
E Y 1 

--1 9 4 2 'llBDINCI TIL - lfo. MU 

Biri cı, -çunc hi 

trNKARA MUHTELITI DON IZMIRI 7 • 1 YENDi 

Führer, K11 Harbini ve 
Cephenirt • Ne Büyük 
&üçlükler Pahasına 
Tutulduğunu Anlattı 

Cenup Batıl 
Pasifikte 

Kaleclonya'ya 
Amerikan 

Aikeri ı 

r 

1 
HALID1' .KD1H'la ~-eri 

C. B...f'. bl _. mlUfatma ••r•• 

1 
A1t1mı ••• •L ~ anı 111 

Ahmet Halit Kltat.e'n 

------ -

VALi, DUN GE Dl 

' 



z TAN 27. 4 - 942 

1 OLümDEN BETER 1 Halk ~airleri 
sa s _ Gecesı 

, ,.,.,._Ç_o_cu_k_ .. H,_aft_a_s_ı;n,_D;d,-· ü-.n-cia-. -G-ia-.n-ü .... ,, Fazla Balık 
Tutulacak 

DiKKAT:-· 

l
i Hayat Pahal.tığı ve 
1 
Hu$usi Müesseseler o 22 Yazan: lfAHllUT YESARi G _,._ 

B .. kitip :Nafff; efendiyi d8flul- dır. Yalım, blldap1ak ı.temaJer, eniş Bir Ala~a 
10 dam: Kenara çekilirler. Daha yeni kibarlu ile Karıılandı 

- Yeni ldtnml açıltc&z bir çoca- tttremedi Hentls onlan beldemiJ'Of11111 
la benz yo . da. Ba- rahat. Stmdflrt mtlwtm- Beyoilu Balke\ iıılc tertip ettiii 

Ka,ıarını. htlkilm Teren bir hlkim !erime, kltibimle, pnonlanm, yeter halle şairleri, halk muslkisl ve halk 
libi ç tmqtı: de artar bile. 07UDlan gecesi genip bfr allka çek-

Naf efend', ile çocafadar, Ba- Bırdea cerilemitti: nıiş ve büyük bır muvaffakıyetle ba-
basını slrJiin etm ter. Çocuklııla, - K~bl, pnonlarla bir tutu10- şarılnuştrr, 
sen iil ürcQnde seçmit- İdadiJi u- rmn unmaym. Bca, bu carıonlan, Şimdiye kadar H lkevleri kendi • 
tnam olnamaJ. Diploması n.r. çaremz lmllanıyonım. Hepsinı ataca- e~~anlan ve muhltıerinin amatarle-
İçimde : frm. Kttip yetifecelı;. CeW beyef en. n tarafmdan başarılan musiki ve e-

lnla ettin m:rordam. eli. debiyat geceleri terttı:ı etmlsler ve 
Manolaki efendi. ckTam etti: Sodalı, bum •likide.o bir Jlldam mllll oyualara ,-er ~. Fa-
- Anan. babası, llir&iinde &maş- aJdma: kat lk7otlu HaJkm mtaılek~ n 

ler O coc:uk denecek y ıta iıs tut- - lılıatabıJml muhtelit bölgelerin®'> malıalU huau-
Dlllf· H rrtyet an olununca İstanba- Manolaki efeadi, durgııql8'JD1ftl: il~ CIUllaDdırar halk arti!tlerbıl 
la p:bnif Bır teadüf. ona. bana b- - Her ıey düzeleeek. A~. za- dave~ etmiş ve p itibarla yepyeni 
andırdı manla... ve canlı blr programla halk irlerf-

Soo sizi katip ha~ tnec- Sust11. b r 'konyak daha içeyim mi, ne ve halk musıkiı: ne- ayırdığı bu ıe
cibtinü takdinnl ıostfll'ıyorda.. Gös- ~7im mil ıib fite,.., b4ııbe cqi 6mek bir b~şarı haline sokmuş-
1 mecnun bakıyordu: baktı: •ugeçtl. SeaJ 10m111amııtı: tur. Beyotlu Halkevı daha fazla hal-

- Ye!ıecek. - Celil beyefendi, biras 6a abc- kın bu ıeceden fi<Jdalanabilme81 f in 
Yme lranmıa iıliyen rippe minn- Jinbden konuıabm. :Ne 7'•Pr70rta- Şehir tiyatrosu komedi kısmı blna-

,mı. fimanklıfı tepmftti: mul ımdan istifade etrr.iştır 
Bu çocaia. ilk ıorutte, ben de Uııt bat pe itaD. battan kara ~r- İlk olarak söz alan Ev Be'si Ek-

9eTdim, Fakat kıyafeti biraz. mq mlrun4iler "omıiltabit, terini rem Tur, Halkevi adma davethlere 

Dun çocuk h ft.as• miinasebet!yle iz.el olduğu için, parklarda ve şehır 
pehrin muhtelif sf'mtlerindeki Hal d1$1Dda gruplar b;ılınde ıezen çocuk 
kevlerınde muıamereler ~r\Op edıl- kafilelerıne de ....,üanmaJ<tayctt. ae
miştir Çocukl r milli oyunlar, r tm k m, Şehremini Halkevınle tertip edi
danslar ve çocuk temsıller yle eglen~ len bır ilaamereye ı irak eden kü
mfilerdiıı Diln P a ve hava d11 idi- <.'tıkler &6aterrneldedlr. 

Dunku Güreşler Jıllanolaki benimle komııurken. kı- bitinnitlerdlr. M f1ia de olu, Istan- teşekkür etmiş, bwıdan sonra s det
~etimi de dikkatle cosden seçiri - balda, temi• st1'nea. "1tsekten ataıı thı Nüzhet mılli edeb.l)"at ve milli mu 
1Wda. Temıs cl11nmenln hali bqk:ı. miraıyedtlerin daima a(lktan kredlle- siki hakkmda bir konferans verm -
Cebimdeki para sayıldı. JColdaya kok- ri •ardır. tir. Bunu halk a " Kö oğlunun ~ir-

.,. ha CJ70 dıam. Fakat lalıjıma Manolaki efendi, kollukJarmı, •na- ferinin okurun r t ıp et iştir Ka- Ankara .~.__si Birinci, ı.~--ı ikinci, 
ıhenil'OI', ayak ayak listil atarak tu- •iklne clüscltti: ,.a Bilge Kar c8°'1andan Ha ~ c vn_r; TUQUU 
rahıyordmn. Manolaki efendi. bır ..,._ Blru da zatıalinJzden kon111:a- beriden, MelDı z iri Asık Ömer- K ı• Esle• h• d O - -ı: Qf .L•lar 
lafla ıtörimii kemutti: lmı. Ne yapı70ra11ımzl İtler ne llem- den, İbrahim Emra~ 'd n. z ya Bay- OCGe 1 ye IŞe ır e IUR..u '61 

ZWMlJlla, her te1' düaJ.ec:ek. del burtlıı Zihninin ko lanncl n ~kın Türkiye ııe best cıirq bırmc:ıli~ birinci w..oct ~ t.tee-
!lı:i. ı.lime ile her ~ •I , ıtıı, Dadak blktüm: parçalar okwnuelardD', musabakatan diin Be701J11 Halkm sa- dür. El4e edUm tereceleri blldiriıo-

bepnı albyorda: - Fena! Bundan sonra millJ ve mahall kı- !onunda bıtJrilmJıtir, nı.ı: 
- Akıl, sempati de Na.raddin Ho- Açıkça söyledi: 1afetlerle kıltç ve kalkan OTUQ1 rı. Mıis bakalar heyecanlı olmuş ve 200 llB'l'RJ:: Cami 2S.7, Muaf-

camn samur kiir.ltiidur, Celll beye - - Bt&. bır ıır deiil, Celil Be- 90 yaşında Mahmut Dayı ve ark - neticede Ankara bölgesi 15 sayı ile fer 23.I, Reıml. 
fendi yefendi. datlıırmm oynadıktan Tuna ve serhat birinci, İstanbul 6 UJ"! ile 1kincl, Ko- 100 METD: Ahmet 2.6.t, Skoçt-

Oaa "'mutabıkız!,, demcie atandıınJ Utaıunıf sıbi ellerini uiuıturuyor- oyunları, Ege mn>t kasmm zeybek caeli ve Eskışehir 4 sayı ile Uçiinc\i mara, Recep. 
Jlll nolald 9fcadi, dlşunceliydi: da: . oyun ve tOrkilleri, !Ufat Çavu, ve Dlrtnı41ardır. 5000 JllBTllB: Btnf 16.7.1, !sak, 
- Tam mevamde)'iz. Otel boş. B"r - Pardon. Bıın11, ytlziinize karşı arkadaşlarmm oyruıdrtı Orta An do- 56 KİLO: Birlnci Halit (Buna), i Halit 

aıeç ci misafır var, si5ylemem bir parça ıanınzlılı: amma, lu oyun ve h va1an. Koıano lu Çu- kinci tımaıl (Ankara), iiçilncü Re- 400 JllBTllB: Reımt 54,4, lkoçhna-
- Neden? sb:inlo, açık konutm:-k istiyorum Va buk, Genv Osınau, Körotlu hav

1 

lan- cep (l:mıir), nı, Zl711- , 
Devır deif1Jlnce milşteriler de dyetinız nasıl? Sızı, pek fena ıor- nı çalmlş ve oynmruşlardır 61 KİLO: Bırinci Ahmet (SivH), 1500 llBTRK: Raif 4,21, Nari, Ha-

lar~. Eski mıiıterilenmız clacıldı- milyo~m, lrii Bu gruptan HalL'l'ın okuduiu Ye - ikıncı Ahmet (Se7ban), üçıuıcil Mu•- bip. 
·- zensinler tlreJ9Cek, yalnız Marı OCJ ~mn, !.kiiJ . • • men havası şfddetlt: alkışl nmıştrr. tafa (Ankara). SIRDtı lhldttlD uı. ~ liiha. 

fa wır Jı:i •ki ahtbnhklan, tem z, o hı • en- sklerhnm ıçıne Mahalli lun.!etlerle OJ'llllJlaD Ka _ 66 KILO: Blrincl Yapr Aobra), C1RIT: K-1 51,JO, hat. 
,... )'Üırptlr Bir müddet, bakıyorcla: . radenız, Ttlrkl.tan 07Unlannı Bala- lkincl Mehmet (Kocaeli), llçünctl Be- GULLS: Tebd 11.U. KarıuaaJenc 

lr1rı!!1De'2!ler. Amma, b r tere de dada-ı- - BUtü!' fşlttıklerhn dofnı mni' viştin takıp etmiş, b tün oyunlar gü- kir (lıtanbul). Hiisamettl& 

--
devlet ll'teftHlr M•aflartnr arttı ... 

tf aze Bahk ihracı ı H.,at paha1rn1ı -..nd• 

Kayit Alt.na Altndı . :t1::•;10::nı~ h:m":-: 
Tleeret Vekt!Utf taze balık lhracmr 1 onlaf'tft da devletin bu tıareketlrıe 

baaJ tabdWe tibi tutmut 'Ve Vekllet- ı U111Ct1ktarr aın dl izhar •dllmlftl. 
ten m1lnade alınmadan ihracll\1 ya- Fakat huausl mU._..ler kam• 
sak etmiştir. Yalnız tatlı IU ,,. göl cflllklerlftden bu amma YllP .. •~ 
baliklan, bu arda aaza ve ~- ba- lar ve yap1111p ya ....... ıhw 
1"1nın lhTacı ııerbelt b!rakılmq1u', Bu Malb9td ••yat ... helılılın._ .. 
t.dbır baJık fi7atlannm )'Obebnesin slyede Slkıllll 99ke11fer lcuallfl•, 
&ılemek ve haikm daha ucuzca gıda 1 n 100 kurutl.ı 150 kuruı ar.-.da 
maddesi tedarlkıne imkAn bırakmak I dola .. n 1,çllerdlr. Bunlar b..Un 
rnaksadiyle aknmışbr, 

1 
yatnra ekmel\le >'•IO'llbın,...tar. 

BaJ*çdar havalana fazla balık tut- av yt.den et. 11 kabU,,.......•l 
mıya en mi1sait olacağı günlerin gel-

1 
kaybediyor ve u verimle s-l•ta· 

dilini "* derin sulardaki baUklaı-ıll bllllelWW. Netice, .....,.,.._. Is
artık daha aa derfnlıg.- kadar caka..- 1 tıhul ve lkt.-dfy.tı Ozel'IM te
lmr öyl mektedir. Balıkçılar bulün- 1 elr ediyor. Me.ell toton depola, 
terde ihtıyacm on misl balık tutul- I rında çalı .. n ttçllerlJ\ çolu aDn
maııma bq!arıacalmı ve tfyatlarhl dtlJtc oluak 120 eq.,,,. ......... 8• 
kendılığinden düşeceftnl ve artık tuz- 1 para ile bugOn birkaç nUfual• bir 
lama mevsiminin ıeçmlf olduluftdlm, alle1' ı .. lndlrmanln lfttkkl,.... 
istenilen müsaade sOratle verilmesi lıfını anlamak alt dellhllr. 
!Azım ıeiditinf ilen sOrmeJdedlrler. aOtUn Of1& fl,atlan arltlll ... ,. 
Son birkaç IÜD içinde balık fl7atlan ete b• artıGan ıwı1erı 11'-41• .a-
bir hayli dOtmüfttlr. Kalkan 100, to- m•ınek llalcalzhk deld mldlrf 
rik cifti 90. orklnOI Jrdo.u ıı - 17 Owun itin hlik01net. bittin 
kUftllll toptan satdmaldacl&r. hU&Ulf ,...._......_ dwllıl ... 

23 Nisan Mlll 
Plyant0 Taalerl 

51 bia llnhk lkramiJ'eyİ 
K•wanen Yahya Arat 

murlal'hlll yapılan •• .......... 
tGIHlellldet1 •rtb......,. ........ 
......n ve bu_...• ........ ............... 

.... d .......... ;......, ...... 
•ler kendi ...,,.,... ?tir ide •· 
oak yemek v....,.ıye ......_. e.• 
tulmelıchrlar. fehrl1nhıdeld elelc 1 

tfollc ve tramvay lda,.... bir. MDd 1 

d .... •lterl bu uaulll tatbik .-... 
tedtr. '"' phpıran dlOer 11...t 
mD...-eler de al•ktrllc ve tNm 
vay lda .... ının bu ... )'ll'h llf nl 
tAakHt edeblllrlet". 

lzcllerln Çaltftna 
Progra;nı Hcmrlancla 

clılar, kendilerini koltuia. lranapeye Hiç ç4:kınmedcn Cftap •erdim: &ide davetlı kiltleeirdn PDİI takdir 72 KİLO: Birincl Cel11 (Aakara), YUKSEK: Potiafkiu 170, Selim, 

le'Z:Jorııga. k .. t=r ~~. ':;.,. ~"':~ 'Qk1:~~4.:i rd. Yo-- bir 80lulr v~ alkışlannı topl mıştrr, tstııabulun ikinci Bek"r (İzmir), iiçuncü Jlııata- ltiba. Mfill Pıyanıo idaresinin 23 Nlaan 
,_ ··-· bn· .. ok mümtaz .un lannın davetli fa (Bursa). UZUN: Mmaffer 6.88, Vakur, Va- Cocuk Bayramı münasebetiyle terıip 

batlarlar Ça... hmmml nnda a-'a aJch, ayap kalktı arlatcb b d - " - 7n Kh ,.. Bir'-i "' · ( ... _,__ 

Okullarda tetkil edilen lscl OJ'IDalıı
laraım birinci devre çabpna DnJll'SafJI 
tarı buırlammf ve oymakb1ı71-a bil 
diribn ştir, ()ymakbaylar Bırlncit 
ortalarma kad r bu programa 
kendi oym klannı h lıyacaklardU' 

7 
... ru d 1. tan ba • • r~ ore ler arasaıda Jel' almasa ve b\lttıa yer ., .u.v: ..... .-•1& n...-r•>· blt. ettiil piyaqoawı büyük lkl'amlyesi 

b r kiri rini dokerlerken, sabah. 6- o .. p tırlı millterılerı ıçın sak- 1 . tıkll trkl dol b 1 ikinci tsmaıl (Kocaeli), içiinci AJa- Uç ADIM: Vakur 12,89, Tevfik. olan 50 bin lira;yı Ankarada SaDa7i 
banyo isterler, ve aaatlerce n~- ladıcı kokulu yaprak cisara kutulı- erın m 

1111 
u u unm sı, met (İııtanbııl). DİSK: Cevat 35,46. caddlsinde Arat lekao.taaı sahıbi Yab 

BirlDd devre çalışma programm m 
U marşı dotru söyllyebilmelı:. Tür 
bayragı kaawıunu bfhaek ve ba:ırral• 
doğru olarak çbrnek. altı olııan mi 
nastnı izah etmek. h' lltln m 

nr annı ----t··lar U L.L ..ı • ..a:L. nm çıkarch, ........ _ •raladı·. Beyoglu Halkevınin tertip ett halk 87 KİLO B t ·ı (Ank ) U "'- Y ,_,.... ..., .. a&&.,... ---- d d ıw. lfık : r ncı smaı ara , cGııcü kateeorı-: likaek, U9!I .,8 Arat kannm...._ 
lerl oteli haraca '-eserler. (Ark .. var) "'°,

1 
gocr-~~en .... ~adni. ır 1

&> genış 8 a- iki · Ad ı ("---, ) .. · ...ıı A · i " ..-. .. _.,, ........ r ncı ı ...,.........n , uçun"u lı ve iaG adımda birincil il mrast,.ıe, 110 20 bln JJralık ikranüırmln bir pu-

~ı:manoyolrakclıamı' e:fendi, •- oteı· ._, .. _ Halkevi Reis \"e ıdarecilerini ve (İs~nbul).t ET 6,33, ve 12.90 ile Güner kazanınııtrr. ~asmı Antakyada demırci pazeım4a ve ıayesini, izci llD lllbbebll"W 
..... ,,.... tatbıı...ı-d _,_ AulR S KL : B rinci Mustafa Dörftncü kateıori 50 metre yarı• "'--ır· ci E..aı ... y.1 .. n. ..aıı.er ................ 

.. ~.. bir devır' dec~ ....,ed •....: 1 programın ...,, " yer ..... n h 1k t . H ,..__... ~" -a- _.... oı.M6 _,,_ 
1cn ,,... ... tk~ 1 ( stanbul), kinci asan (Bivaı), U- flDda lıit~ii 1.4 ile Namık BaJoil• da ..ı .. 8 "-•-ı....-..aa ... h-~' ....... _ 

mek, izcll fin es 1 u kavram 
barı ant kazalarm t avJsiDl bi 
ıibl ma4de*' de t: unmaktadlr. 

Dadak ıaınr ..,01 •il .... ,· L-nu,_lan- sana .. r anııı candan tebrik ed nz. 1 b 1 r.... ~.....,.... - _,,...... .... _ 
•• • - ..., .. çüncti Seyit ( stan 11 ). aJmııtır,_ nwt almıl ,,. onar bl&ı Ura "-Dlllle• 

m '"nadkine., clibeltti• BVG~ PROr.R~M Hır8lz Bir Çırak Atletizm MüMbakaları voleybol Maçları lardır. ıo bin liralık •-arn1-e kaza-
- Bir devir ldate .. .La&-A.U-Jer 7,.30 Prosram 11.SS ÇonJı 1ıtab0 ... y 

_....... 7•33 o.-....... 19,11 Şartrılar mevkif Edildı' lılıcbahar aUetizm mtlsabakalan dün İki a ....... nberi Galatasara• klübun- ban bfletln bir parçası tıkenderunda 
Bir Aşçı Dükkimllda 

Hımzlık oillıc.. Bir sadraalm, bir bq maboyia- 7,45 Rabvler lt,ao aberlcr .1.' ı-. " öm 
ldr bat kiti~ bir lel' bafl~~ ı oo on .. tra 1t o Konapna kalabahiı önunde yapılnuıtır. Menim de :rapılınatta olaıı lstan~ voleybol demirci er 1'anıdumana pkm11 ve 

secMırdi ad. _.. clliıetl. 41~, 1:·~: ~-;:d ~~~: i:!!ı.~ •-' Xli ükpazarda d lrcl ~ n çr- Şetef stadında !00 kitilfk bir meraklı fmftpl,.._.. dlB ._. enntttir. & bia U.. kna•ııı ...... Bu biletin eli- Itad~ ...,.._. ••• 
~ limalar deiitır 17 3S larlıılar 20,45 Ha 1ı 1 rlc 

1 
~ Kadir, pc:e d kkAna 8irerek ua,- ba!' olması lttbarlyle mtlllabaJıalanla l>8ll ..._. btegomle 0.llmı8M'llJ' im' JNUWS& .. İsminte •tdm.... ...... ..,_... M' • ı ••Pı .._ ...., 

P 
• u.•s Rakrltt 21 oo ıco..,._ tasının altmlarmt ç lmş w yakala- uzun ve smttla atlama ne beş bin ve BcyoiJupon ~ pmplyon ol- Beş bin liralık ikramiye de Tınus- ve dü.lddnda bulunan lladDaml mar" 

- ~- •P U oo Sarlnlar 21,u Pasrl na-'- adi"' D ı..w. Sult b-- l!Qlr. __,..._ Be, .ı. etek ~ .. 1.: ~........ ıı.4s Orlıfttra ...... ..,.eye ver maq ... , Rna ZOO metre kot11lannm batka iyi ae- maıtar. ta kollej alt.mel sınıf talebelennbı lıca blT radyo De IJ flwe nılrl -
apen lmanlamr. hepliula ,_.. nr-

1145 
Ziraat -· ::: ::!!:e

1
r rnet kinci aulh ceza hlki · hmm tice veren yarrş olmamqtır. Bithuu tım.ct •ııı .. We ~. Pe- mQfterekell aldlldan bilete ilabet -- ekmek kımMlll çalrnlfbr. lıleçlllll 

-----------------------'------~-ra_1ın __ ıev_lrl_fine ___ r_ar __ ver.m __ ıttt::_r.:_. __ li.:.çinc---ü-lıca=t:egirl=.=clekl=~lç=-a:dnn=:_atlama. (DeY•• 4 OnoOde) mittir. m ararıınaktachr. 

1 ~' G~L5.M H+BlAıiii 1 
Y ni Sanayi Kanunu 

Jfezwfan• Ye Millet Meclisine· Verilen 

lngiDzler Skoda'yı 
Bombaladı 

Almanlar M H•tle Bir calilı:t'" bir utmJe bıfdaıdak icJn Ç -L AL..D--• 1 r aJcbimı tiddetli tedbirleri takdir ve 1.-ua VllllllUn 
-- Nufuk Söylecl biç pphea!z tasvip ederıdııU . ., U- Başta.rafı 1 ine.ide 

K fk Li 1 Hlıter, biittln Alman ve mUtteflk olacaklardır. Çıraklar kalfa 
~ Baştarah ı incıd• a asya man arını ~ Baştarafı ı incıde ubrlerinl ve bilhaaaa ptıa4e7i 6v4iis çırak mektep ve kunİanna 

kadar uzanan 400 kilometrelik Bombardıman Etti yanm başanlari)'le kal'Jl taraf arasm- ten ..,. -~~ ı~lmnmı bildirdikten l&U1 aanat mektepleruw .lı 
bir saha 

. . da b'r mukayese yapm11 ve alay eı- IOıtR wleruıa IO)'le devam etmiftirı ad8cakJ ve bwılaruı k" f 
uzerinde altı taarruz ha Berlin. 26 (A.A.) - Alıwı orc!a- mil ve dolu cephesindeki kş harbi- "B• auaauam Ye tarihi •...Ufala- ~ m •şa 

reketi yapıldığını tasrih etmekte- lan başkumandaolıiımn tebliii: Sarll oe tem• ederek demlJtjr kl: releri elde ememis için 7alnu buı memesinden ustalan mesul 
ıür. Alman tayyarelennın Abbe- cephesinde muvaffakıyetU Alman ma. Son defa sös almak t.tedltbD aa- •ilnferlt v~larda mtldabale etmem tulacaklardır, . 
vil1e uzerinde gosterdıklen mu hallt bucumlan n kqif hareketleri rnıın, dolu oevrelerde Avnıpıuun 40 llzı mpl&, Yalnız, ainlrlerin dayana- Maarif ekiteti, çırak uaw.ı-·• 
kavemet İngiliz avcılarımn bu se- yapılnnıbr. Dtiwmenm mttnfmt hii- yıldan.beri bu obölseı.rde ıörmedill 111adıtı, laatin au,.. dtlttfiii, nslfe l- ile daimi ve w,yar kunlar 
ne içinde ruladıtlan mukave • camları püıkürt61milşt&r. bır kll bWcQm a0ai17ordu Birkac ıilQ fumda ~ hiai ebUrlllinbi rak küçük aanat erbabmııı b 

...__ » TAR) - R81tOme, 1 Aynca icra VekıDeri Heyetince ta- metlerin en şiddetlısi oJmuştur. Bomba uçakları, stfn41b ıAı na at içinde termOIDek'a sı ~ecedaı 47 ~ ı;ddıiı ,. .. _. ticWetli ka- lerini arttırınıya çalıfillC'lktır 
lhııtaauda mllddetf bitecek olan tıetvDd 7fn olanacak aaııa:rı mUeueselerinl 8 bin metre yükaıeklikte pek şıd- ve Novoron·ıtr'te ve Kafbpn kıyı a- dereceye d(lşt(i, 4 hafta &ıce, hareki- rarlar aldı~. Buda bu maksatla A~ Çıraklar ve kaU.lli;;f ·~~u 

Proienin EsasJanm Bildiriyoruz 

.a..l ~ ,_..- lnwwıt .... ~ llllıl '*'le ~ edlhee1t detli çarpışmalar "'1)rtJa gelm~- rmda bulunan müh'm askeri tniıleri tın blitnn tahminlerden evvel durdu- awı milletilulen almq oldııiam bU- birer mukavele yalDaıcalıW~~ '* W1'i proıaı baarlınrü mcıclliıt bir pnm: tem ve lnkipf11141a fayda ~ B h rekAtta 15 1 bombalam1'1ardır. rulma• prekeceti dOf(lnOldülü •• - kilmranlık halrJrma dayandıtımı sa- Birer bırlige haıh,nacak olan k 
wınntwttr, &6rülerı aana:r ~rbai kuran- • u a a .n - av ~. Lipcnyada, Abnaıı ·~ Fin 1ntalan man, cephe hattm4a llerl hareket ba- myonun. • nük t erbabının Jaec1i ih 

'&lrinmd1n ~ ~e ııtr Jara da ıs seneyi ı~ "ı .;. bomba tayyaremız donm mıştır. ıiddetli dutırıan biicQllllan püskürt- UpWdlk Qıpbe ne .dalca halinde ıe- 8 _.. 139 1Ü &ıoe ..... 1lir •- ! lk t..w.t..d•-ıe senna 
...ı tı;la malıteüt 1ııir eadiaamde ~ li:rat badaduna ..,.. .... k bere illllü- Cenubi /ngütered• Batlı müfler •e 4iitflllW atrr kaft1ı kayıp- r1 aımabiİtt u de 0 aa4a bulandu- bdderatı lmtmt olan bir ..,_ __ ,,a ._._;r 
mt1e tetkOc edilmekte olan bu llyiha- yaz. da verılecekt r. . -hri /uırap oldu tar verdirmiılercir. lu haıta ~ Bu ııebçJe tıla~k. Bıı laım cepbe:re •e meml k te ı n devlete alt olan di 
ma aaa batlamla sör9. memleket bün- Diler taraftıuı wıayi miiafffflen r- 11 Nisandan 25 Nisana kadar Sov- Taganrog'dan ı.doıa aÖIOne kadar u- Seçirttlit hntibapler QDl da 'banka an karflluıa 
,,_ ~ ...... ı..aal b r •rmayı ilcal.rJnln • .llılı:itafmı t...un etmek Lonıdnl, 29 (A.A.l - Loodrad 11a- ntıer 312 uçak lııaJ'betİnitlerdir, Ayni sanaa ,....... 1l1r batta Wna cekil- herkes icla bir ders •baal* tır 
ile cahlacak sana7l mlieuetıeler.uıın malraadi71e brıllır açmak ve Vekiller IAhtyeüi bir kaynaktan haber v•il- milddet içinde tarlr cqbeelnde b1aJm me lıarekeU ;,apdcb BultlD df:rebW- Tealdllt balmnmclaıı, bu chıramun 
bra1maı kolay!atmlacalr, sanayi Heyeınce teablt edilecek mnıtaklJar- elitine ıöre, dilnkil Cumartesi - Pa- bJrıbamz Sfi açaktır. rim kl bu. bqanlmi.a olalantıatll zor tPerrtr etmeeden sakınmak için P- IA TAN GEMiLER 
mamallerirıin flyatlan ••cari hadde da bükhıete, b r muteha•ıs 711Ü•tir- 1111" ıecesi d~man bomba tanare - SOD1/6I 'lebllji bir hanıkAUa. O,.ı. düllralar oldu ~4!_ ~leı111'1 n~~ 0a.11~01~ n--Un 28 (A A) _ 
IDc1lrilecıak, aanari mileueaelerinbı me lcreti ftl'IDelı mecbutlpetincle ta- lert, bqbca Bath f('hrini hedef tut- -.ki 11 el lı: oauumı u.... - -- -u - ""'" 
memı•t1rı m.ı.tellf mmtablırma tn talınalrta4ır muşlarda. Bath"nı ikamet«Ab- mahal- JıılOlltova. t8 ıA.A.) - 8oT:ret teb- kt. tn... wn •omM •• YUifelerini daha bi ppebilec:elderdir. bafkomutanbil0 111 Udll'CIUJllJllla. 
dılııle SdlMdi tart1ar1a beraber mem- Ba ücrei,' Maarif Veklltıll 1>1tçe91ne lelerinde atır hafı:rr1ar olmuştur, A- lijl: 24 ansanda baw mabaıwbelerbı- dunnü f41hlftr: ır-: ldlltr. Lokomotiften bafbyarü tanlallı, IÖl'e 1 nwandanberi Ahun 
Wııe rnMafaMJ •raretleri de söaöaaıı DiYe eclllecek ve V*'1et '*para ıl• ıcın fasdadt ~it birkaç sae snr- de ve,..... 88 Ahnu. tanu-1 tab· Dols....,... _... b1l1ılmı traıniriıM, ....,,..._. ..., •- nanın•••yle bav. Çvve 
de t.ahdlıcak:br a. mi-.Ierde imal memleket eaaqune lfizllllllu mttehaıı- mitştQr, Yersiz kalanlara hmml mer- rip edDmlftir. Bilim ~ 10 &lımllr 1::. :....,~...,.=-- da. seclrdlli darama beuer bir da- bin ton tutarmcla 88 dupnan 
edllecek mallar balka emnb'et vene mJar yetiftirmıek üere ecnebi mem- kederde :ret" temfn ediltnlştlr. Yanım ~aredfr. JOk edm , • ftllll9D tdı ırllı etıltemeei ifla .._ f. puru batınmftU' 
I* hDt.ecle oı.cak, yerli miieaseMI - leketlere talebeler cöıulerecektir. bombalan yangınlar Cl'U'll'Uf ve yOk- Barentz denfdnde lmp &'llDDlrtmlz ............... alıdılı • 11 

'" Jlf teçhia edllmlt bahmacaktrr, AJulenizülti lıllre'Wt 
• Jl8Pl1aa mallar ıtar, leoecek ve bu Ba li)r.iha. teakil edilen mubtelıt bir sek iaflllkh bom larla. evler klmi- 12 ooo tonluk blT dOaman ll8kllıe P- mlttefilr ,...._. eıızldılJ!arla ~- Ban-1& ı..ra• .ı 1atin _. mev-
m'l?llueler lzennde devlet kontroli encıımende, &:liariizdeki aab sini, len ;rıkılmlstır Yangınların hepsi misini ba~. lanna ~ h ...,.....r M. mdfyetfmlstıı ballı bahuıc111ia 1lllraek Londra 18 (A.A) - htıl 
.._.. edecektir, lktısat VeldJimn de ı--...... ıe m"--- "mdi .. nl mı tir ş ..1:- -d b ...... • 11 • _......._. 1-lla- ldnnet ve sa)'!'etlcr babb menııu ol- ıaltaları Akdnbıde allr J1lkltl f 

.... _,,, ...... şı u en . mu.arv,... ar a- y.-a ft.tt- G .. muı bira-. Wlm. mr ..... ofa.. ..L.&.. ber d .. _..w.. 
_,. ntl11aeıderlııia bralacatı bre edilecek •e 1Nıl ren fikirlere sa- ber •eriJerı tn."Janca ZQ71at m ktan eok ua. 111111 8 rü ı..salml 1"I ........ , • ._. a:; yer e itaat edilme8f •e on men malzeme l(9nl in' ba ... ....-

" 1 t ı1nda ~acak .ıillllk teri re, tiserinde tadil ..,.. flveler 791111a- :tük~ ve içler "nele bh' mıktar ölu g- Bq&anfı l moide mada 0 ...._ ....a ..... .._ .. ld, ~ -:!:a~!:'::W .. ~pb~, bizzat millet ~ mmnur 
.. ,....,. lıamnm blildlmlerin4ea ralr Mec:U. -- Jııe,ıetlae enlroht- vardır. A • .... birliti muıntbt beyet:l ne ft .. 1ııac1c1enıtm ............. "''!-"il .......... bti~ ve adin bk cek mit oıan kJJMelerdeıı de QDi b 
~ ...._.ttsr. ll8Cllrttr. Alman resmı teblıgı belki de yakacak iizerlne ıenJt laer ,.,m 1raqn111a ....._ v Gut fikre itaat etmeltdtr= Zafer. keti ıwn eder 

...... Mu··stecarı Fransa 1 nı n Berlin, 26 (A.A.) - Teblğ· Hatıt ll\İk,..ta iş J8pan ftrmalarla tek :r ~ = = ::!::' ~ Bundu dolan hfl'.k.,tea "9tfeai- Mütbil bir laf barb1 ~ b 'Uf S Alme uvat ucaldaln. dün W"aht a- rar temas edecektlr. e 0 n1 yapmMnU 1stemı,. ve waUrtu bir llU70l"US. Cephe1aira k6netten 
daaı açıtdarmth 10 bin tonilatoluk bir ötrendiimlze ıöre. yakacak temini t~~tb'I:: ~.:!:, ~ e~n~ tetkikten sonra v<ızifeainJ yaprnadıjı- at ıelecektlr. Ve o -"'._.. 

D•ıyor k•ı .• Tul CICJw 1 Yol lncıtiz ticaret gemtmnı batımı tardır. işinin yalnız hu!Utd ph• ve mtıesse- •"'..-:~ "' • ere u hOlcmedecek oldutum 1dmsel kimin matl(kp olduluna ac ltuneW avcı ~killeri himayes n- ıelerln faaliyetine ballı nım... kiti rımızm ~ aacbklık •e feda.- kuıuulm19 hakları ... ol~ . pltıua, a&Jltşeeektlrl tw ttatıellllld 
• de dOn ,8Ülldliz if1a1 altındaki arui g&illinemiştir, Bu sebeple hllldUnetin klrlıklarma borçluyam. Kanlı saflarla ..,.andeb mahrum etmenin wYahı edm • •lcbrlan mı. ;olaa m11vd• 

~ lf __.ı: • A 1-·-· A k'TÜft Clzerlne blı' ana Jl'llPllD tngl- ayıracaJı blr mllJ'Clft Urallk tabslaat iHrmis• :!4"': =:: ilinden asletmenio bııuat 11akJam tutm lda iktifa eıleı. 1110daft mi • 
. rlll'arnlZlll IPW'f"llll:iJ' .. ni . ~111CH17a Ye vrupa Uz bomba UÇ klan Alman av U&&k- Belediyenin ba ile yatlracalı 'P81'87• :. -;:;.. 1ıa .. ı.r -tlamqtır Ay oldqunu sarih btr aurette ta7tt et- il H tıer. M ChurdliU 1MO 

~da!'üsW· •• ·,ı.,.~. be S-L 1-Lirfı·g"ı·n lan tlr+fınmn ~. "4- eklenerek tebrln 711kacak fbtiyacmı lucanaJ'larca,lGAQave,.aXafba. ..mi meellstea nea cıcU:rel'uDl Bu- )'1IUlÜ bu harbe bqlamtmı. .... 'tld'!s 
""9-~·--•·vv...~- W it"' detli hava muba~belerinde ve uçak- k~k malt bdreUe bir •UAt 111 ............... s.a. s.. kitle- mı ıniqonlar araslnda birkaç UlllUl' endlsine bulwwak uıı 

Ykb;r, • (A..AJ - l'rwJS ~ sa~ ....,,.. dOllUfto 18 aoak laırulacakbr. lerJ ~ ,_.ıert hatı.nw Al- t• t.ü.Yoruıa • .\7lardaaberi cephede diJinl, Jı:ete aeçmek -ıırm 
llendD, 218 (A.A l - fate lıllltelll'ı Jer lı8rom amm JrltiplJjf, ..,._.dil- kaybetmf&t:ir. İ.stihAI b&laalaln:L'- mabnabt ta- am.or" 1ıa llatıar aacü ._. k kimae,Je mezunl:m :vereınedi,liın bu da harpten m..al 

lllcdl 8lllmı-6er evvelld da ~ nml ha»mıla -.mtiii bir hQlisada t~ AJmtıll fi!Mrleıbacle pmak için 7enl wu.1- de baslan· t.lan ..._... tatlllalıılll,.._. B- tevrede biçbir kimse baldan bahse k an lnlemf7e b 
a:ealamdda, di1n de Halkftinde di1QI' ki: halkla lllMllııl maheDelere J'llPhtı dJ:ktmı IOm'a, _.-ima w denli ı-~ '* as tlllldm eılllmit demez. Bıszat ben um denbeTt 3 lfhı d mı e bttklemeslnbı 
Cllld ,.. ~ balblhalde "Franunın &ll\ı:ıde ilç 701 varc1lr: hava hi1cunılanaa Jnaıwlhk olarak, nakfl ndalmnııllm ,.a. 1ılr '-al ,.._.. ..,.... ft _..., .ı.Jplar memnl)'et ahnadım. Alman hlkhnt, dan ohnıd11Jnı, buDdtın bl7le bu 
............... xo.t.pr, tüccarla 79P- BeWemek, lngll!s - Ame!'lkan bloku kunatD ~ 88ftl ..,.ımn tef- bil ffe 87ft]wk w JllGm 1111111 ....... ....... sııM •\ı1W-. 1laa ~ milletın kendfstne delil, kenctt.tnln devrilecek eseri 11 ıtaMnya kadar 
.. ~ emaınnda eEClmle de birleşmek. Alman)'ll ve Avnıpa killtırt cffln l9C9 ır- eJeaktan u- aa bunlar mecburi ~ * y1s 1tlıd.- 1llel .... etmek .nible m1Dete mensup otdutumı anlamalı- beye d rbe lle nıubbeJe ed 
lilllllaa ~IC!r: ne f$blrllll yapmak. çanık, cemıp lftlfJterede Batb ,ehrl- tutuıacıüttf. m....,.. ......-..: dır. blldlrmft, AlnılıD den!za1tdannuı 

Birçok !'ransız bftdmıek lehinde ne bOaum etmf9lerdir, t.kowanm do- .._ 1ıa __. ......... cıtan Hllrlınler, on binlerce cesur Alına- fJCa mın.m•:ven arttakları llb 
bulummıl*u. Bumm bir lıata oldula tusundald asker! hedeflere de bafka akınlar 1QIDll1ucbr. wte .... -•11111 ki. çw 1111 nm, tnemhketfn Boloevlzm tıımıfın - Upt!ari de attr&uu ve 81ta&'ajm• 
anlaplırnıt:ır. CDnldl l'n.ua blınunla bir ıece hOcumıı J"aPlbnJDtır. Boulogne 6aiınl ,.,,.. &bala ..-at. .. .._. ta1m, • 4e dan yok edllmemne engel olmak 1ç1n au. dnl ~ kadar B 
her Drl taraflll da dtıpnanblım o.e- 28 Niaan ıecesi, İnslliz boml:)a u- B daldlca .a-llıa/ ••l!l•lf AJm1a laldmoUfl .. mclar mm* aorunda kaldılı blr anda en Ulln M~t, bakkm 
r1ne çelcnıilth'. çaklarr, 7mılden Rostock §ehrfae hO- •-....._ ...... lılre ..... •••ı ....... la- alçak cenller lıakkmda anormat bir ve mUtteflkleri Wııfllldaıl o 

fıııtUs • Anserikan ltJob tle 1'lr- cunı etrnıılerdlr. Bombalar, hemen Vicb7. 21 (AA) ..,, .. ..._ ı. ır• .. ._ ..... •lı 11 neırır 9'- _. JPrblnıetli bral'lar ·~- ft baldan ıalebe çı ce1mJ 
-....., harbin ~ her ne olur- taınamb'le eski şehrfn ha1kh nı~ babeNr "'"*'*- 1llldlnlllllli -. ....... g ı in ı ..... ..._,...._ lir. Buı>da b07le :rqeeb~ız daJd.. rek nutkunu bfttnn!ttlr, 

olsun, Pranlnm istlkWinl Jcv- mahallelerf. 11zerfne dtlşmeft(lr. 8tvi1 fııgruztertn ft ....................... ..,., 1111 • •aJtlı• OT• bum~ ta1cd1f ~- Jıl• JI. Hl~ QU'8 s8z alan 
betm demektir. Halbuki Almanya halk arumda ehemmf7etll iman ta- cenubunda taraya cıkardı:ldan mat- dalan Moalcıoftdan çeldlm'" bqla- ldm1arl ~. AJınazı 8*erl - tal Rermum G6rfn8 llec!lll 
ile ifblrlfli ,.apm l'nm.,ı tabft yıpl8rı vardır. Sanat lbldelerl ve reze, dOfınaJa deha Dk twr'la 1ıı1 .. Mllrt • ....,_ ,. t 'lladirl .., ntn. A1mm llcfslDfn, k~ ve mafmdaJı fsten1lerı bak w ..ııltıl!,... 

e tarih! AVPU vesi !~ae 1co- ytlksek ~ o1an w h9)'ll' lşlerl- tOn malzemealnl lılrabraJt Wnl' ,._ - .........-o n •r...._ aptı ~ ,.tıırıerde ft Werde 1erln bhQltbıe .,_ 'bir matuk 
kttr Fr t n menf t- n y rıy n b'n 1 r rap lmu tur ilere d nmek m c-bur'yetlnde kalmq d6tmec1lii halde bu sefer sıfırın al- bir tek dilşihıceden, zafer cftlş(lnees n lenfg ,. Mecltaın h 
Al b rl - f n A t n u h e Uer n k 8 da- tmda 52 derecede Jrarırkonulm11ına d millhl"l'll ol y pt n fed - b 1 

lindedlir star. l.mkln hasıl ohnaş olan bir durumu kArb 1 r, menf ter ni tem 1 
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Muharrir Bu Makalesinde, Avrupanın İşgal Altındaki Toprak1annın Muhtelif 

ABONa aEDl!LI 
TDrktye Eeneb1 

Kısımlarına Müttefikler Tarafından Bir Çıkartma Hareketi Vaki Oldugu Takdirde 
Bunun Ne Gibi Fayda ve Mahzurlar Doğurabılecegini Stratejik Bakımdan Tahlil 
Etmekte ve Buna Karşı Almanlann Nasıl Mukabd de Bulunacağını Belirtmektedir 1400 Kr4 

, Sene 2800 Kr. 
750 • 1 Ay 1500 .. 
400 - • 800 .. • 150 ,. 

' 
.. 800 • 

iKiNCi CEPHE 
Rusya • Japonya 
Münasebetleri 

Adası 

-1-
A mcnk kanı Lon-

dı ad t g 1 z hukümct adaın
larıyle u un u un miı kc clerde bu
lundugu ı 1 ı d 1 z ve Ame
rika kayna0<lannd n sı an bazı ha
berler dolayısı)'lc Avrup la Alman
lar karıı k ncı b ephc çmak 
mesclcsı tckr r t zclen 

Bu muz kere ve neş ıyatı n mlll:
sat Alın ıl rı cndı ye duşurerek 

batı Av u da dah buyuk kar ve 
hava kuvvetleı ı buluııdurmıya ~evk 
edip boylccc d gu cephe ı de Ruı or
dusunun o u !arın yuklenen yuku 
cadirckt ol r k :ızııltm k m dır? 

Yoksa. gerçek en A vrupan n her 
h gı r kısmın buyuk çapı bır 
çıkartma yapmak suı ctıylc kınci 
cepheyi c;ıp Alman kuvvetlcrıni 
taka m kuvaya icbarla iıi dire .t 
olarak h lletmıyc mı karar verilm:ş
tir? 

Bunu mdidcn kest rmek mumkun 
dcğıldlr. Yalnı;: muhakkak olan tey, 
İngılizlcrın bugbnlc de boyle bır b:ı
rekctc kcnd b ıt rın:ı tcşcbbus et
mıyeceklcı mcrkezıııdcdır. İng lız
lcnn anc k k ra, den z ve hava kuv
vetleri it banyle Ameı kalılarla tam 
bır işbırhgı temin et gı ve yapıla
cak fcd karhğın aralarında mus vi 
urctte taksim edilmcs hususlarında 

m~tabık k ld iı takdirde buna razı 
oiabıleccklcri a ıkardır. 

Boyle bır h nkct k ran altnırkcn 
bunun fevkalade gızlı tutulpıaıı la
zımdır. Bu itibarla bu husustaki ncş
r·y t, alınan kar ı h kkmda insanda 
bır ıiphe uyandırmakt d • duşma
nın da boylc düşünerek bu kar:ırı 
ciddi telakki ctmemesı noktai n:ıza
nndan bu ne rıyatın karşı tarafı şa
ı;ırtmıık 2çln bır harp hiylcsi olduğu 
da duıünülebılir. Esasen İngilız ga
zetelerinin ıns ru hayrete dü ürccck 
derecede ve pek saka yapuklan 
zannedilen bazı neşriyatı, muayyen 
bir gaye fçın ve hususi b r direktif 
dahilinde yapt klan geçen bilyük 

Cenubi Amcr kanın Vichy Frws - harp sonrası Hıı atı ile meydana ,ık- Yeni harekat sahalanna sevke--

Norvc' n i,ıali rnuttefıkl~re ya-
pılacak fe kirlıb değer st

ratejik buyuk hır f vda k zandtrmaz 
Buradan B ltın s h 1 erine inmek j
ç n lsvctin t raf111 ığJnı bozmak •e 
bel ı lsvcc ordus yle de çarpıtmak 
l ım l'elecektir. 

İsveç n en ş mal do usand n bozlu 
oval rd Fınland y k r b r tnr
ru g rı mek çok mu11k!J d ı En
stn boyle hır taarruz n hayct Fhı-
1 d yı sulha icbar eder k bu da Fm 
ordu~u karın sndakl bir kaç yüz bin 
kış lik Rus ordusunun serbest :Cal
masmdan ba11lı:a bir ile yaramaz. 

Norvcçin hgaıiylc muttchk hava 
kuvvcUerinln. Almanya 1<ınayi ne ya
kından laarruz için d ha muıalt tı•
ıcr temin cd lccegı de ıddla cd lcmez 
Çiınku Norvcçın cenup :ıh llçrındcn 
Almany nın merkezi JVC 00.tı sanayi 
mıntakası arasındaki mcs fe lngilte
Tcnin cenup doğu ııahıllcrlyle bu 
mmtaka arasındaki mesafenin ayni
dir. 

Norveçln i3galinin, Almanları bu 
sahillerdeki hava ve deniz üslerındcn 
mahrum btrtıkması ve bu suretle 
Munnansk yolu ustündcki nakliyntın 
daha iyi emniyet altına alınması gi
bi fay4alıın da, müttefiklerin Avru
pa meselesini süraUc hal için, ~ylc 
bir taarruzdan almak istedikleri kat'f 
neticeye muadil bir kazanç temin e
demez. 
Şımali Norveç hududuna pek yakın 

bulunan İsveç dcmır madenleri, har
bin ilk senesinde, Alman harp ııana
yjı iç"n haiz olduktan hayati ehe~ 
mlycti şimdi kaybetmişlerdir. Batı 
Avrupada Fransa ve İspanya ,&ibi en 
çok demir istihsal eden iki memle
ketten Fransanın bütün istihsalau 
Alman kontrolüne cfrdift c bi İıpaıı
yanın demir istihsalatının buyuk bir 
kısmı ela Fransa tarik"yle Almanya7a 
sevkedılmektedir. Ayni samanda do
iuda Rusyamn demir istihsal mın
takalannıa büyük bir parcHı da bu 
gun Almanların eJindedır. .. .... 

sr ile siyasi münasebetlerini kesme i, mıştır. dilmek üzere bir iiste kara~ a Danimarka, Almanyanın kalbine 
m neticeler doğurabılccek malıi- Müttefiklerce direkt bir ta rruz çıkanlan Britanynlı askerler gıden yoldur. Fakat burada 

:ıırette bir hadi ederi. Vıchy hükümcti karan alınmış ise bu, şüphes z k;, 
1940 tanbcrl lngılterc ıle sıyasi Avrupa karası m he h ngı b r nok- y strateJık butün ustunlükleT Alman-r az.an• ~ yanın elindedir. Norveçın cenup ve rnmıa b tl rl k ·1 · oldu=- luide tasına bır çıkartma ıle temın cd ı~- '"' '"' • c e e esı mı e;u ' İsveçin ceııup b, tı aah ilerini iıca! 

~ bi Afrikamn ve Kanadanın Vıcby bılır. Çıkartma nokt • ın ntihl\bı İ N t• y t 1 etmekle bu ıistunlufün bir kısmı i-
hil siyası münasebetlere devam bu işe ayrılacak kuvve le n mıkd n, eca 1 aımu aale edilebılir. P'akat müttefik do-

c-clcri · ordu Bu kar~r bunları taşıyacak ve bcslenmelerını· i "'" gar P gorunuy " ::_______________ ntnınanm cmniyeUc bu boğazlara gL 
l.a in Fran 3 da fıs b §Mil gclmesin!.n idame edecek nakliye gemllerinın a- reb"lmesi yine temın edilemez. Bu 
•e J ponya m Seylan adasını zapte- dedi ılc Avrupanın muh el f ah"lJ .. - Harekit kısmen bile mav Hak ol- sularda müttefiklerce deniz hlkhnı-
derctt ve M d gaskarda üsler tesıs r- rinde mıhver tahk mat ve mudafaa dufu ve mu tef kler lllant sahillerini yetinin imkansız derecede guç olması 
derde butlln Hint denizine haklın ol- m nzumesi hakkınd mevcut son is- tuttuktan takdırde buralard ki Al- ve hava kuvvetleri noırt.i ttu:armdan 
l'baYJ tih f eden bir planı tatbik ~·- tihbarat ve matumat ve sonra da bu man deniz ve hava iıslerı ellcnne ae- sevlcfilcenf 'ilstünlilk de Almanların 
lllck nıyetinde olmasının tabJ bir rı•- işten beklcnılcn stratejık faydaların çecegindcn Atlantik muharebesinin tarafında bulunması dolayısfyle Da-

CC&2 olarak tel kki edilmektedir. M h derecesi ılc taayyun eder. Çıkart"llCl şiddeti 1ng hzler lehine 1 cak ve nfmarkanın işgalJ pe1ı: bahis mevzuu 
\"Crcile bir ycrl işıal etmeden ev- harekatı ıçın çok clvenşli olan b r bunun de tngi.ltercnin harp kab tiye- olamaz. 
vct daıma boyle pyialan ortaya ç~- saha belkı müttcf klcre, yapacakhn t ndc hemen tesiri coru ecckt r. Gerçi Almanya, Danimarka ve N'or 

r ki nm, Norvcçi, Hol ndayı, B 1. fcdakiirlığ dcgcr sevkulcey ı b:r F kat bu fayd 1 ra mulı: b 1 ay veçf kolaylıkla tışgalc muvaffak oldıı. 
kayı H ndı Ç niyi boyle i g 1 ettik- kazanç tcmın edemez. Yahut sev- derecede m b urlar va dır Alman- Llkin bunlardan b rlnc1si kendi a.nil 

krmı oy emekte ve Madagaskan teb- külccyşi buyuk bir kazanç temın ~de- ıar, bu sahilleri ı;ok kuvvetli tahkım vatanına bitişik, diğerinin cenup sa
Ukcde g rmektedirler. Mıiltdiklcrın cek bır saba ı;ık tm iç n fevkalade etmi ıer, hattG nvayete gorc Ma- Jıilleri de enelkfne :ruz elll iki yuz 
bugifn V chy h kü.met ne bağlı olan bu mli&kulat ııosterir. B tun fayda! rı gınot hattının bıitiın s llhlarını bu kılometre gibi yakın bır mesafede 
büyük a nm mukadderatından endi- toplamı& ve hıç b r m h ur goster- sah Jin tahkimatı için kııllanmışla - bulwıuyordu .,.. aradaki boiularda 

enmclcri gayet tabıidir. Çünkü, mlycn b r çıkartma noktası bulmıık dır. da Alman donanması ki.it meli. 
Madag skar, coJUtıfi vaz yeti dolayı- imlı:insızdır. Vichy hükt\met nln be$ına reçen Boyle olmakla beraber ltratfn Jto. 
iJıie, Japon kontrolu alt na girdi~ Jf .. Jf Laval Pransasmın. Fransız toprak- tayca başarılmasmnı en bü)'lilı: imil-

takdirdc. İngiltcrcdcn ve Amerikad:ın aız bu yaz mızda Avruparun iş- larında açıla k bilyuk yeni muha- len. heraJrethı çok ani bir baskınla 
0
rta ı rka ve Sovyct Rusyaya barp rebclerc karşı nasıl b r cephe alaca- yapılnnc. olması -.e '- -JeLctlerln 

nıaız l dd" • · gal altınd k top aklarının ·-.. .,. .. _... .. 
cmcs taşıyan ıemı erı cı ı i.>'f tı bcllı değıldlr. Manş denizi l•bi mudafaa kuvvetlerinin hiç denecek 

~ d bil k H dl muhtel l:ıstmlarının bıı huBıı ta ;•ıs 
rette tebd t e e ece tır. ın çı- nııbcten dar ıularda top! nacak bir b r derecede u--z bulunm-· '-cyfı·-......., d L-- U tcrecekle fayd ve m h url ı be- T"' a.,, " 

-n mevhum bir uşınana .....,&ı m $- çok Alman denızaltt l'emılerinln tı- ycti:rdi. 
ltteken mudafaa bah nesiyle Japon- llrtn:ıly çııl a gız: ı d ı · ı · 

Avrup hant sına b r goz gezdi- anıız arı 0 ayısıy e manevra sanası Diğer yazımu:da, bu hususta dab:ı >a.Ya teslim eden Vıchy hükfimeUnin da ı bö ı t-L ta ı ·b 
l.a.vaı n ıdarcs altına .,.c ... kten sonra rincc bu ı e en elver şl olarak akla k r otlan .. 

1
kY e mınl ~~ drua. 1 kraç fazla muvaffakıyet ihtimali vaadeden 

• "'' ilk 1 tab ı· F uvve erı 1 zaman arU&. enu: av Akdeniz havzasının çıL-rtma har•-aJrırı bahane ile :Madagaskarı da Ja- re en Yer, ıı 1 ma ı ransa- ti . k tı· h" a • d .... ~ 
dır. Çunku İnr;ıltere adasının yakın- ve erın n ıymc 1 mı :veaın en katına arzettıği iınklnları ve ma~r 

PQunya vermek istlyeceti muhalt- tamamiyle istifade edcıniyeecklerdır. lan tetkiL- ,.alt"a~~~-. 
tralı:tır. İ.ncil zlerio •e Amerıkahların, lığı dolayısıyle burada toplanacak &.:: ,. ., ._.u. 
~da, Groenlanddada, lr nda ol- kuvvetlcnn dcnızden geçecekleri me- ihraç noktasımn Alman ana va-fE 
duğu gıbi, mihvercılerdcn daha evvel ıafe pek kısadır. tnrıltere adası tiı- tanına yakınlığı sebebiyle muhtelif Bir Kömür Vurguncusu 
Gavraaa.rak Madag kan kontrollı.: 1 tünde bır çok bava üslerinden uçacak tren hatları ve şoıclcrdcn istifade e- ezal 
ııı1ttna almalan Laval'e Frans Ti mıh- bomba ve avcı tayyareleri pek kıaıı derek Almanyadakı ihtıyat kuvvetlt. C andırıldt 
'»'erle b r iıb rlığı yapmak, donanmayı mesafeden çıkart.maya kat'i bir yar- rin bir iki gun içinde ihraç noktası- Bcşfktaşta kömüren Yusu!un kllo-
ıwe Afrika üslerini Almanlara vermek dım gösterecekler ve mubnrebe saha- na naklı ve bn suretle ihraç edil:n su 15 kuru tan kömür sattığı haber 
iğQ bir ves le tcılril edcb lir . .Ancak, 11nda hava üstünlugunu kolayca u:- kuvvetler tahlı:"mat yaprp yedqme- alınm11 ve yakalanarak adliyeye ve
~z donanmasının İngllızl~re kar- min edeceklerdir. Çıkarılan kuvvetle den onlara karşı üstıın kuvvetle ta- dlmift.ir. iki DWIUU'alı MilU Konm
JI laUlanılmaıına b r dereceye kad:ır rln her hususta beslenmesi ve hare- arruz etmek Almanlarca mümkün o- mamahkemesi Yusufu 5 1 ra para ce
lllaııi olmak m badiyle bu mudah le- kitın inlı:itafıncLı takviye kuvvetleri- lacaktır. ıasma. bir hafta dOkkAnını açmamt-
lleain Amerikalılar tarafından HUr nln her an yeU§ttlesl kısa denız me- Belçıka ve Holanda sahılleri için ı ya ve 236 kılo körr.ünın miısaderesi-
&anaızlarla muştereken yapılması d _ safes nden pek kolay ol caktır. de mahzur! r aynıdir. ne karar vennlıtlr. 

ha ak yakın ctlmektedi · Avu tral- ~~
2

İ;iİİİİİllİİİİ11İilİİİİiİİİ22İİİİİsİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİ:.ii;;;iiİİ;;;~İİİ IP.a ~ Yeni Ztlindanın ıstılası için bir 

lan ve halen Hur Fransızlnn kontro-
baea.rn k tahtaSt vaz fesini görecek o- z.. F E R ! 
lü altında buluan yeni Kaledonyaya 
i!Unerikaıı askerlerinin çılı:anlmaaı da 
bu noktaı nazan teytt eder mahiyct

••••Y.•az•••n•: lV. Cluu:dıilL 
<~g:!.z8-~u ...... 

Çeviren: }!Juırni, Sqfa 

tcdır., Tefrika No. 20 kadir blr fatlhın merhametinden b -
iı; en Vichy mihverle askeri işbirliği General Foch Agustos sonunda ha- ka hudut yoktur. Deniz mUdafa ın-
--.. ı:.... takdird F mili t.i • dan mahrum kalacak bir İn"iltere ._...._, e ransız c nın ve rekJlt sahasmı gosteren haritayı 1 a- • 
F.raııuz bahr yclılerinin Laval'i ıa:ı:·p ret ederek: çabucak açltga m hldim olur ve ga-

mulrndderdı. (Demek kf, bir b~lana 
u ramak ihtımalı yok gibiydi ~ öy
le de olmustu ) 

Ablokayı Kırmak Yolu tıdcceiı:ıcri çok upheiidır. Lava! iktf- _ Bu adamlar, _ yant Alın.an- Ubln karşısında boyun eğer. 
i:lar --v'--'' ldii d b • F Fakat bır· k- d" -"eniz mudııfaa- ~ittik- 1....~-1- d · ltıl 

..... "'
11ne re gun en en ran- 1 r - bngajlarım terkctm ye r. z.ı o- '-4"' ... "" -~ ~· .. ......,,ıen enl2& arı-

Bada Alman fıgal kuvvetlerine ve ı lurlarsa, hala lşın içınden çlkabilir- mız muvaUak olursn, zamnnla her na rağmen Almanya, İngilız adaları-
~ rli.ii t raf rı ı Franşızlara karşı .,u 1 oeyi emniyet altına almı oJuruz. Öy- nı abloka altmıı al mamış oldufu 

Uann ço d ger cihetten V er. le bir emnıye ki, bunu hiçMr Avnı- halde, kendisi tn~z 1f1--·nun de_ 
~ - D miş. Ahnanlarlt' dört harp sene- 6"' '""' 
~ nın ccncbı mcmlek t erdck· cfrct f;İ lçındc Fransada ve Belçikada yığ- pa devleti temin edemz. nizlerde tftis ettıği ablokadan kur-

c konsolosluk memurları b rt> ri dı 1nrı muazzam mühimmat ve her Harp başlamdan evve3. ıeod kur- tulamaını,Ur. 
~kasına ı tifa ederek bunlard n b r t 1 1 harp malzemesi onlara tneşum mayına sık sık sorduğu sual şu ol- Gecen harb. üçU 
la sınnun De Gaulle"e iltihak ctmclc. b r yük teşkil ediyordu. Alman gc- mu~u: ( ani 1918 d )m AJm ncll ...,...mcte 

- ~al ın sıyasctlne karşı uyanan ak- ncl kurmayı bunla,.ı feda etmeyi gö- - Eğer Almanya ile bug(hı hllrp Y • aııya ba7atı me-
~~cli gostermeleri bakımından .Jık ~e alamıyor ve Alman demfryolu şe- baWı;yıverirsc ne olur? sı:_lenin ablokayı kırmak olduğunu 
~ çeken .hadisclcrdır. LavaJ. Fra:ı- bekesi bu muthl~ yüklerln ııltmda bo- gormü,ıG. ÇünkQ harp uzayıp gidi-
tsayı m hvenn yanında harbe siirlikle- ıı..•tmakta •ecikmiyordu. Aldlglm ce~nplardan hlobiri tahsi- yordu. Üı;ilncil seneye girnı.4ti ve 
~ teşebbus ettıii takdirde. bu ak- ~ .. Bu mn.d.,, Alm n hükllmetfnm yfik- diınizi tamamlamadan yı'k1cl bir dar- dilnya bu harbin daha da uzıyablle
"""'41Dlclin daha cıddi bir mahıyet ar- beye manu kalnuyacağımttı go~ ceiiJ;ü Pfiyordu. Bu takdirde harp, 

~tiphesiz gorunmelctcdir. Bu ısek politikası fel~ ul!ruyohr ve 0 ?ta- mekteydi. Önüm(izdeld en mQhlın ergeç Alınanyanm bitkin bir hale ge
Almanlara karşı ıllih kııl- dar kuvvetle tutula~ cep c gcv~or meeele blr balkm1A Almanlar tara-• ler 1ıi: bez·met ,1c 'nt:tfceler:eC'e~U Fa-
earti:rie serbest brrkılıııı11 ve çözülüyordu. ftndan bir fstilftya maruz .kalmaktı.. kat Almanya der.ız. erdeki ablokayı 

~ddeden Fran.su Generah Giraud'nan Muvaffak Olamıyan Ben Amirallik namma şu mütal!ıayı klrm k için hiç!:>ir V85ıta bulamıyor-
E!~ bıılwıcloiu blodcn kaçmaaı Hami..:'-- ileri sQrmüştüm: ehi. Bır ~r n g d:ı m ddelc ı ek-
;;:ısea de baauai bir muıa kann- c.ıa· sır kere t118ruz filosu 4ıasklna uğ- slldiğı gibi, dığer t raftan ve daha 

kadır. ~ fmparatorlutunıı tebttt e- remadan harp sanatı te~kil edebildi milhim olarak mühim bir unsuru er-
den btlt(ln tehlikeler içinde bir filo ramedan hM't' sıfatı teşktt edeb!ldf c1u 4-fn icap ed•n t tiıtıl n11ddeler 
baslmundan daha mtıthlfi ,cldm'. mi, b1çb!r bDymt otdtı Brttanya ada- '1rimıyordu Hslbulı:.ı fngllterenin M
Eier filomuz veya onun ha,..tt Jn- !arma çıkarılama'!; çıklnlrrken !mha rıh kuwet eri ıitt kçl' artml{tı; artık 
sımlarmdan btrl ba.,.kma uğrasa tah· olunur. Küçük bil' ordu (hraç edilse b r dl!nlr. h rbln n l'!l't C'f"Sınden klm-
rlp edil c, herbl k"ybederiz. Bu tak- bile bunun d m mle C'tt ki kı.n· dı 
dirde ba ımı a gelecek felaketlt're her \('ti "miı t fınd '! t m· 1 nm (Arkası var) 
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( Sanat Bahlslerı ) 

İsmail Oygar'ın Seramik Asıı Suç Alanda 

Ve Dekorasyon Sergisi Gazete, ajana haberlerine ba 
sa. bir lı:aç haftaya kadar ~ 

yanm ea biyük muharebesi bafll79r 
caknuı: bu, çelik. demir, ateş, til 
kasırplan tdnde milyonlarla ha,... 
birbırleriyle çarpıımaaı ve erima 4 

Ev dekorasgomı bir ilıtisns meselesidir. Her evin bir 
hususiyeti olması ve o evde oturaııl.arın benimsigecekleri 
dekor çerçevesi içinde kurulmuş olması ruhi bir ihtiyaçtır 

ıı.tll&flt'71• ufnpnakda delırlıı ıoeYk 9o1ı 
Zntı ıımn mlrsAd·t· ihretden tamapsmda# 

Diyerek ba müthiı iletin ~ 
yız; ve bu illtiWatı "ıbret pen~ 
nden seyrediyoruz. 

Bıı müstesna vaziyet lı:1r1mnda he
pimize duşen vazifelerin ôn safta .., 
leni hük!imete yardımdır. Bu da onımt 
zaman icabı olarak koyduiu es&atallJ 
ayrılmamak, çl.zdıii daıreden dı 
çıkmamakla temin edilir. Meınlck 
ba~ında bulunanlann dedikleri S 
bütün cihan bu beli fırhn siyle han.& 
pamuğıı cibl atılırken ister istem-. 
blııte de ufak tefek serpinti dokunay 
bazı yoksulhaldara katlanmalı: za 
hasıl oluyor. Bu r bi Arızalara 
alınan tedbirlere şiddetle ria:rct ~ 
lazımdır. Bu hareketimiz, niha~ 
dünya, cehennem ateşleriyle :vanar 
du&en kıvılcımlara JDlllrapa ile sa 
mck kadar külfetsiz bir i& &a711ı~ 
bazdan l>lr çok meınlelı:eUerln SIPll 
ettikleri bu müstesna vuiyetln tiik-t 
riinu büsbütün tenıine öduyorlar. 

İsmail Oygar'rn sergisinden ev dekorasyonuna ait bir köşe 
HükQmetln ıcraabnı lı:olaylaıt~ 

lanna &iiçleıtiriyorlar: tekerleie def
nelı: sokuyorlar; htildlmet bir çok m 
b1m meselelerle atraşırken bir de oı: 
taya çqlt çeşit vurguncaluklar, tıİll 
türlii yolsaztuklar pkarryorlar. M 
ekmek için bme usulü lııonuld~ 
sonra ba iktıudt tedbir bir alıllk 
ıortaıiyle sailama bailanmall'J'&lf 
4\inkii gazetelerin yudıfı gibi bir .. 
dam, cebinde altmq ilı:i deiU. hatti bic 
tek fazla ekmek karnesi ile bile nka
lanmamalıydı. 

A kadernl seramtlı: profesörü İsma-
il Oygar'ın Katlman karştsın

daki atölyesinde açtıtı &ergi, bizde 
sanatın bu GUbdinde derin ve kuv
vetli int balar husule gctırdi. Çok lİ.
tiz ve kuvvetli bir sanatkar olan İs
mail Oygar, kumaşlan kendi dokutu
yor. Dcmırlcrl kendisi yapıyjr, sera
mikleri biı:zat piş rıyor. Kahve fın
canından m salara kadar en kiıçük de
senleriyle kcndisı uğr şıyor. Kulla.-ı
dıiı bütün motıflenn hepsi kendi bu 
luşları. 

Tabaklan fayans im line elveri 
olan, Ruyukdcre sırtlanndakl kıllcr
dcn ,yapıycır. Bılh.-wsa se gıde teşb r 
ettiği üç tabak derhal goze çarpıyor. 
Bunlardan ortada bır Turkmen kızı
nın resmi ve iki trırufında buluruın 

lile ve karanın motiflerı cidden ~ok 
cliztldır. Fıldıı;i pembe ustunde açık 
yeşil yapı ak ve ortası Uicivcrt renk
te yakut kırmızısı karanfil gerek renk 
Jerı ve gerek motifleri ıtibarıyle sc
Jircfnln zevkini okşuyor. 

(Benim evim) adını vcrdigl etüd 
tamam.ı:ııJe 16 mcı ve 17 mcı asırlann 
Turlı: zevkinden dogup da bugunun ıh
tiyaçlanna cevap veren ycnı b r sanat 
endişesi taşıyan •e şahsi karakteı in 
damrası iiıt nde bir e• kompoı:iııyo
nudur. 

LOKMAN~ 
Nörasteni Hasta
larına Sağhk ... 

!ılı: n yemek b hs pek oncml <lir .. 
Norastenı hastalıı1 kanda osıt ve 1ill
kalilı: muvazncı;ın n bo ular k ika\ k 
tarafa kaymasınd n ilcrı geld gi içi:l 
yemekler kana asit verecek şeyler ol 
malıdır. Yemeklerden hang lcr nın hu 
hassada olduğunu b"rer bırcr saymak 
pek ıntın olur. Fakat et ycmcklcrln rı 
asıt, ıebzclerle yemışler n alk t;k ol
duklarını elbette babrlarsınız.. Onun 
için, noruteni hastalanna et, balık, 
ekmek, h mur tatlıları, pilh ... 

Fakat, kanda kimya muvazcne&in n 
aksi tarafına kaym sına sebep olacak 
lradar a •t yemek de dogru olamaı 
Omm için et yeıncltlcrinfn yanında b -
raz da sebze, yem !i lazımdır. Bunun! 
beraber et yemekleri sebzelerden d~
ba fazla olmalıdır. 

Bir de. et yemekleri yafb ycmckl,.r 
demek delildir. Nörasteni hastaıını., 
çok defa midesi bozuk, kara cife 
yorsun olur. Yai mldeyı daha ziyad ... 
yonr, karaciferin yorıunlufunu art
tırır... Onun ıçin eUeria yapıır; ta
rafları, balıklann yafsız olan! rı- S b 
ulere pe kaz yal.. Daha iyııı sadr 
ıucla ha,ıanaralı: yenileeeci .akıt il 

Çay takımı üstündeki motif lııiailD 
e ki yazmalard n, k lımlerden kanıt:
rılmak :suretiyle eakı prlmıtif dacn
lerdc.n mülhem çok renklı kompcızie
yonlardır. 

Ortada çok sade, fakat ıimdiye ka
dar gorülmcmiş tarzda ve cazip bir 
şckıldcki Turkuvaz renkli vazo da çok 
mühimdir. lncc bir vazonun zarafeti 
ne kad r kuvvctlı ıııc bu yayvan va
zoda da ayni elegans 'llar. 

5CJıı de dtlı:orat.ör ı rafından eroa 
edı mı15 bir projenin fiyat iti

bariyle mcfnışat maiazalarında yaptı
rılanlardan p hah olmad fı, fakat bun 
1 rd n s nııt ve teknik it brtyle cilsel 
hususıyetlcrı ol n bir ev dekorunun, 
maddelerin lı:ıymetlcrı yer nde kull:un
larak tcm"n edıleb lccei ni anlıyoras. 

İsmail Oygar seramik eriyle, bize 
eng n bir mazisi ol n bu işte reci b r 

goru le bu~unun, sanat Ilııdcaini vere
hılmck ımklnlenm arııdığmı fsbat e
dtyor. Ve bizim esk ernınilderimuJ 
lncehye ek, renklerin çızgı çlne alm-
mad n ekıl ve rencin daha pli.mir bir 
tarzda kull nılmas ylc seram k dckM
lannı en yeni b·r ıfadc 1le kotü tak
litlerden kurtırmat imklnlan oldaia
nu go tenyor. 

Bu mütevazi serıfyi gczcrkm hugiin 
de eskiden oldugu & bi zengin bir te
ramik san t ve endustr sınln yaşamaıı 
iç n dunden daha cenıı imkinlar bu
lunduğunu 11n1ıvorı.ı .. 

VE._. .. AT 
lsıanbnl kundura ... 1 •Ulı ılic:.urla rndan 

LAııf Golı:çeıı. Behçet COkı;en ,,. url Cila· 
u·n'tn anodert ve bm1r bakterlyoloıtUın......, 
Dr. Zı.Jııu Erain ve Dr. Sadi Er«i•in Hala· 
lan w ırmlr ıUccarlanndan lnet Fld•••ı• 
bU)"l.ik annesi 

Bn. NACİYE GöKÇEN 
Dilnlcu paıer sfirıU rabn.tl rabmaaa .... 

"'tmVf(ur. 
Ceııa • .ı 27 / I v /NZ ""rteal Mat U,30 

da l\:ltAJllAt Kuyulu B09tan aolıaft YııdrJ' AJOt. 
kaldrrılanık, Daman TetYllıln caMıfıule kı. 
lınarak. Fer ki;7 Mn..-1 1118 cı.ıaec1u .. :e~lr 

Ba gibi miihim anlara. yolsaslala. 
lcartı koymak için alınan korlmhlal 
teclbirleriıı üstünde kuvvetli bir ,,..._ 
fe tanırlık h1ssi olmalı. 
Meıru olmıyan kazançlar brpsm. 

da manevi civatanaı ı~ekiiii neden! 
Bltün dünya. kan ve ateıle &lireti 
yanı ba,nnızdakf komşumuz: .. Çok ti• 
ktr, açbktan cünde ölen iki blıı bal 
yti.z kiti, lld yilz elli7e indi!,. 4'be 
memnun ohlrken bis, nlhte ya.....,. 
mum, mikdarı tahdit edilse de y1,,.. 
cek bulabllmemizin mabbelesini na
sıl 7apr70rul 

A1tnq iki yurttaşa elemek t.1ı1ı1 
•erecek vufbları çalandan •tnl al
malc nretiyle luraızı kora)'U'Ü.. 

Elinde bu milletin nafaka bendim 
satmak üzere arzcden bir adama im• 
nshk mal yatakhtı etmin ten.es• 
eden bir ..atandq balunmamalrdır. 

Zabıta Saltanahmetie ba1iadea il.
helen.ip de altuuı ilci karneli adaımm 
üstunli :roklamamıı olsaydı ne olacalc· 
bi' 

Ba mqum ticaret devam edecaktl. 
Halbuki ioln kotn ciheti hrrsız bek 
nin mahna alıcı bulmastdır. Bunun ö
nilne reçebilmek için insanlara: •,A.1. 
lah bana heliJinden Tenin!,, dcıdirt
mek ve vicdanlara btl kanaati perÇW

lcmek aıerekti.r. 

Abası olmıyan mahn eaae.r 4lıa 
olmaz! 

.SVLElflfE - Utl at Veklled hta .... 
aamtal<Hı lı Nlifeuıılerlııden n eakl 
ııarrir •rludatlanmudan Aclh bzet Y 
za,'•• lılD .NeC8t YaTır:•~ ile Hartta a..I 
Wlld r fü Jl'en tube nde Y k ek M 
ı::ı.r- Ul•M>J''uD evlenme t re ttl ol n 
,am OrdA E"ri uolnlansıdA 7apll:nıthr 

Mesut otaunlar. 

Yarın Akşam SOMER Sinemasında 

Aşk. .. His ... Yaşamak Zevki- Gençlik ... 

Vclha ıl ilkb3hann bütiin ~llilderiJe süslü bir filim 

DELi GENÇLiK 
Baş &merde : 

JOEL MAC - CREA - ANDREA LEEOS 
r 1\e biraz tere :rac . Pı avın da yatı 

1 

• 
az •• Yamurla iyıdır, hem H t, hem d ve Holivud•un gençliğı 
1yi he91er... Yarın akşam mutlaka 

güzel, sevimli kadınlan 
bu filmi görmeğe gidiniz. 

Yemek bahıfnden sonra istirah 'l '-•••• • •••••••••••••••••••• 1111(1'" meselesi de pek önemlidir: Gerek Tli-
cutça, rerek fikirce miımkun olduı:u 1aı•••••••••••••••••••••••••••
kaclar çok istirahat. Yalnız ba ına s
tirahat, misafirsiz, ev halkından an
cak hizmet edebilecek olan, hastanın 
!ati.rahat oduına luzumunda g rcr ve 
çıkar .•• te düştlncesinden ve keder ve
recek ~eylerden uukta istirahat. Nu. 
rastenl ha<1talı ına tutulmuş bir n n 
< r4Hji gıb : 'B r ay h ç uyanm dan 
ı yumak mlimkun olsa. nöraıtenı ha -
ta ıiından eser kalmaz , Fakat bun 
ı-nkan olm:ıdığı tein mümkun olduğu 
k dar çok istırahat. Istlr h n m d 
d .. tl -maalesef- onceden kcst rılem z 
Hastalıtın dereccsıne gorc .. lmkin 
bulunu sa. ac;ık havalı yukıekce b 
'erde l r h:ı• elbette tercıh ed hr 

Gumek yu u k sp'lr y pmıtk bu 
bastalıgıı 'ı ıy ıcclmer. Scy b te çı1< 
mak pek fen d o rtr h st lıc 
daha ı ddctlend r r. 

Fak t ılık ıu e banyo yıap 
ıeıir .•. Banyo bulunmana aa eec 
su dökunmek ayni is ıorilr. Al:~ar.ı 
doira. on bıı dak

0

ka, yirm dakıka 3S 
derscede ıblr ıuda banyo, yahut o de 
recede su dökllnmck ıecc uykusu lU 

da tanz:ım eder-. Banyodan sonra ye 
m•k, ycınkten sonra tallı nyku bu ha 
tahiı den olur •. 

Nöraıteni !aaıtalıitna karıı l>Ck i 
faydalı Uiçlar da vardır. Fakat, tab"i
dır 1: , bunlan anc<>k bek mlniz rc~ctc 
ile vereb"lır. 

Sanatın Yarattığı_ Rengin Süslediği.. 

BRENT GE ORGES 
BE VERLY 

ve 
R O BE R TS'in 

Hayat Verdiği Battan Bqa Renkli 

KADIN HAKiMiYETi 
B11 per,embe akfamı 

LA L E SINEMASINDA 
, ............................ 1 ......... ., 

, ___ _ Yıldızlar Yıldızı ___ _.._ 

HILDE KRAHl 
Son yarattığı 

Gece Gündüz Benimsin 
Filminde. Pek Yak1nda 

ARK SI NEMASIN 



kinci Cihan Harbinin 
Kat'i Safhası 

A]ınJ11~. anın bu halue k<ft· 
sı. Husya, bütun btr Kış. 

lman ordularını esaslı mev. 
erden söküp ;:ıtmnga muvaf -
olamamıştır. lngiltercde ı~e, 

:vrupanın garbindc muvaflak 
r ihr.aç hareketi pe~ind~n bır 
inci cephe açmak meselesi, 

uz mtinakuşa edilmch:tedir. 
inaenaleyh. taarr uzi bakımdan, 

Jııer üç memleket de, güç btr du
d~dır. Ve denilebilır ki, Avru 

:paJakı harpte, "Alma ı ıyaya kaı
'.>• İngıltcre ve Rusya,, kuvvetler 
.. rşılaşmasında, müzmin bir mü 
:,razcne hasıl olmuştur. 

Kalıyor, diğer büyük muharıp 
den ıkisi: J aponya ve Ameri-

Japonya, bütün hazırlık~arının 
rımini bırden ortaya sürerek 

zak Sark ta harekele gecnıiştir. 
e J apon hamlesi, henüz dcl\'am 
mektcdir. Su var ki. bıı ham. 
n in hızı kır'ilmış gibidir. Yani, 
asıl dar b ir kabın ıçind<? nıuay

n b ir su miktarının irtıfaı yi.ık 
:eek gorimür, fakat d.cıha gcnııı bir 

ba alın ınca irtifoındaı1 hemen 
ybederse, Japonya da. taarruz 

zaff'r sahas ını genışleltikçc, 
~ atten ve tesirden kaybetmek-

TA N 27 - 1 - (\ 1 • 
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BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI- ROMATİZMA • NEVRALJi 

Ve Bütün Ağrıları Derha' Keser . fsim ve Markaya Dikkat GRIPIN Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddedin=~ 
1 'j .• .. • • • •• • 
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Dünkü Güreşler 

t ? Bastarafı 2 incide 
nerl>ahçe, Beyoğluspor müsavi puvan 
k;l7.andıklarından mı:çlaıı gelecı-k 
haftaya talik edilmışir. 

Birinci kategoride Galatasaray Hi
lali 13-15, 17-15, 7-15 yı:ncrek şam
piyonluğu alm ıştır, 

OSMANLI BANKASI 
10 EYLÜL 1941 T ARIHİNDEKI VAZİYETİ 

PA S İ F A KTİ F 
!sterlin Ş. P , laterlln Ş . P. 

Sermaye 10.000,000 
5,000.000 Stntii mucibince a~ rılan ihtiyat akçesi 1,2:10,000 
7,150,873 5 11 Tc<lavülrle bulunan banknotlar 342,075 13 
2.155,000 Güri.ıldüğünde ödeı~ecek senetler ve 
9.~87.405 17 8 \'Adeli senetler 297,930 11 
2,305.227 7 3 Alacaklı cRri he<::ıpl~.ı 25,303,!'.123 11 
8.430,100 9 1 Vftdell bonolar ve cari hesaplar 620,459 9 
2,217,006 3 9 Kabuller 145,029 9 

145,029 9 6 Müteferrik 3!\4,079 18 
f07,496 10 8 
115,RS!) 10 2 

38,313,498 14 38.313.498 14 

Kuyuda muvafık oldL•ğu tasdik olunur 
Umum Muhuebe Şef M uavini 

T ürkiye Umum M üdilrü 

A. A . MA YE R PH. GARELLI 

-
FOTO JY'AGA7.IN 6Q uncu ~~;>ts• xilıel 

rc~im ve ya7ılar1a Istınbu1da çıkr.ır1tır 
LOl<MAN HF.KrM Tthbl, ~ıhhl, trdıi7e, 

vt. i'ı.timai J'T'rcmuadır. 35 inci gayuu lstanbul 
da ne rtdih'ni,ılr. 

ULKU - Millj kültur drrtıl•idir. 14 Uncil 
sav'"' deı'!erli ya•ılarla Af'kar•da ~ıklT'.utır. 
ŞEHIR RETTFIERI htanbul ~thrine ait 

bazı yp11ları h•\"İdir. Tllrk ne~ryaı ~tırosu ta
rafındın c;;ıkarılmr~tır. 

FEN MEMURU VE 
RESSAM ARANIYOR 

Konserve Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden : 
lKlNCl ILAN - BlRlNCl DA \TET 

Birinci ıçtlmnda kımunen li\ıo:m1 gelen hısselerin dörtte üc;linO tem
·ill eden hissedarhırm hazır buluıımnsı mümkün olmadtgından Ticaret 
Kanununun 386 r:ıcı maddesine te,·fikan hissedarlan 1942 senesi Ma
yısmın 11 ind Pa~artesi günü ~aat 15 de İstanbul Ayvansaray De
mırhis:ır caddesı 90/!i4 sayılı fabrik:ıınız binasmda topl:ır.acak fevka
liide Uınurnl Heyd içtimama yeniden dnvet olunurlar. 

5 

6 
11 . • 
6 

Bay.anlar! 
___ , 

Şik bir ba,yan şapkasindaıı hcl1i olur! 

ŞEN ŞAPKA 
\lagazasınm zevkilc giyinirseniz daima şık görüneceksiniz. 

YAZLIK AÇIK 
RENK FÖTR 

ve HASIRLAR 
GELMİŞTİR 

Ta~ra için sipariş kabul edilir. Sultanhaınam 46 

...... , .................................. 1 
I ~~ .......................................... , 

Manifatura ithalatçılarına 
ve ihracatçı Birlikleri,. ithalatçı 

Umumi Katipliğinden 
ı - ithal etfkleri ınanifutuıa e y, ını, münhasır n kendi ati:ıiyelc

ı ındc hanr elbise, palto. gömlek ve cms<ılinln lnı. lınd" kullanan it
h a l:i tc;ı la rın. 

2 - Ötedeııb<?ri mlıhasıran kendi mi.işterilcri iç\n hariçten llôımaş 
getiren terzilerin, 

3 - Öteden beri m:ınifatura peı akendcdlığini bl7.zat ve bilfiil ya
pan ıthal:'ıtçıl;.ı;ın, 

Aşagıda yazılı husu!;ların ~ 2!!/ 4/942 trıı"hli Çarşamba akşamına ka
dıır Umumi Kat;nliğimiı. l\li'ıracaat Buro· una tevdi edecekleri bir be
yanname ile bilcii,.melcri ricrı olıınur: 

•ı) Konfeksiyonculuğa, terziliğe Yeya pcrııkendeciliğe bilfiil başladtk-

Ankarada Ekmeklere Artık 1 Öksürük ve Bronıit i 
Kağıt Y apıştırılmıyor 1 

M ÜZAK ER E RUZNAM ESi : 
1 - Ticaret Vekaletin in iki maddenin şirket dahilt nizamnamesl

ne ilôV"esi h:ıkkındak' 1eklifl. 

Anknra, 20 (TANi - Ankm·a Be- I T U R A L 
lediyeçi, ekmeklerin arlqılarındııki 1 Komprirneleri derhal keser. 
ka~ıt parc;alarınm kaldırılmımna ka- Her eczanede kutusu 35 kuru:ıtur 
rıır vermiş ve dünden itibaren kağıt
•ır. el,mrk ~ııtılmTv:ı bıııılanmışttr. Çı

~ardıklan f'ırınlarm aclın ı taşrynn bu 
ka~rtl:ır yerine fı"ld ekmeklerin ar
kasına birer numara ba~ılmaktadrr. 

Bir Yolcu Vagomı 
Yoldan Çıktı 

Dün sabah 17 m.marnh banliyö ka
tarı Pendikten Bostancıya gelirken, 
bir yolcu vagonunu·ı brndajı L'ıçka 
clmu~ v~ vaı:ıon yoldan çıkmıştır. Ma
kinist vaktinde tren! durdurmuş ve 
b;t. kıı:zayt önlemiştir Bu ytiı:dcn bir 
mildclet tren seferleri inkrtan uğra
ınıştrr, Nüfusça zı:,yirıt olmamıştır. 

ı------TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
r:r. 

Başlık maktu ola,.ak 750 

Sahip olduklıırf hisse miktarı ne olursa olsun bilumuın hlssed:ır
lal·m içtima tarihinci<'n bir hoftıı evvel h isse senetlerini veya banka 
makbuzlarını ı;lrketin A:vvan~ııraydaki fabrikaı>mın \ eınesine tevdi ct-
mı>leri rlca olunur iDARE MECLi S i 

"""-: u u mu& a ı, 

İsviçreden Eski Anlaşma Dahilinde' 

Mal Getiren Tüccarlara : 
1) 16/4/1942 tarihinde Yeni TÜRKİYE - İSVİÇR"t; ticaret ve Ta

kas anlaşmastmn mer'iyet mevkiine girmesi dolayısiyle eski anlaşma 
mucibince ŞirkEf.imizden takas satın alıp da Apli!;;aı;yon mektuplarmı 
henüz Merkez Bankasına ibraz l.'tmeınis olan müşterilerimizin bu Ap
likasyon mektuplı:rmı ili'ın tarihinden itibaren 10 güu zarfında Merkez 
Bankasına ibru cdeı ek muamelekl'ini yaptırmaları, ak~i takdirde bu 
aplikasyon mektuplarının iptal edileceği, 

TÜRKİYE iş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesapla 19<12 İkramiye Planı 

Kcşidcler 2 Şubat, 4 l\I yıs 3 Ağu ı ' İ!dncitc;rin 
tarihler inde yapıh 

1942 lkrami, --. ' !"İ 
' 2) Yine ŞııkEtimiırlen İSVİÇRF. takası satın r.Up ve kendisine 

mukabil ihracat ı y:ıpılmadnn, yani Prevanti! ithalat için Şirketimiv.:e 1 adet 2000 liralık-2000,- Iha JI' 40 rır 
3 .. ı ooo " -aooo.- " .~o 

10 liralık-4000.- Lira 

,·ize verilip, Merke1 Bankasma talepname tescil ettirmiş olan ithalat- ı ı " !iO --2500.- " 
çılardan henü·t ithf.latmı y~pmamış olanlar mevcut ise bu talepnamr- 2 •• 750 " -ı5oo.- " · 25 ,. -"OOO.- ,. 

3 .. 500 " -1500.- " 1 200 v ler iptal edilmiş o1duğund:ın prim h~saplarmı ta.:;!iye etmek iız re Ş r-
10 

,, _ 2000 _ ,, 
10 ., 25:> " -2500.- " 200 -kE-timizP müracrı:ıtlı;n ilii11 olunur · ~ 

... TAKAS LİMİTED ŞİRKET! 'i'·---------------·--• ---- ------


