karı-
temiz yuünde IWllllS1l ııe beraber Sovyetlerin diğer b ir kazancı tam isabetlerle susturulmuştur. ilktır. Fakat bu hücumun terakki et-
ıııldryan Türlı: lı:am" Falı:at bizler o- da bu arada İngilterenin garpte Uçaklar arasına bombalar düş - t.iii oldukça sarih gıbidır. 
nu tafıyan en sen" nabetçilerıyız. Bu hava üstünlüğünü temine muvaf müştür. Yerde 6 düşman uçağı * 
nobeti Türk •e asker bir milletin ev- fak olmasıdır. İngiliz hava kuv - l'lhrip edilmiştir. Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Ne~edl-
lidı olarak vatan srmrlarında tutmak- vetleri garpte şimdiden büyük ha Sovyetlere göre len bir teblij, Birmanyada yeni kara 
ta? daha büyük bir mertebe düıü~e- va taarruzlanna başlamış bulunu Mosltova, ~ (A.A.) _ Reuter: Ge- hareketleri olmadığ:nı bildlrmekted r 
aııyonıı:: Vatan, bütttn Tarlıiiyle bıze yorlar. Önce Paris civarındaki Re ce yarlsı neşredılen Sovyet tebliil: Japonlar Man~alay a karii yeni b 
emanettır. On~n bqka emanetim~z mauld fabrikalarını yakıp yıktı - 24 Mayısta cephede milhim bir hl- j taarru:ıa geçmışlerdir. Japonlann 
bulu~sıda~cmmsaı drb.r. B~rr ı~ın lar İki hafta evvel Lubeck şehri- dise olmamıştır. 23 Nisanda 25 Alman Uler tarafmdan tutulan Shans k 
onun Uaaun a11t ır vazı e ıle • f 'k l l ta real dili"' ill U tür 11 Sovyet minde ileri hareketlerine devam et-
karşılaıınalı: tunç yiirelı:li ıöisümti- ni ve buradaki abrı a arı yere yya ur m J • tikleri sanılıyor. 
zun çelilı: sı~ kendisine has ve ot- bir ettiler. İki gündenberi Baltık tayyaresi ~tır. • w• 
gun bir tahlanınanm yeni bir ömefi- sahillerindeki Bostock limanını Finlantla tebUgı 
ni daha soaterecelı:tir. kullanılmaz hale getirmişlerdir. Helslnld, 25 (A. A.) - Fin askeri 

"Varlıinnrz:, canunız. aziz 98tana İngiliz hava Nazınnm beyanatına teblllf: Dola cephesinin Pınal kesimi 
armaian olsun.,, göre de bu hava taarruzlan gün- hariç olmak ibere diğer kara cephe

Yedek subaylar Atatürkün 
manevi huzurunda 

M üttelilder çekUiyor 
Bern, 25 (A .• ~.) - Amerikan mem 

balanndan altnan telgraflara ıöre, 
Blrmanyadaki müttefık kuvvetlerin 
Kumandanı Generd Stillwell krtala
rm cephe boyunda 100 kilometre ka
dar ıerl çekilmelerini emretmlııtir. 

Bu nutku takiben yapılan geçit res
mınden sonra, okul komhtanı Kurmay 
Albay Ali Rıza Görcan reialiğınde su
baylardan mürekkep blr heyet, Ebedi 
Şef Atatilrkun Etr.ogratya muzesln
daki muvakkat k .. brinl ziyaretle ma
nevi huzurunda taz mle eğ lm · ve 
bır buket koymuştur. 

den güne artacak ve Almanyayı terinde mahdut faaliyet olmuttur. Si
garpte de bir miktar hava ve ka- mal kesiminde Luhl bölgesinde Al
ra kuvveti bulwıdurmıya mecbur man - J'hı kıtalan, dQfmanın 1 hO
edecektir. cumunu püskürtmüşlerdtt. Düşman, 

600 ölil vermift.ir. A.VUSTRALYADA : 

Öğleden sonra • aat 14,30 da yedek 
subayların and içme ve diploma da
ğıtma merasımi y, pılmıştır. 

işte Avrupada büyük fırtına - Svlr'hı cenubunda. bir ketif uçak
mn başlamak üzere bulunduğu lan filosu, dQpıamn iki hatif bomba 
tahmin edilen ,bugünlerde iki ta- uçağına rastlamıştır. Yapdan çarp11-
rafın vaziyeti aşağı yukan budur. mada bu iki dilfma.,, uçagı dütQtill
Fırtına ne vakit v~ nerede kopa- muştür. Uçaklarımızın hepsi üslerine 
caktır. Bunu tahmin mümkün de donmüft_ur_. ______ _ 

ğildir. Fakat bir müddettenberi 
huküm süren korkunç sükunun 
bize büyük fırtmanın gelmekte 
olduğunu haber verdiğine şüphe 
yoktur. 

Japonyanın lombar· 
donan ve Aklılerl 
~ Baştarafı 1 incide 

Melboume, 25 (A.A.) - Mütıe 
umum! kararıAhı teblill: Dün ölle 
Uzer! Japon uçaldan Port l\loresby 
üaerinde uçmuşlar ve müttefik avcı
ları tarafından yakalanmıslardır. Şid
detli bir çarpışma olmulitur. 

Corrqldor'da topçu duellosu de
vam etmektedir. 

Yeni Britanyada Panay ve Mlnda
nao'da kayda deler bir şey yoktur. 

26 - 4 - 942 

r - DIKKA T: -, 
1 KAGIT ISRAFINA 

MANi OLMALI 
HUkOmet, klilıt tarafının ISnDne 

geçmek için nqrlyatı bir nevi 
kontrol altında bulunduruyor. 
Mevcut klOıt atokunun en faydalı 
,.kllde kullanılması için tedbir
ler ılıyor, 

BUtUn dll•r memleketlerde de 
kllıt aarflyab bhdlt edllmlftlr. 
Fakat bu aradı bir de kullanıl· 
mıı klfrtla"n toplanarak devlete 
verllmeal t.mln olunmuttur, Kul· 
lınılmıt klilrt, lrlillt fabrlka81 I· 
çln en iyi ham maddeyi tefkll e• 
der. Halbuki biz bu hususta aıı:a· 
mf derecede ktilıt israf ediyoruz. 

DIOer memleketlerde olduilu 
gibi, burada da, hDkOmet halkı 
klilıtları atmamrya tetylk edebi· 
lir ve bu suretle toplanan kAlıt
tan bir araya getirip, kllıt fab· 
rlkaaına ham madde olarak vere· 
bilir. Bu huaustı bl:r diler mem· 
leketlerden daha mı renglnl:r'P 

Sadeyağı ve 
Zeytinyağı --Zeytinyağı Satışı Serliest 
Bırakılacak - Sadeyağı İçin 
Yeni Bir Tip Yapılacak 
Toptan zeytinyağ satışlannm bu

giinlerde serbest bırakılacafı anla:ııl
maktadır. Devlet ihtiyacı için lilzum 
görillen miktarın satın alınması bir 
iki gilne kadar tamamlanacaktır. Bu
nu müteakıp zeytinyıağlan serbest bı· 
rakılacaktır. 

Yeni tip yağ 
Memleketteki yaf Ihtlyacmı karşı

lamak üzere yeni bl: tip mahl\lt sade 
yağ yapılması hakkındaki karar we
rine, yağcılar Vf: margarlncller bu 
akşam Ankaraya gideceklerdir. Yag
cılarm hepsi mahl\lt yaj imalini ve 
hükümetin kabul ett li formOlil mu
vafık bulmaktadırlar. Yalntz, bu isin 
bir firma veya mü~sseseye bırakılma
sının çok mahzurlu olac:atmı ileri 
surmektedirler. 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
'*' IASE llUDURLUGU N4KLBD1LI • 

Y'11t - DllrdQncQ Vakıf hanındaki Soko,.. 
ıu tlrlı:etl u ba11nda Beyolhınclalıl ,,...i d ... 
irl'ye nalıledecektır. &irkete alt telefon teslaa 
tr tamamlandıktan aonra late milıtllrl!liıl de 
dllrdOncil vakıf banma seçecelıtlr. 

4.- PAZARLIKLA llAL SATANLA• -
Beledi:re daimi encümeni, puarlıks .. Htıı lra 
nununa aykırı hareket ederelı pasarlllıla aauı 
yapanların u,er ıün müddetle iillılılnlarınn 
lr:aparılıaaaını kararlaıtırmııtır. 

+ YAKACIKTA BlR XADlN YANDI -
Evvelki akıam Yakacıkta Saraan -balleua 
de hmallia aYiain alt lıatroılan necın 91k• 
....... )1,, alııtatt ................. '* aııGddet 
ıçindc alnler her tarafı urmııtır. Bu aırada 
evin ikinci lı:aunda bulunan A:r .. Jladqe a• 
dında bir kadın oıra lıunarmak ltla öt•Y• 
beriye koıarkm elbi .. ıl tntuımuı v. feci bir 
.. lıilde yanmııtır 

lng11izler 
l:.ef!r Haştarafı 1 ıncıi!e 

Rostock'a tekrar 
hücum edildi 

Londra, 25 (A.A.) - Hava Na:ıır
Iıımm teblili: Dün ıece Rostock'a ye
nıden hücum ed ln-ıştlr. Hava çok 
güzeldi. Hemkel uçak fabrlkalarmıt 
ve Neptune deniz inşaat tezcAhlarına 
büyük bombalar atılmış ve büyük 
yanıınlar çıkarılmıştu. 

Dunkerque'deki doklar da bomba
lanmı,tır. 

Fransa ve Holandadakl hava alan
larma, ıece, bomba ve av uçaklan til
rafmdan hücumlar yapllm11tır. Nor
veç kıyı ı a ı anııda keşif yapan bır 
Hudson u iı. bir dilşman iaşe ıemı-

ni bomb l bu gemide yan-
arekittan, ild 
ımız dönmemiş-

Subeck'te luıaar ~k mühim 
Londra, 25 (A.A ) - Resmen bil

dırlldığıne ıöre, 28 Martta bombala
nan Lubeck'de husule ıetirilen hasa
rat kadar hiçbir 1nıiliz &ehrl basar 
utramamr,tır. İç tehir takriben ikJ 
kilometre murabbaında b r adada bu
lunmaktadır. Malazalar, umum! bl -
nalar, Uç ve beş kt.tlı evlerle dolu o
lan bu kısunda l:Uyük tahrıbat hu -
sule ıetlrilmiştlr. h ılliz tayyare! 1 
tarafından son sQnlerde alman fotoı
rafiardan anlaşıldılına ıısre, ıehrın 
bu kısmınm yarısı harap olmuştur. 
Bin beş yüz ev tahrip edilmllilr. B r
çok sokaklarda yanan evlerin yalnız 
duvarları kalmlfttr. Tramvay depo -
su, tamirat atel;relerl, başlıca istas
yon, limandaki bOyflk depolar, hava
ıul fabrikalan ve muhtelif fabrika
lar harap olmuş "~ya alU' huarlara 
uğramıştır. 

Törende Büyük Mfllet Meclisi Rei
si Abdülhalik Renda Başvekil Dı:. 
Refık Saydam, Vekiller, Mebuslar, 
Cilmhurreıslıği Umumi KAtibi Kemal 
Gedeleç, Genel Kurmay ikinci Rci9i 
Orgeneral Astm Gündüz, Başvekalet 
ve Mılll Müdafaa ve dığer Vekalet
ler Muste rlariyle erkAnı, Ankara, 
İstanbul Vali ve Belediye Reisleri, 
Ankara gam·zon Komutanı ve Emni
yet Mudürü ve b ın mümessilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

olan Türklük ve onun ~ müm 
taz hassalariyle b{cyük feraıat ve fe
dakfırlıklarla vulfeni:ıi daima tam 
başan ile yapacaiınıza ve icabında 
bu uturda seve seve kanınızı akıta· 
c gınıza güvenlmlz vardır.,, 

Bundan sonra okulun bu aene me
zunlarmın birincisiyle, dıter aınıfbr 
birincisine Büyük Millet Meclisi Relsl 
Abdülhalik Renda tarafmdan diplo
maları ve becllyeleri Terilmlf "le mU
tealı:iben her armf mezunlan ayn a1-
n and içmiıtlr. 

Bu tayyarelerden birinin Rus· Vqtnston Palı ıaz.-t SoY,et1erlD 
ya topraklarına indiAi bildirilmek faal oJmua da Amerika ne paa1f bir 
tedir. Bu, Japonyanın canını sık- 1fb I' 79pebllecellni mesell birkao a- Bqtanfı ı incid~ 
rn.ıştır. Tokyo r adyosu ctemiıtıı hava me)'danın! Ameı'ikaya vereblle- bir sulh yapıqaiı diifündüiü Va· 
ki: Moüova radyosu hnslZCI cetiDl 7Qmaktachr. finıtondan bddfrilmektedir. AmE' 
nep'iyatnd a Tokyoyu bombala - Tok)'oda Nlfi Nlfl ıazete.ı Sovyet- rlkalılara göre İtalya qn bit 
dıktan aonra Çine d o jru yollan - 1-in .Japonlarla olan münuebetleri- IUlh yapmata meyyaldir. Hele 
mıı olan tayyarelerden biri Sibfr- ne bQy(lk bir ltinn pterdlklerlnl. La Un iktidar -1-.ı ilnf 
ya topraklarında yere lmnfıttr çOnkO Japon aatvettnın ne demek ol- va a .- m e-• 

Bu törene, meı:un subayların, mızı
kanın istirakiyle bir atızdan söyle -
dikleri. fstiklAl marşiyle başlanmış ve 
bunu okul Komutanı Kurmay Albay 
Ali Riza Görcanın nntlı:u takip et
miıUr. 

Komutan nutkunu §Öyle bitirmiştir: 
"Tarihten ve buıtµlkll olaylardan 

ders alarak her karı~ toprağı ecdadı
mızın ve bizım ksntmızla sulanmıs ve 

ziz Cumhuriyet'mlzin !eyızJerıyle 
beze mi olan e\ gili yurdumuzu ve 
aziz ulusumuzun yüksek menfaat ve 
ere[ n korum k için bUtun kudreti-

n z ve v 1 nızlıı en buytik v fmı 

Törenden eonra daTetliler btlfecle 
ızu ve ikram obmmattar. 

Bu yıl yedek ıa\Nl,.. okulundan me
:run olanlann birincileri ıunlardır: 

Mustafa Onat, pinde ve umum bi
rincisi, Fuat ÖSe. Refilı: Ekinci, Ah
met Ostel, Fahri Domanic, Orh.ın 
Saltuk, Nejat Sezglnmen. 

Yedek subaylarımıza muvaffalı:ıyet
ı~ d leriz 

T ..._ ~ b ta mıhı dutunu herkeein ıtirdülünQ yazmak- rit sulh ihtimallerini arttırmqtır 
o-.Jv nyotu, u yyu tad ı Eairlerin deliftlrilme9i buna bir 

Amerikann amı8lyle Sovyet top ır. merhale tıefki1 etmlftlr İtalya 
raldarna tndilinl ve bununla bir Bul/fll/8 inen tt1111/tD'der Lavalin it bqma plmettyle Fra~ 
vesile 1cadı ve J apon y a ile Sov· Vqlqtea, 11 (A.A.) - Bir Amerl- e.dald t.teıdclnin suya dilfttılü
yetler aramda bir harp hali do- a.. bade tanaıwı mtnttatmm n ilanJU!Ufb1'. 
ğurulmuı pye tutuhnuı oldu· Slblrnda d • 1IQ9lne atmmau bldl- Amerlbblara göre Almanya
tunu söylemektedir. ıeai baklanda beyanatta balanan Kor- nın Rmyada tama~en meşgul 

Gkzetecller toplantıamda Roose- dell Hull bu haausta alman haberler- ! bul ulu bir sırada bu sulh te-
velt'e bu tayyarenin ödünç verme ve den bu meselenin d-91etler b11bka şe ,apılacaktır 
kiralama ;,oliyle Ru91aya ıönderllen kaidelerine unun bir tekilde ıöz &- )»erl Am rlk 
tayyarelere mahsup edilip Rusya ta- nünde tutulduiunun anlafılmrı oldu- er ~ a~an baş-
rafından kullanıl .. bilip kullanılmıya- tunu söylemlıitr. Japon _ Sovyet ade- k~ bir tar~ftan teyıt. edılm~J -
cağını sormuş, Roeıscvelt de bu suale mi tecavüz paktına uygun bir şekilde ği~den ilıtıy~t kaydıyl• telakki 
ce\ap ol rak ltah 'tır.larla ıtiılmü tur lizım gelen tedbirler ahnmıshr PChlmesi yerınde olur. 
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"ıire11 d~l'lfııtf,.mek f25) kurustur 

l:IIPJIJ~I 
İngilizlerin Yaptığı 
Hava Akınları 

Yazan: M. ANTEN Günün en mühim askeri hadise-
si. 8000 işçi çalıştıran Haen

ckel tayyare .tabrikalarmm bulundu
cu Rosckof fiehrınin İngiliz hava 
kuvvetleri tarafından bombardımanı
dır. Şehirde çıkan yangmlarm 150 
kilometre uzaktakı İsveç sahillerin -
den göründuğü söylenmektedir. İngi
liz hava kuvvetleri bir müddet evvel 
Augsburg'da denizaltılarl için Diesel 
motörleri yapan fabrikaları tahrip 
etmişlerdi. Bundan evvel de Alman
ların Finlandaya ve Baltıktaki kuv -
vetlerine gönderdikleri yiyecek mad
deleri ve harp levazımı için üs olarak 
kullandıkları Lubeck şehrine taarruz 
etmi~lerdi. Bu şehrin yarısından faz
lasmm harap olduğu İngiliz tayyare
cıleri tarafından alınan fotograflarla 
.tesbit edilmiştir. İngiliz hava kuv
\ etleri dün Holar.daciaki Alman üsle
rıne de muvaffakıyetll bir taarruzda 
bulunmuşlardır. Commandos'larm St. 
Nazaire ve Boulogne baskınlan da 
buna ilave edılecek olursa, İngilizle
rin garp cephesinde r:ihayet ciddi ta
arruzlara başladıl'".lıırtna hükmetmek 
ıcap eder. 

Fakat liurası da muhakkaktır ki, bu 
ha\•a taarruzları ve akınlar ne kadar 
şıddetlenirlerse şiddetlensinler, Al
manyaya garpta ikınci bir cephe a
çacak ve muhtemel Alınan taarruzu 
karşısında Kızılordunurı yükünü icap 
ettii!;i kadar hafifletecek ve bu taar
ruzun muvaffakıyetsizlıgıni kati te
minat altına alacak bir mahiyette o~ 
'amazlar. Albay liri1ton ve onun gibi 
duşünenler İngiliz hava akınlariyle 
Alman harp sanayiinin geniş ölçüde 
tahrip edileceği, Almanlar şark taar
ruzunda muvaffak olsalar dnhi, bu -
nun kendilerine ~mcak muvakkat bir 
ustı.inluk temin edeceği ve Almanlar 
bu vaziyetten istifaac? edemeden önce 
o zamana kadar h&zırhklarmı tamam 
lıyacak olan İngiliz ve Amerikan harp 
makinelerinin Avrupaya gelerek Na
lileri ezeceği müt..ılliasında bulun -
maktadırlar Fakat 1942 nin Alman
lar için old~ğu kadar, müttefikler i
<:in de kati bir sene, ve Almanları iki 
cepheden kıskaç için!:' almak fm;atınm 
kaçınlmasının tamiri mümkün olıı:ı
yan bir hata olaca~ın~ ~~naat getır
mış olan daha rec.lıst Inılız ve Ame
rıkan şahsiyetleri derhal harekete 
geçmek lUzumu üzerinde ısrarla dur
maktadırlar. 

İngilizler arasında, siyasi temayül-
leri birbirıne tamemiyle zıt olan S. 
Cripps ve Lord Beaverbrook gibi şah
sıyetlerin derhal bır ikinci cephe kur
mak istedikleri {;örülmektedir. Ame
ı·ikada yaptığı bir beyanatta, mütte
fikleı in 1939 da tayyare, 1941 de tank 
\ e 1942 de gemi eksikliğini şiddetle 
h issettiklcrlni ve galibiyetin temini 
ıc:ın çok ve çabuk .:emi yapmak la
ıım geldiğini söyliyen Beaverbrook. 
ıkıncı bir cephenin açılması lüzumu 
uzerinde ısrarla durmuştur, Amerika 
~'lumessiller Meclisi basmm büyük 
hır kısmı Beaverbrook'un yüzde yüz 
hakll olduğu mütc.lAa:.ındadırlar ve 
mumkun olduğu kadar çabuk ve şid
detli taarruza geçilmesini istemekte

dırler. 

r····························-·····-···········-·····················, 
: HAIFTA KONUŞMASB : 
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I stanbuld :ı. 
Türk Yalısı 
Türk Köşkü 
Milletimizi Mimari Züppeliğe Düşmekten 

Kurtaracak Derecede Güzel ve Kudretli 
Olan Yapı Üslubumuzla Öğünmek, Ya
bancı Çirkinliklerden Kurtulmak, Yalnız 
Ev Sahibi Ofarak Değil, Zevk Sahibi Ola
rak ta Göğsümüzü Germek İçin (Türk Evi) 

Ne Dönmeliyiz ! 

Falih Rıfkı Atay, (Türk e- y 
vi) ni öğen güzel bir ya- r azan: ' 

zısında, sözü bugünkü yapılara 1 R f•k H ı·d KARAY ı 
~etirerek diyor ki: "İtiraf ede _ e 1 a 1 ii 
lım ki, bu evler bize birçok 
yeni tesisleri tanıtmak ve kapı
larımızın arkasında daha insan
ca bir hayat sürmek bakımın _ 
d~:n faydası olmuştur. Fakat bu 
devri geçirmişizdir: (Ttirk evi) 
ne kavuşmak zamanı geldi.,. 

Keşke, Anadolıu yakasındaki 
Bağdat caddesi, bildiğimiz şe -
kilde kübik zırıltılarla harcan -
madan önce o güzel zaman gel
miş olsaydı! Ben, (Türk evi) ne 
İstanbulda yazlık yerlerden 
başlanması fikrindeyim; Köşk -
ler ve yalılarla ... 

Seyrine doyamadığım için, ya 
zı odamın divarlarında asılı bu
lundurduğum kolleksiyonum -
dan biri köşk, öbürü yalr, iki ör
neği bu sayfada goruyorsunuz. 
Sanıyorum ki, yalı, şimdiki Be
bek bahçesinin yerindeydi; Köş
ke. hayalimde Göksu "eya Kü -
çüksuyu yakıştırıyorum. Bahset 
tiğim kolleksiyonda Yeniceri tip 
!erine de rastgelindiğine göre 
iki yapının, en aşağı III. Selim 
devrinde ayakta durduklarına 
ve oturulur halde bulundukları
na hükmedebiliriz. 

Yalnız bakır üzerine lıakke -
dilmiş "gravür,, !erine hayran 
hayran bakarak yıllardanberi a
vunup oyalandığım bu köşkle ya 
hnın bir tanesini ve küçük mo
delini olsun yaptıramadığıma ü
zülüyorum ... Taksimde apartı -
manım olmadığına değil! Fakat 

daha fazla kederlendiğim nok -
ta o gibi Türk evlerim, yeni te
sislerle bezeyıp hemen yaptıra
cak durumdakilerin hala zıı La
boz yapılar arkasında koşmala -
rı, para ile milli zevki birlesti -
remiycrek yurdumuzun manza
rasını mimarlık bakımından gün 
geçtikçe çirkinleştirmclerıdir. 
Anlıyorum ki, Bogaıı,ı kıyıla 

rı, resimde gördugunuzo benze
yen modelde ırili ufaklı yalılar 
beklıyor. Yamaçların ve ba~ka 
yazlıkların özledigi de yine res 
mine baktığınız koşklerdir. Şe -
hir içi hakkında birdenbire kes
tirip atamıyacağım; lakin İstan
bulun kır, denız ve dağ manza
rasiyle beton yapı \"e modern 
apartıman hiç uymuyor; bırıbir 
lerine hiç 1sınaı.ıı1yorlar; .araaa 
daima bir yabancılık, kar~:lık • 
lı bir bağdaşmazlık, igretilik ve 
yadırgama hissrdiliyor. O ka -
dar ki, böyle yı:ıpıların kurul -
duğu kırlar bana, bir gı.in, top
raklarının içine demir tırnakla
rını sokan o çömelmiş. göbekli 
ve keleş ağırlıkları - "desen a
nime,, filmlerine benzeyen bir 
sinema sihirbazlığiylc - temelle
rinden koparıp atarak kaçacak
lar; ağaçları, suları, ufukları da 
beraber alıp başka yerlere gö
çecekler gibi geliyor! 

İstanbul kırlariy le modern ya 

pılar arasında yıldız barı~ıklı;ıı 
olamıyor! 

* * * Beton ev, kır ve yuz için 
fazla ağırdır. 

Modern köşklere dikkat • edi
niz: Bir türlü sivrilememiş, yay 
van ve kasa gibi lüzumsuzca sag 
lam duruşlarıyle duha zıyade 
kaplıcaları andırırlar. Eski Tiirk 
mimarlarının yaptıkları Bursa
daki kaplıcalar, şimdi bana bu 
cins kübik binaları hatırlatı -
yor. Fakat onlar, hamam olduk
ları için öyle kunt, bodur, ytik
lü kurulmuşlardı. Ayrıca baş -
!arına,. sağlam yarıla~a ııek ya
raşan kubbeden ı.nd'lr koyarak 
kaplıcalara bir kutlu•ı.;k ve kud 
ret gösterişi ekleıııni:;.ti. Halbu
ki yeni evler, yalnız ta!;sız de -
ğildirler; kafasızc!.ı lar. Kesik 
baştırlar; kavukları tıçurulmuş 
eski mezar taşları gıbı mimala
nnı, heybetlerini kaybederek 
dim dik duruşların~' uymayan 
bir eksiklik içinde kalmıslardır. 
Damsız ve saçaksız yapı, ne ka 
dar gösterişli ve giizel yapılmış 
olsa yelesi traş edilmiş bir er
kek aslan kadar bana stinepe ve 
komikleşmiş gelır~ 

Meyilli dam ve geniş saçak, 
evler için ne hoş bir baş ve ~aç 
tuvaletidir! Bııim mimar de -
delerimiz, kaf .. i.arındaki heybet 
li ve zarafetli kavuklar kadar 
evlerinin de baş kıyafetine özen 
ve önem vermi~lerdir . 

Bazı Anadolu koy vr: kasaba 
larındaki "suııdurma,, far, yaııi 

(Devamı 4 UncOdc) 

Muttefik mahfilleri, ikinci cephe
nin tnırulması ile yakından alakadar 
olan baskın hareketlerinin ve gittik
çe şiddetlenen hava taarruzlarınr.1 
ve ı;;ıkan şayiaların naıiler için bir 
&ınir harbi mahiyetini aldığını ve bu 
sebepten taarruz istikamet ve zamanı 
nı tayinde tereddüt ettikleri mütalea
sındadırlar. Bu mahfillere göre; Al
manyanın Şark cephesinde taarruza 
geçmek ihtimali oldulu gibi, bu cep
hede müdafaa vaziyetinde kalarak Ak 
denizde ve Ortaşarkta taarruza geç
mesi, ıarp cephesini k uvvetlendirmesi 
ihtimali de mevcuttur. Fakat mütte
fikler Ortasarkta vaziyetlerini kuv -
vetlendirmişlerdir. Bu cepheye Ame
rikadan ve İnıtiltereden pek çok mj1'
tarda harp levazımı ve Rusyadan Po
lonya kuvvetleri gelmektedir. Akde· 
nızin ortasında batınlamıyan muaz -

,_. ...... , __________________ _ 
Bugün Ağız Tadile Gülmek lstiyenler 

zam bir tayyare gemisi ıibi dikilen 
Malta bütün hiicumlara muvaffakıyeti 
le dayanmaktadır. Hatta geçen gün 
Maltadan kalkan bombardıman tayya
releri Sicilyadaki mihver üslerine hü
cum etmişlerdir. Malta dayandtk;;:a 
Mıhverin Akdcnizde büyük bir taar
ruza ıeçmesi mümkün deiildir. Lib-

İ PEK sinemasındd 
Senenin en eğlenceli komedisini göı·meli 

LOREL • HARDİ 
MEKTEPTE 

Türkçe Sözlü 
En 

ve Meşhur 
Güzel Filmi 

Komiklerin ya da da büyiik hareketlere müsaade , 
ctnıiyen mevsim yaklaşmaktadrr, Bir 
çember içine ahndıklanm hisseden 
naziler şimdi, harpten evvelki vazi
yetin iadesi şartiyle sulhe razı dırlar 
ve el altından müttefiklerle temasa 
ıtelmeie c;alışmaktadırlar. Fakat müt-

İlave olarak: ı M, U. M. Memleket jurnali, 2 - Renkli Miki Maus 
Buıün saat 11 de tenzilatlı matine 

tefikler nazi.zm ezilinciye kadar har- _.•••••••••••••••••••••m:mım::z=ı:z1 
be devama karar vermitlerdir. ~ 

Askerlik 
Beyoihı Yerli Aı. Ş. Ba1kanlıfıntlan: Yd 

P. Tim· Mehmet otlu HaJ'dar (:IZ4SO) m •· 
celc oubeye mı.tucaatı 

BALKEVLERİNDE: 
Fatin Ralh'rinden: Eorimiıde bir retim 

atelyeei açılm11tır. Her ıUn aaat 15 den 17 
)e kadar tedrlut :vaı>ılmıktadır. 

Bu Hafta SARAY 
İki büyük tilmden mürekkep zengin ve hareketli bir program 

Muıaıınl Kovboy 

<iEN E A UTREY 

tarafu:ıdan 

GÖRÜNMEYEN 
KAHRAMAN 

Güzel ve SehhRr 

4 NN SOTH ERN 
ta.rafmdan 

ÇAM SAKIZI 
AL TIN ARIYOR 

Hissi ve eğlenceli Film 

1 

KAHRAMAN 
SUBAY'da 

1 CARY COOPER 
1 Top seslerini büstıran coşkun 
ı alkışl:ır topluyor 

~JMi'Llil~ 
) ALEMDAR< 

Ayrıca: 1 
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Kızlarını n 
Elleriyle 

Üs!:iidar 
Marifetli 

Hazırlad ıkları Eserler 
\fapurdan çıktık - bütün öğrenicileri rol 

tan sonra acele r- yazan: -"'\ ]erini olgun bir ;ır-
etmedim, 1 1 tist muvaffakıyeti7le 

- "Nasıl olsa proı;: S A 1 D KES LE R 1 başarıyorlardı. 
rama 15 _ 20 dakika ı ı Mektepli k ı z ı n 
<:onra haşlarlar.. jive ·· yıldızlar rüyası ·• 
düsündüm ve Balaban iskelesinde bir haletinin topladığı coşkun alkışlarla 
yokuşu ağır ağır tırmanmıya başlıı- sona erdi. Şehir Tiyatrosuna tav-
dım. siye ederim. baletlerini, bu tablo -

Davetnamede gösterinin 15,30 da daki baletleri yetiştiren sanatkarm 
bashyacağı yazılı idi. Ben Üskı.idar idaresine versin. Mutlak ki buıün-
kız sanat enstitüsünün kapısından gir künden daha iyi netice alır. 
diğjm zaman saat 15.35 di. Bu sefc:- Küçük ve amatör sanatkarlar, Çin 
ben aldanmıştım; gösteri tam saatb- oyunlarında Çin giyinişini, Çin eğl
de b::ışlamışı Programın ilk numar:-- !iş ve bükülüşünil, Çin aksayı$tnT, 
-ıına yetişememiştim. hülasa Çinli bezginliğini o kadar iyi 

Geç kaldığım ve erken ç•ktığım ı- tebarüz ettirdiler ki bizden uzak ya
çin enstitüye girişimin de çrkıştmın şayan bu milletin oyunlarında bile 
da kimse farkında olmadı. ne kadar hareketsiz kaldıklarını b.e-

Salona girdiğim zaman sahnetle lirtebilmek muvaffakıyetini gösterdi
"Harp ve sulh., isimli manzum eser ler. 
temsil ediliyordu, Erkek rolleri de İçinde hiç bir erkek artist bulunmı
kızlar tarafından yapılıyor ve temsil yan komedi kız sanat enstitülerinin 
Şehir Tiyatrosu sanatkarlarını imren mevkiini göstermesi itibariyle şayaıu 
direcek. hatta biraz da kıskandıracaiı: dıkkatti En şayanı dıkkat olan taraf 
bir muvaffakıyetle alkışlanıyordu da ahr~tliğin "madam kokona,. dedi
Emin idim ki bu eseri kılı kırk yara- ği terzi kadının harikulade güzel e:-
rakseyreden müsamahasız münekkidi- meni taklidi yapışı, uzun zamandan
miz Ulunay bile harp ve sulh tablo- beri sahnede göremediğimiz pişkin 
sunun temsilinde hata bulamazdı Er teyzenin pişkin edasiyle, sahneye çok 
kek rolündeki kızlar erkekleşmiş. ak alışık tavriyle, makyajdaki maharetiy 
saçh, ak sakalh zaman ihtiyarlığı ka- le Şehir Tiyatrosunun en güzide a::-
dar kamburlaşmıs, sulh bugünkü halı tistlerfoi gölgede bırakışı idi. 
kadar zavalhlaşmıştı. * * * 

*** Ü sküdar kız sanat enstitüsü biı 
"defile,. tertip etmişti. Fakat 

bu yıl, ilk defa olarak. "defile .. ke
limes"ni kullanmamış. canlı mankı;n. 

!erin gözlerimizin önune koyduk) ırı 
eserlerin geçidi, programda "biz yap
tık .. tabiriyle ifadeleştirılmlşti. 

Geçidin, orijınal bir tarafı da mek 
tebin yıllık müs:ımeresi halinde ter
tip edilmiş olmasıydı. Temsil salo
nunda beş yüzden fazla davetli ve 
seyirci vardı. Hazırlanan program e
şine az raslamr bir intizamla tatbik 
ediliyor, enstitünün büyüklü küçüklü 

E nstitü öğretmen ve öğrenicileri-

nin bir yıl içinde hazırladıkları 
eserlerin, canlı modeller İı7.erlnde ıı:ös 
tenlmesi de pek orıjinal b r "ekılde 
hazırlanmıştı. Bir eser temsil edili
yormuş gibi sahneye evvela artıstler 
çıkıyorlar, eseri temsıle başlıyorlar, 
sonra da canlı modellen gosteriyor
lardı. Oturup canlı modellcrı seyre
den 6 artistten biri arkada~larına el
biseleri tarif ediyor, sahnenin kenı
rından: 

- Bir sokak kıyafeti, şapka ve 
çantalar da atölyemizde yapılmıştır. 
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Canlı modeller geçiı1inc iştirak edenlerden b ir grup 

r- ı ~ ~.~~.~~o~ 'yar, 
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HELLO! BRODWAY! •.• 
Biitün İstanbulu akın akın çekiyor 

Dikkat Son G .. 1 d. 1 un er ır .... 
Harikalı rağbet ve ızdihama rağmen evvelki 
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Mevsimi.rı en cazıp ve güzel filmi 

DELi GENCLIK 
Baş Rolllerde : 

ANDREA LEEDS - JOEL MAC -CREA 
i le büfii11 Holivud gençliği, ilkbaharın bütü11 koku ııe 
güzelliği ile süslene il bu eğlc11celi ve çok kuvvetli filmi 

Bu Salı Akşamı 

SÜMER SİNEMASINDA 

., ... 

Bahar, Gül, Bülbül 
Yazan: ULUNAY 

fi er mevsimin kendine mahsu 
bir güzelliği olduğu halde, ne 

dense bahar, me\·simlerin en fnıt 
yazlısıdıı . Bilhassa d!vnn edebiyatın 
da bahar;. erilen mevki hiçbir me\ 
sime nasip olmamiştır. BAkt, ba 
kasidelerde kısı tı::şbih olarak kul 
lanmıştır; diğer ş<rirler de vakit va 
kit yazdan bahsederler, fakat umu 
miyetle güz mevsimı dh"an edeb"y, 
tında pek az yer tutmuştur. Tanz 
mattan sonra birmP "ilk,, ötekı 
"son., kelimesi i.Jiıve edilen bahnrı 

ikincisi "haz.an,, adını almıstı. 
Şu hazin mevsime dobra dobra 

demek için, mem eketin koca bir 
kılap geçirmesi lazım geldi. 

Şark, baharı çok sıover. Bunun 
bebi "gul ve bülbüı .. ün şark karat 
terinde uygun b:r rol oynamasmd 
aramak lazım gelir. Bc:.har, gül, bi.ıl 
bill! 

Bu iir; mevzu kadar hırpaLınnıı 
ne vardır? Şarkt::ı bunları terennüı 

etmemiş :;;air hemen hemen yoktu 
eskilerde her sene edebiyat hamile 
dne bahariye te~b!hli bir kaside suı 
u ak bir geçim kapıst olınuııtu. Fu 
ruli, divanına: 

Hava arlis+afildre oldu çehre k!iıi 

diye başlar ve o meşhur gUl ka "el 
si, en kuvvetli ese:-1erınden birıd"r. 

Nef'i'nin: 

Esdi nesfm-i-nev bahar, 
Acıldı gljller •ubhdem 
Ac,rn biıım de ıı:onlümilr 
Slkı mcded! sun cam·ı·cem • 

beyitleriyle başlıyan baharlye~i e 
parlak kasldelerinlen birine başl n
gıç olmuştur. 

Bahar, gül ve bülbül tasvirlerinde 
divan edebiyatının, Tanzimnt edebi· 
yatından daha ziyade muvaffak ol
duğuna ~üphe etmıyorum. Muollım 
Naci'nin bir "bahar,. tasviri demek 
olan "kuzu,, sundaki: 

Zlnuların eylemit nihide. 
Tuhll·i·ndi' !~in remicıe 
Pıstandaki tlr-i-sukkerinc 
Fıtrat anı eylemig litide 

beyitlerindeki yapmacık lisan nrı ıl 
o bahnr levhasını olciugu gibi goçe -
tecek kadar tabi~!Jkten uzaksa, ed b• 
mektebın yerine ge(;enlerin: 

~.hır olsun. bahir olaun de ırönluaı 
Biraı dd·•·mclil etsin diyordum 

Yahut: 

Akar çağıl çağıl o su 
Ki baflara revancdir 
Meler baıında blr kuzu 
H11 bir ııUzel terAnedir 

ı;iirlerı de o zaman bile unutulmıy3 
mahküm "ar nuv., denilen üslübun 
r:evksiz hatlarını hatıralatan §&hslyct
siz bır tas\•irden H:arettir. 

BugiJn edebiyattaki bahar tasv·r
lerinin üslubu tabiilığe yaklaştığı i
çin, o lehvalnr:la samimiyeti d h 
kuvvetli buluyoruz. Halk ;sairi b ba
rı daha tekellüfsüz terennüm edıyor 
ve onun ruhlara hükmetmesi, o n
delik dekoruna buri.ınmtiş olmasınd, n 
ileri geliyor. 

Şiirlerine en sndc ve en cıınlı i r -
kameti vermesini bilen şair, bu l 

mevruun birinden bahsederken, §OY

le söyler: 

Farkı var mı bendeıı ~eydi bulbUh!n? 
H~n de merıunuyum bir ıı:onca &Jiltin 
Tuumam ılrını dertli ıı:onuliln 
hımdc kimsesiz bir Cıksilz aıilar. 

Ve asrrlardanbcrı hırpalanan bu 
nıevz:ular uygun bir üslüba ve ku\ -
\·etli bır sadeliğe dayanırsa, sankı bu
ı;un yaz.ılmış kadar bahar kokuyoı ! 

Zeytinyağı Makine 
Yağı Haline 
Getiriliyor 

Jımır, (TAN) - Hükumciçe evtinya C 
yııluınrn tubti lirerıne elelrındekl ya 1 r 
farla liyaıla utmak isti.yenler yeni hlr usu 
bulmu,ıardır. Bazı firmalar %eytin yafların 
fenni bir ameliyeden sonra makine yağı halın• 
ııeıirmlnlerdır. Şımdıye kadar bu 6Ur tlc 10 
ton •eYtin yağının m~kıne yağı yanıl rgı ani 
tılmaktadır. Yağ ti!Okalnnın aralm•~• b k mı• 
d•n vaziyet a1ikalı makamlarca .. ctKı:C nıc\ı\l 
olmu\tur. Diğer tırıfıan zeytin v•f fıyaılar 
le 11bun fiyatlarının tubıti sıraatnda ıab n 
zcyunyafına naıaran daba müsait lıir lıya 
konulduğu ve bunun yuıde on beş ni&betın • 
oldufu anıaıılmaktadır. Bu sebeple b.µı la 
rikaalr ellcrndel<ı zeytınyaflarının bir kısm 
ııcniJ mikyuta sabun imaline talı">l9 t•ml 1 
dlr. Bunun sabun ftTaılarını bır mkter oUt 
rcctfı umulmaktadır. Fakat bu d• ıeytın)"& 
ıır•l-lannın \ısmen azalma ına ~cbtp olac 1 ı 

)!ENl NEŞRiYAT: 

RADYO - Ba§veUlcı matbuat umum m 
dUrluğu tarafından ncıredilir en ziy .. t'c ra 
yonun tekniıiınden ve raayo neırivaund. 
bahseder. S ici eayrsı örlil yazılarla ve cıdd• 
&ilıcl re.imlerle çıkmı~ur. 

BiRLiK - ı~ ıcünde bir çıkar tıcart. ikt 
aadi, mali, aıaa; eaıetedir 4 uncü oilYl51 1 t n 
bıılda ne~redılmı~tlr, 

lKTISADI YURUYUŞ - Aydı 2 ıle!a re 
rolunur. lkt15adi. ti.carı, ıın~L, zıra\ .. , mah 'tt: 

içtima! mecmuadır. 57 ncı sayısı &ıanbu d 
çıkmııur. 

MAARiF VEKlLLIGI NEŞRlYAfl - E 
•er adlarına aöre alfabetik hır kataloğ ne ı 
dılmi,ur. 

AOLlYE CERiDESi -.. Adlıyc Vcl:ılll ı ıa 
rafından her ay neırolunur. Otuz ilçünoil e 
tık s llnci.l uy11ı A.nkarada rıkmııtır. 

y AP! - Mımarlı Guzcl sanatlar. {ı r ve 

"• '* H ştt &!# 
Görmiye Hazırlanınız . 

1 
kOltilr derahidir. 11 ınci uyısı hta b 
ııe,redllmlıtlr. • ICl••lll•••' YENl FIKIR - llmjı Felsefi, cdrbi me 

1 
muadır. Renkli bir kapak içnde o:ıd:il yazıl r 

l ............ =••-=:11a=c••11:11••a:mm••• ... ~ vardır. 11 inci HJ'llt btanbulda .;ık'!' tır. A B&j # ' BA.YlNDlRLIK lŞLERl DERGlöl - Şu 
lr EDEBİYAT DÜNYASININ EN BÜYÜK ESERL ~e~~c 9~:ır~ıfıl~ı~~:.ındırlıfa alt yazı ve re "1 

SİNEMA ALEMİNİN EN ŞANLI ZAFERI HAVACILIK VE SPOR - Iilrk Ha 
Kurumunun dOtUncelerini yayar. '09 uncu &• 

İda LUPINO vııı Ankarada çıkmııur. Ronald COLMAN 
nun en buyü~ muvaffakıyeti olan 

SÖNEN ISIK 
ı ,- ELHAMRA'da -

ALEV ŞARKiSi 
Türkçe Sözlü 

ŞAHESER! 

Bugün LA LE Sin emasında 
Aşk ve Mncera Filmi EVLENME - Ilıtısat Vekllcti Mıntaka<ı 

Iş MQfetti~lerındcn ve eski muharnr arkada~ 
lanmızdan Aıı:Alı lzzet Yuıı:aç'ın kızı Necat 
Yuıı:aç ile Harita Genci MUdilrlUiil Fen •u Bugün saat 11 de tE'nıilatlı matine 

Bütün kalbleri heyecanla titretiyor. Bütün gözlere yaş do~duruyor ..•. 
MARGARET SULLAVAN • B .. f' seyredenlere en büyük :ı.skı anlatıyor ... Bu eşsiz filmi görmeğ~ 

JAl\':ES STUWART,

1
.._ u un ., 

NOAH BERRY • ALEKSANDR 
GRAY BERENIS CLAlııtE 

Ve Nevyork Metropoliten OpC?
rası artistleri. Fevkalade meraklı 

nefic A ~lr rnerPr:ı~ı ________ , 
k sinde yukıek Mllhendls Ekrem Ulsoy•un ev- a._ı••························ , ffnmc tl!rcııleri dOn akıam Ordu Evi s.lonl.ı.· 1 .. - 1 
flnda yilpılrnııtır. Mcıut olsunlar 

,.. •••••• .,kosunuz. Saat 11 de tenzilltlı matlne·41•••••11•lll l .................. 



lımir Muhteliti 
lstanbul Takİmını 
2 • 1 MaglUp Etti 
Türkiye Güreş Birin<;ilikletine Başlandı 

iLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız 
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......................................... ~ ..... 
Görünüıte Ufak, Açllınca Büyük 

Sayın Bayanlarımızdan gl5rdü· 
6UmUa teveccüh ve ra6bete kar· 
fi tükran borcumuau iSdemek I• 
çln bu defa Am~ı ikadan getirt· 
tl61mlz en bllyük makineler 1a· 

yninde F E M 1 L'I aıkıftırıcı 
alllndlrlerle gayet kullanııh, u
fak mlkropıuı: bir tekilde yeni 
amballjlarla piyasaya çıkardı6ı· 
mızı uygılarımwa araeylerlz. 
ft E M 1 L Bayanları birçok ra· 
hlm haatahklarından koruyan 
ve UaUntUIU ltlerClen kurtaran 

en birinci lıdet besidir. ':. 
HER ECZA NE VE ITRIVAT MAGAZALARINDA 

Ankara, 25 (TAN) - 23 Niun bay cep Tatar İstanbuldar. Fahrettıne ......................................... . 
nmı mıinaıebetiyle Ankara, lzmır ve tuşl8 ıalip. 

FEM iL ve BAG 1 Arayınız. .. ............................................ .. 
İltanbul mUhtelıtleri arasında tertip 81 kiloda Seyhandan Ahmet İzmir
edilen futbol maçlarma bapn "ıt Jla- den !'azlı:ya tuşla. Samsundan Abdi 
:ııı ıtad1omunda ~landı. Stad10- tatanbuldan Monola tuşla, Ankaradan 
mu buyuk bir kalabalık doldurmıqta. Mustafa Beton Burıadan Nasuha tuş-
8aat 17 de İzmir ve lltanbal tak"mları la galip. 
Nha1a çıkarak allutlandılar. Mutat 86 kiloda İstanbuldan Bekir Bur
me~aaimden ıonra takımlar ıu tekilde sadan Ahmede tuşla, Ankaradan Ya
diaıldıler: şar Dolu Kocaeliden Mehmede tu,ıa, 

.lmıır - Sal&haddin, Ali, Rqat, Se- Seyh:ından Mustafa İ:unirden İsaya 
ref, Maciı, Adil, Saim, Sait, Faat, Uü r' tuııla galip. 
aeyuı ve Hıdiyet. 

!latanbul _ Oıman, Faruk, Murat, f 72 kiloda Ankarsdan CeW Atik 
lalim, Enver, İbrahim, Fikret, Giln- İstanbuldan Kıizım Demire tuşla, 1z.
dila, Hakkı, Şeref ve Melih. mirden Bekir &yhıından Mustafaya 

Saat 17,U de Ankaralı hakem Re- bilkmen, Kocaellden Servet Bursadan 
ftk Güvenin idaresinde oyuna baılan- Mustafa;ya .saya ile ıalip. 
ii. 1 79 kiloda Kocaellden İsmall Bursa-

dan Nuriye tuşla_, Slvastan Retul Se:y-
Hıicuma İstanbul mahtelıti baıladı. handan .Mehmede sayı Ue ıallP. An

Püat enerjik ve ihenkli bir takım karadan Aziz İsWıbuldan Mehmede 
oldutuau her an röıteren İzmir mub sayı ile ıaliP. 
teliti derhal mubbele ederek bir 87 kiloda 1stanbuldan AU Ahmet 
müdA vaziyete bllum oldu. Ara sara f zmirden Mehmede sayı ile ıalip. ıto
!atanbullalar netice vermi1en hücum- caeliden Enver Burudan Recebe tuı
lar yaptılar ve bir çok fınatlar iıa-ı la, Samsundan Adıl Siva.tan Bektaşa 
prdılar. Birinci devre boylece biç H- tuıla calip 
11 yapılmadan berabere bitti. Ağırda: Sivastan Seyid Ahmet Ko-

tkinci devre baıladıfı zaman lı . caellden Ahmede tuıla ~alip. Sam
bürliler çok enerjık bir oyun t11ttur- sundan Seyi~ Ahmet lımirden Mu.a
dalar ve bunun aemereaini 20 inci da- ~ tuşla ıallp. 
ldbda Muradın &Jaiiyle bzandddan Milaabakalara buıQn de devam o
ilk ıolle rördüler. Buna pek u aon- lunacaktır, 
n Gündüzün yerden çektiti rilzel bir Atletizm mllıabakalan 
little mukabele edildi. Bu ıuretle Jld 
talmn berabere vuiyete reçtiler. İlkbahar atletimı mOsabakalan bu-

Beraberlik aayııından 90nra İltan- !.i'"" Şeref ltadmda ılacaktır Mn-
'-1 takımı üstün o:rnamata baıtadı •"'" yap • 
Pabt biıtun rol f ti b .a.~ sabakalara uat 14,30 da baflanacak-

ına •~nı ÇJJ"uaa• tır Seçmeler hatta anımda oldutu 
için netice alamadı. lzmırlıler 36 mcı i i~ bazı atletler buıünkil maçlara 
dakikada bir rot daha atarak raJıp ç . . 
vaziyete ıeçti. f.tanbul muhtelit! bu lştırak edemı:yeceklerdir. 
solden ıonra, beraberliii temin içın FeMr • Galata111Jrag günü 
cok çahıtı, fakat neticeyi deiittire
llledi. lzmir takımı da taraftarlannm 
albılan arasında 2 - 1 ralip vui
rttte sabadan a:yrddı, 

Güreı birineUiltkri 
142 serbest güreı TilrkJye birlııcl

lildenne buıün ıaat 14 de Beyoğlu 
Halkevi salonunda baılanmaşhr. Gü
l'eflere 16 bö)6eden 8C ıürefÇ.i ı,tirak 
etmektedir. Ahnan teknik neUceler 
pnlardır: 

51 kiloda Seyhandan Kemal Kase, 
&avutan Bahrl:ye tu,ıa, fzmirden Re
~ Tatar, Kocaeliden Sezaiye tuıla, 
Ankaradan İsma l Sezıin, İ.stanbul -
dan Fahrettlne tu la ıalıp. 

Fenerbahçe ile Gıılatuara:y klQple
rinln bir ıpor lflnQ tertip edecekle
rini yazrntıtık. Rapid takımının ay 
başında muhakkak surette oynıyacak 
obnuı ve Maygm Jklncl baftasmda 
da a;yni takarım ma·· yapmak ihtima
linin bulunmua, bı:ıünUn 17 Mayıs 
olarak teabit edilmesfni intaç etml~lr 

o ınn. aenç takanlar, tekaütler ve 
birinci takgnlv araamdatı Mbol 
maçlarından bq..lta. Pd JdObiln atlet
leri de karplqacaklardır. 

Vela Klübünün iongreai 

Vefa klübün!ln umumi kongresi 
Maymın dokuzuncu Cumartesi l(lnil 
saat 15 de klilp merkezinde yapıla -
caktır. Azalar dan~ edilmektedir, 

61 kıloda Sıva!lan Abdı, Seyhan
dıın Ahmede tuıüı Bur adan Nasuh, 
hmirden Fazlıya sayf ile, Ankaradan 
Muatafa Beton, Monola tu,la ıallp. 

81 kıloda Ankar&dan Ya1&r, Bur- ' SATILIK MUTBAH ] 
llldan Ahmede tuf]a, Kocaeliden Meh 
met, İzmirden Erdofana tutla, Sey - Otel ve lokantalan elvertıli 
handan Bekir, Sh astan Hilleyine tuş- hiç kullanttmanuı Smkhıı mar· 
'la ıaliP. ita bir adet mutfak aatıldrtıT 

72 kıloda Ankaradan CelAJ. Atik, ' Milracaa& 80818. -
baıirden Bekir Sanine tı.qla, İltan· ı 
lıuJdan Klzım, Koceeliden Servete ~--•••••• .. ııı. 
-.,ı henbl;yle, Burudan M111tafa, ,,,--

1 Sqhandan Mustafaya hükmen ıalip. , TA N Gazeteli 
71 kiloda Bunadan Nuri. sıva.tan 

Nasıra, Ankaradan Aziz Se:ybandan 

Me!*nede, 1stanbuldan Ahmet, İ:unlr- ~la" n Fiyatları 
den Musaya tuşla ıııl P. 

17 kiloda İstanbuldan Ali Ahmet. 
Bun dan Recebe, Sam!lundan Adıl, 
llocaelıden Enver~, Ankaradan İnnall 
SlTastan Bektaşa tuşla ıallp. 
Mır: Sivastan Hıısan Hüıeyin, Sam 

9Ulldan Seyid Ahmede tuıla. İıtan
bıddan Muıtafa (.'akmalı:, İsmlrden 
lluaaya tuıla. 

ı:r. 

Bflflılt maktu olarak 'ISO 

ı lncl ıagla aantlml 600 

J • • • 100 
J kinci "de11re 

M kıloda Bursadan Halil. Sivastan 1 • • • 150 
l'ahr ye tu,ıa, ~har.dan Kemal Ko- 1 ~--•••••••••~ 
euliden Sezal:ye tuşla, İrmlrden Re-

Türkiye Cümhurlyetl 

ZiRAAT IANKASI 
ltwııluı Tarih!: t•. - Serm11t&1. 100.000.000 TOrk Llruı. lube ft 

Ajana a& il: ıa 
\ Zll'al n Tlcul Mı ne'ft H,ab maamelelerl. 
Para blriktlrealeıe il.iM Ura llrnml,e ..,.,_ 

ar.at Ban1Mft'da kwnt>arab " ltıhanlll tuarruı n.plumda • 
az 50 Urul bulunanlara leDede ı del• celdlecU lmr'ı De aptJdıkı 
pJlna l6re Dulmi:yı d811tdacatbr. 
4 adet 1,000 Llnlıll 4,000 Ll ,. 
4 1t IOO • l.000 • 
4 • llO .. ı.ocıo .. 

tO .. ,. • •.ooo • 

100 . .... 
1IO • 
•eo • 

IO LINld& 1.000 Ura 
40 • 4.IOO .. 
20 .. ı.ıoo • 

DiKKAT: R.aplanndalu oaram bir._. IÇUMle IO Lahdin .... 
csQsmtyenl .. tkram171 cıktlll taadirde ' IO tazlnt}'le ..Ueeettar. 
K~ar 1ene•ı 4 •eta 1l E,161. U BirlaeiUaaa. l I Mart •e 

11 Bnlran tarihlerinde eekflerel&llr-

KAŞELERi 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP. ROMATiZMA 

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

H~! tar~~~~~!~!!~, !'-
saçağın yürüyüp boydan boya 

SUMER BANK 

Yerli Mallar Pazarları üst kat balkonunu gölgesi altına 
alan kısımlan çok hoşuma gi -
derdi... Aynca sıcak günlerde 
ve kırağılı gecelerde buralarda 
oturur, dolaşırken faydasını da 
anlardım. m. Ahmet çeşmesine 
seçme güzelliği veren o geniş 
saçağı kaldınnız, il. Guillaume 
çeşmesi kadar olama7.Sa da yıne 
estetiğini kaybetmez, si.ınepe -
lepnez mi? ......... 

- p eki amma resımde gor-

Müessesesi Müdürlüğünden : 

Ardiye Kiralanacak 
1500 metro murabbaı ebadında klrgir yapılmış bir ardiyeye ih
ihtiyaç vardır. Bir veya birkaç parçadan müteşekkil olması da 
caizdir. İstanbul cihetinin sahilleri tercih edilecektir. Sahiple
rinin Katırcıoğlu hanında üst katındaki müessesemiz müdlirı 
yetine müracaatları ilan olunur. 
~ ................................... ,,~ 

llai hayretlerde birakan, haftalarca 
devam eden ARJANTI NA fllminln 
ve Park Otel orkeatraırnın Mvlmll 

artlatt T A P. V A K O L M A N 
tarafından okunan 

17743 MAM A VO QUIERO 
A RJANTilllA 

vesair yeni danslarla NELSON EDDY ve TİNO ROSSİ'nin şarkıları 

C O L O M B I A pllklarında sataşa çıkmııtır,. .... 
--. Usta lıçi Aranıyor~-

Dokuma Ustası, Tesviyeci ve Elektrikçi 
Taliplerin Bonservisleri:yle beraber Kazlı Çeşmede .Mensucat San

tral Ltd. Şirketine muracaatları. 

·yjrl~ 
P! fi/iKi~ 
QNKO 
LEVHA 

Mü HÜR 
KLiSflfR 

dilğüınü.ı yalı ve köşk 
pek çerden çöpten, bir kibritle 
tutuşup yaıutcak şeyler ... Bun · 
lara sarfedilen paraya ve içine 
konan eşyaya yazık olmaz mı:• 

, _______________________ , ______________________ ..... 
SOMER BANK 

- İşte yenı Türk ınimanna 
düşen vazüe onu, yahut daha 
güzelini eski şekilde, fakat mo
dern t.elmik vasıtalanndan fay
dalanarak nıevsimlere ve yan -
gınlara dayan1Jdı, 1apa sağlam, 
konforlu yapmaktır. Bizim eski 
tavan tezyinaıımız yanında şim 
dilci alçı bordürler ve ortalık -
lar ne çiy, ne kamyot, ne bayağı 
şeylerdir! Duvara gömi.ılii do -
laplamnız ve yüklülderimı.ıin 
faydasını ve güzelliğini düşünü 
nüz! Evlere g~niş bir taşlıktan 

YERLi MALLAR 
Pa%arlan Müessesesinden : 

Çile Yaptırılacak 
İpliği müessesemizden •erilmekşartiyle çileler yaptırılacaktır. 
Bu iti yapmak istiyenlerin teklif edecekleri fiyatı 5.5.942 akşa
mına kadar Katll'Cloğlu hanında Müessese müdüriyetine yazı 

ile bildirmeleri rica olunur. 

giriş ferah verici, boş değil ~-------------------•' miydi? Ya iç bahçeler? Asıl ev Dr. IHSAN SAMI -
bahçesi. sokaktan duvarlar, çit· Şehirden Röportaj 
ler, çardaklar ve asmalarla ıy - Gonokok A·ısı 
nlmış, kendine sokulmuş olan fllaş tarafı 3 Oneilde) ~ 
çok gölgeli bahçedir. Asfalt cad Belsofukluğu ve lhtilAtlanna 
de veya tramvay yolu kenarın- - Bir ıenç im elbiıeai, mevıimlik klr11 pek tesirli ve taze apdD'. 
da, tel örgü arkasına dikılmiş i- bir tanör, bir ıpor elbiıe, bir öile Divanyolu, Sultanmahmut 
ki -·-'- l . . b" h den IOnrB kıyafeti, menimlik bir türbesi No. 113 

aaaAa pa mıyeyı, ır avuç er pudesii atır bir ~kak la;yafeti, fan- ill••••••lliı••••• 
aai menekşeyi, iki, üç "bna,, ve tJZi bi; yaz kıyafeti, tifondan bir 
"dahlia,, tarhını, bir değirmi bluz ldhik bir ta:n"ör, a1akkabı ve 
havuzla cılız i'iskiyeyi köşk bab eant~aı da dahil bir ıtlvare elbiıesi, 
çesi sayabılir miyiz? bır akpm yemetl elbilni, bir ıenç 

Hele yazlık apartımanlara luz t" valeti.. illh... Diye reçidi tam 
ne dersiniz? Her katında bir, bir aaat ıiiren elbiseleri tarif edi
batti birkaç aile oturup yavan yorda. 
bahçesinde biri_!lirlerine yaban- Canla modellerin reçldi Strauı'un 
cı fl)SRnlann daima aktör ve si- bitmemiı ıenfonlıiyle devam ediyor, 

her model, Jtislerce iradın HJircideu 
nema artisti tavriyle yaşadığı topladıtı takdir dalp]an araaından ------------
yerler köşk müdür, yalı mıdır ıiizülerek reQ7orda. 
Bu ne haldir? Evi ve yazı ne Belli idi ki enıtlUl ııöaden aiyade ihtira ilanı derece yanhı anlayıftır! esere kıJmet vermlı ve çatırchlı Jilz 

Milli varlıjımıza tekrar ka - terce davetlinin haaurana her biri aJ "Ziraat nebatatının azamı istihaa-
vuştuğumuz sırada Türk İstan- n ayn beienilen eterler çıbrmııtı. llni temin maksadiyle muayyen bir 
bulun paha biçilmez ve ~fi bu - toprata verılecek mevaddı muıaddl-
lunmaz kırlanna yakıştırdığı • ... 1f. .. ye nevileri ve mevaddı muıaddıye 

la . . miktarlarını tayin etmek !çın usul" mız, evler, o yapı r ve o yapı· ıen ulona terke~tıiim .zaman hakkmda almm11 olan 13.4.1940 tarih 
larda geçen hayat mıdır? prosnm henüz bıtmemlıti.. ve 2835 sa:ydı -ihtira beratı bu defa * * * Sanat enatitillerinin tertip ettıldert mevkll fille konmak üzere ahere dev-

rösterilerin, muhtepm bir paıta zfyıt. rüferai ve:ya icar edilecqlnden talip 

Resimlerine şüphesiz ki, az feti ile bitme1i mutaddu. Çünkü ~u olanların Galata"da, İkhsat hanmda, 
çok bekenerek baktığınız paltalann da elbl1e ve tavaletler rıbf Robert Ferri'ye müracaatları ilAn o-

§U· köa1r ve yalıyı fennin yeni öireniciler tarafından derı olarak ha- lunur 
i1A zarlamr. Dünkü ıöıteride de böyle 

buluflarmdan faydalanarak bir palta ziyafeti var mı idi, bilmem. ..._.,•••••••••' 
mevsimlerle yuıgınlara dayana rr ___J• 
cak sağlamlı.kta ve bazı zevk de Bildiitm te:r. teJircllerin ıtizel paı D H-ı- Cemal 
ğifiklikleri de katarak yapılmış, tatarla midelerini cloldarank IOftra- r. UTK 

Yıne. de o"yle do'"c.annıJ"c farzedi- dan rahatsız olacaklan 1erde her bi- CDAH ILIYE MOTIHAlllll) 
r" r rl 87rt daellikte yaratılmıı canlı mo- I 

aiz .•• Bunlann iay.ıaını çoğaltı - dellerin ta11dıldan her biri ayn ı•· 9 ha.talıkıan mDteha-
cıu; Boğazıçuıin ild Jbyısına, te sellik arzeclea en nefiı ılbiaeleri HJ- İstanbul, Dlvanyolu No. 104 
pelere, Fenerbahçeden Pen:iiğe rederek röalerinl d071lnmaı •e çatı- Tel : 22398 
kadar her tarafa sıralayınız. Yaz ııldıklan davetten büyük bir bazla 

FEN MEMURU VE 
RESSAM ARANIYOR 

Anadoluda bir inşaat mahallinde çalışabOecek 

makine kullanabilir tecrübeli bir fen memuru De 
inşaat resimleri çizebilecek bir ressama ihtiyaç var
dır. Taliplerin her gün saat 17 den sonra Galatada 
Riivük Tünel Han~da 6 numaraya müracaatlan. 

TOR KiYE. BA N KA SI 
K&çB• Taamıl Hesaplan 1942 ikramiye Plim 

& ....... w:tSUbel. t lla7t&a ~·~• 
t8t'fhlHlnd~ ,.p11ır. 

.. ahla · aklar aynlmıı oldaldandır • 
.>au nnın guneşı saç ma KAVI~: H73 ıidlli fO(ör ehliyetna- - .. 
sürünüp bal!ansın; akisleri su- ~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!ll!!B rnem ve ıııhht cüzdanun ve. 3583 pıt- ..s.e 2000 UnJık--IOGQ,-. Un 1 18 9dll too araınr......._ Un 

1942 lkramlyelert 

ıarda serinlenip sallanstn, batı dönüş değildir; kendib~arlı~ kalı kam;ronetln bemir. karnesini ve 1 • ıooo • ........_ • ... • 
80 

_ 
kwllığı camlarında yanıp parla zı buluştur. O, ~ı;ıcı ır goz ve kamyonetin fenni muayftle cüzdanı. ı • no • - 1600,,- • - • -=-- • 
:mı ... İstanbul nasıl başkalafJr, gönül eğlencesi diye lTÜrk evi) ıoför kazanç karnesi ve kamyonetin ı • IOO • - l lOO.- . il ''° • • • _.,.,.,,_ • 
dünyanın nuıl prçektıen etsiz nelen hO§laııırdL Biz-, daha ku- lı:azanç karnesi ve makbuzlan da bir- ,. ilk -uon '°° ,. ıo -aooo- · 
bir phri olur, nasıl bir şahsiyet vetle köklepp phsiyetimizi be- Ukte ve ıot&- karnem! ekmeli: kar - '••••••••••••••••••- ••• 
bir özlülük, bir milli karakter lirtmek milleiimiZI inimarl züp nem De birlikte zayi ettim. Yenilerini 
kazanır' modern yapılann pa - lile dü ekten kurtaracak de çıkaracatundan eakUerin hükmü yok-

pereced !1111 - ·dretli olan tur. - Galata Arapoaml Sarı Zeybek 
pucu dama atılırdı! e ~ ve ... ~ . eoktık No, 24 evde 9871 eıoını eoflr 

Zenginden v~ mimardan bek- yapı üslt\bumuzla sğüıımek, ya- HaNR ollu Durmuı Oetuner 
lediğimiz budur. Servet, hiç ol- hancı çirkin1Uderden silkinip • 
mazsa mill1 zevke hizmet edebil kurtulmak, kalamw, yalnız ev KAVI~ Hukuk Fakillteslnden aldı-
melidir. sahibi olarak değjl~. zevk. sahi- ıun 8038 numaralı şebekemi kaybet-

Evet, (Türk evH ne kavuşmak bi de oiarak dik tuımak ıçin e- tim. Yenisını alacrıiımdan eskisinın 
zamanı geldı. Bu Pıerre Loti'ye vimı7.e dönmeliyiz. · hukmil yoktur. Muammer K•raaAa9 

lstanbul Mıntaka Llm• Rehlğln•n 
Ayakıpı kayık iakelesl clftrmda batık NOmunei Hııinl;ret torpİdosu

nun parçalanarak ibraCJ amell;yesine bqlanacatı ve bu il 80.4 942 Per 
~mbe gtlnOnden ıtlbaren 20 gün devard edeceıt cllletle O civardan ıeçt· 
cek merakibin '!iikkatll bulunmalan .Uln olunw:,. ( 4924) 

Sahip ve neşriyat mtulflril: Halil L6t8 Dirdbcl. 
Gazetecilik ve netrı1aı T. L. Ş. TA!ıl IUtb-


