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Zeytiny ğı 
Satışı Serbest 
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antı Yapddı 

Bir Kamyon 
Devrildi 
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No. 23 
- Hangisini canınız çekerse .• : 
Hcpsı de, tanınmış marka, p:ıhaiı, 

nefıs yaprak cigaralardı. Bodurların
dan bir tane aldım, yaktun. Daha 
ılk çekişte, kokusu dağıldı: 

- Enfesi Dedim. 
Manolaki efendi, mahcup güluımıe

di: 
- Bendeniz içmediğim halde, nefis 

olduklanm kokulanndan anlıyoruın. 
KolluldaTmı "naı:ik.ane., dıızeltiyor 

du: r .... 
- Demek, dofns Celiit bcycf'cndi .• 
İki arada bir dere idı: 
- Yah, ııpartrm nlar, evler, duk

kSnlar, hepsi gitti mi? 
İçimden. p rmak 1sırıyordr.m. ""Yıı

Jı , dıyor, "konakla lı:ö kü,. ağzına al
mıyordu. Suçlu suçlu cevap verdim. 

- Hepsi gitti. 
Darılmıyordu, boş görüyormro 
- Gençlik.- Gençlikte inaanın, her 

GeY başına ııtellr. 
Bir şey söylemlyordam. Manolaki 

efendide ııırun söze başhyacak insm
lann dalgınlığı vardı: 

- Validenizle da~ JmTinız? 
- Hayır! Evlendi. Btrbhimizc u-

z k dü,tilk-
Scsi, mermeri ktra. blr tokmak gi

b, sertti: 
- Validenf:rden ayrılıruyaaktınız. 

Yazan: MAHMUT YESAR.1 

- Siz, ayağınızla o ağa düştünüz 
Ama ne yazık ki ağların en kötüsün'! .. 
Artık dayanamamıştım: 

- Hangi ağların? 
Manoliki efcnd.nin sesi, birden yor 

gunlaşmıştı: 

- Kadın ve kumar, dedi. İçki, şark. 
ta orjl değil , rezalettir. Müsaadenizle 
bendeniz, orji ile rezalet arasında bir 
fark görüyorum. İçkinin nobles'i yolt. 
Ama. kadınla kumarın var mı, onlar, 
daha rezalet ... 

I3aşını l:.ıldmh, yüzünü buruştur

du: 
- Fakat gi.z.li,. ÖrtliUi.. Görünmii-

yor .. İçki. 
Tiks•nır gibi durdu: 
- Çok fena! 
Yüzü, ağır ağır sakinleşti: 
- Ben, içki düşmanı değilim Sa~

bot;luğu sevmem. Sarhoşlardan tik
sinirim.. Ama nasıl! Bilmezsiniz 1. 
Ellerini ovuşturuyo~du: · 

- Bizim memlekette sarhoş olmak 
fçin içki içiyorlar, keyif olmak içi!'I 
değil: .. 

Kesik kesik gülüyordu: 
- Rezil olmakta keyif duyuyorlar. 
Yüzü, birden parladı: gözlerinde 

bir scvcl ış•ğı yanıp söndü: 
- Siz de benim gıblsiniz. İçkid•n 

tiksinlyonmnuz. 
Mahzunlaıııvcrd;: 

- Ama, sizi, kumar peri!lan c:tti. 
Haklı söylüyordu. Beni, kumar bi-

~-

Y almz Satışlar Sıkı 
Kontrole Tabi 

Ticaret Vekaleti dün sabah Vill'lye
te gönderdiği bir emirle, zeytinyağı 

satışlarının ser~t btrakıldığını bil -
dirmiştlr. Yemeklik zeytinyağlar asit 
derecelerine göre Fiyat Mürakabc 
Komisyonunun koyduğu azami satış 
fiyatları üzerinden tılnc ktır Rafi
ne, pamuk ve prlııe yağlan hak'tın
da Ticaret Vekôlel ileride bir kar a r 
ltu"haz edecekt r . 

Karar nl!ıkahl:ırn bildirilmiş ve 
toptancılar perakl'ndecilere zeytınya
ğı satmıya başlamı:şlhl"dır. Bugün bu
tun perakendecilerde halka istedik
leri miktarda zcytınyağı satılacaktır. 
Müfettişler ve miırakipler, asit de -
recesi fazla olan Zt>y1.inyağlarmtn bak 
kallar tarafından, yarım veya bir bu
çuk asitli zeytinynğı fiyatı üzerinden 
satılmaması için sıkt kontrollerde bu
lunacaklardır. 

Sadeyağı fiyatlan 

Mahrukat ve Ekmek İşleri Görüşüldü 
Dün sabah Viüiyette, Valinin baş

kanlığında bir toplantı yapılmııştır. 
Toplantıda Vali Muavini Ahmet Kt
nık, Bölge iaşe Mndllrü Mllmtaz Rek. 
Belediye İktısat Miidıirü Saffet Se
zen, Mıntaka Liman Reisi ve odun. 
kömiir müteahhitlt'ri hazır bulunmuş
tur. Vall, toplantıdn Ankarııdaki te
maslarından bah t>tmiş ve kurulma ı 
karariıı~tırıian mahrukat ofısi ve ya
kacak maddelerı t.Jcıy n n kil vasıta
lnrmm tfıbl tutulacağı mecburi mlİ
kellefiyet hakkında izahat vermiştir. 
Bundan sonra da diger zevat bu mıı
IOmat üzerine. kendi p:örüşlerinl ve 
gözönünde tutulması l:ızmı gelen nok
taları anlatmtşlardır 

Üzerinde durulan nıe eleler ora -

miktarı, motör V'? dlğeı deniz nakil 
vasrtalannın ihtiyaçlan kömür ve o
dun toptancılarının stok yapma ve 
dağıiına işleri bulurımaktadır. Karşı
lıklı fikir teatisi esasfnn dayanan bu 
toplantıdan sonra nk~ama doğru bir 
daha villıyette tophmılmış, gerek kö
mur ve odun, gerek ekmek işleri et
rafında konuşmalarda bulunulmuştur. 

Bu toplantıya Toprak Mahsulleri Ofi
-:ı Müdurü de iştirak etmiştir 

Vali bu sabah dn ayni mevzular et
rafında Vıli'ıyette alAkalılarla t<ımas-
13rdıı bulunacak ve akşam Oıeri An
karaya hareket edl'Cektlr. 

İaşe müdürü de gidiyor 

sındı:ı bilhassa nakıl va~ıtnlorı tarife- 1asc Müdürn MOmbız Rek de Vali 
si, perakendeciye bırr.kllncnk knr ile birlikte Ank"lrrıyıı gidecektir. 

Bir Adam . 

Sevgilisini 
Karısının 
öldiirdu 

-*- i 
Kişi Öldü, Şoför 1 
Yaralandı 1 

Bir 

Dün sabah Bakırköy civarında bir 
kamyon devrilmiş, bir kişi ölmüş. bir 
kişi de yaralanmıştır. HAdise Göyle 
olmuştur: 

Şoför Mehmedin kullsndtğı kamyon 
Edirncden darı yüldt>mlş ve Bakırkö
yüne yaklaşırken, yolun dik bir kıs
mında kamyon geri geri gitmlye baş
lamıstır. Şoför arabayı durdurmak 
istemişse de, frenle\ tutmamış ve a
raba gittikçe hızını arltırnrnk yokuş
tan aşağı doğru iltTlemlye devam et
miştir. Şoför tel~ etmiş ve direksi
yonu da idare edemlyerek kamyon 
yolun kenarmdakf hendeğe ym'Brlan
mıştır. Araba devrilmiş. dan çuval -
larmtn Or.tOndc oturınakta olan 14 
yaşında Satılmış ~dn•daki şoför mu
a\'inl de çuvalların altmda knlnrak 
el.ilmiştir. Şoför Mehmet de muhtelif 
yerlerinden yarn!cınrrııştır, Tahkikata 
müddeiumumi munvinlerinden Edip 
Erzen Onal elkoymuırtur. Kazanın. 
arabanın frenlerinin bozuk olma m
dan ve fazla yük yüklenmesinden i
leri geldığl anlaşı1 mıştır. 

Mal Saklıyan Bir 
Kadın Yakalandı 
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Şehrin her ccmtlnde ekmekler 
dUzcldl, beyazla;tr, fideta haa ek
mek çıkmıya l;a§oladı. Fakft bir 
hafta var ki, Şehremini fırınları 
yenmlyecek kadar hamur ekmek 
çıkarıyorlar, Bh; bu istisnayı Şeh· 
remlnlne mUnhıısır sanıyıorduk, 

meOer Kadıköy fınnları da böyle 
hamur ekmek çıkarıyorlarmıı. 

Bir okuyucumuz merak etml . 
ycnmlyecek bir halde olan bu 
ekmeklerden bir tane almıt. tah-
111 ettlrmlı ve gbrmU§ ki: Ekmek, ı' 
çok eski, küflü, yenmesi mahzur-
lu bir halıtadan yapılmııtır. Bu ! 
halita o kadar fenadır ki, hay- ı 
vanlara blle yedirilme&l tehlikeli· 
dir. Karllmlz: tahlil ettlrdlOI ek· 
mek nümunuinl de 9ctlrml1 bu· : 
lunuyor Bu nDmune matbaada· ·ı 
dır. Arzu edilirse alınabilir. 
Şehremini fınnlarının çıkardık- : 

lan ekmekleri de fınnlarda dc!jll, : 
satıldıkları bakkal dDkklinların- S 
da kontrol etme\< llizımdlr. Çün· i 
kü fırını rda ıyl ekmek satılmak- i 
ta, bakkallar için baıka ekmek ~ 
çıkarılmaktadır. Halk iyi ekmek : 
yiyebilmek için mesafenin uz:ak- S 
lıCjına bakmıyarak fınnlara kadar : 
yürUmeyJ tercih etmektedir. S 

Celil bcydcndi. Hatti evlense bile, 
Siz, aile çocuiu idiniz. Yalıdaki vur 
patlasın. korkunç bir gidişti. Apar
tıman. sonra pansiyon,.. Bunların bi
rıni size yaraştıramadım. 
Yıne içimden parmağmJ ağzrmd.l 

dınli1'0f'C}am. fstnnbulda kimsenin, 
bill assa mirasyedller, tü~ilerle yeni 
zenginlerin hayatı gizli kalmıyor. Ba
şımdan geçenleri biliyor, benim unut
tuklarımı da hatırlıyor: 

tirmi5ti; boynomu büktüm: 
- Öyle, dedim. 
MıınoUild dendi, gütümscd : 
- Biraz, diyorum, biraz namuslu 

kumarbazların ağına düşmüş olsaydı
nız servetinizi kolay bitirmczdiniz. 

Fiyat Mürakabe Komisyonu, dün 
toplanarak, mahnlllndckl toptan ~de 
yağ fiynfüırma göre şclırimizdc-ld 
toptan ve perakende fiyatlnnnı tcs
bit etmiştir. Fıyatlar tcsblt edilirken, 
masarif ve kAr hadim gözönünde tu
tulmuş ve yağlar Or bölgeye ayrıla

rak fıyatlandırılını§t1r. Şclırlmlı.dekl 
toptan satışlar için yuııde beş ve pe
rakende için yi.ıı.de on azami kar tes
bit olunmuştur. Kabul olunan fiyat
lar geçen seneki fiy&tlara nnz:aran 
ancak yüzde beş rusbctınde bir fark 

Karısını da Bıçakla Yaraladı 
Evvelki ccce Eyüpte GUmüŞSUyu 

mahallesinde fe"i bir cinayet işlen
miş, bir adam kansının \•gillslni öl
dürmüş. kansını da bıtakln ağD" su
rette yaralamıştır, 

Kütükçüoğlu elkoymuştur. Cemil ya
pılan sorgusu sırasmda: "Karımdan 
ııüphe ediyordum. Onu kolladım ve 
eve bir adam aldığmı görünce namu
sumu tcmiz.lemek için ikisini de öl
diirrnek istedim., dcmlıtir. 

Galııtada Gümrük sokağında Ogida 
admdn bir kadının dukkanlnda kun
dura çivi.!! olduğu halde mal istiyen
lere yok dediği ve el altından bazı 
kimselere yüksek fiyatla sattığı ha
ber alınmış ve dükkanda bir arama 
yapılmıştır. Arama sonunda 50 paket 
kundura çivisi ve 168 kilo muhtelif 
cins çivi bulunmuştur. Di.ıkkAndn ya
pılan araştırma genişletildiği zaman. 
bir hayli şampanya ve şarap da bu
lunmuş, Ogido Mili! Korunma mah
kemesine verilmiştir. 

1 

Fena ekmeğin ıchrln kenar ~ 
aemtlndekl fırınlarda çıkanlııı = 
naz:arı dlkkattmlzl celbettl. Geçen ; 
sene de arpa ekmeği kaldırltthğı ı• 
zaman tchlrde derhal buljday ek· 
meğl yenmlyc baılamıı, fakat ke· 
nar semtler bir aya yakın bir z:a- İ 
man arpa ekmefjt latlhliklne de· 1 
vam etmlılerdl. O z:aman yapılan 1 
tetkikler fırıncıların bir dalavere• 1 
sini meydana çıknrdı ve fırıncılar i 
ılrketlnln 61nbir dalavere ile art- : 
tırdıijı bu unları buijday unu bat· ı 
lar başlamaz kenar semtlerdekl • 
fırınlara ııevkettl!il anlaııldı, Bu ! 
sefer de ekmek halitası değir· i 
menlerde yapllmıya baılayınca, 1 
ayni manzara ile l<arşıla§Jyoruz. ! 
Vaziyet tetkik edlliree galiba yine I; 
böyle bir dalavere ile kal'fılaşa· 
cağız. ÇOnkO Ofir.ln bir fırına iyi, 
diğer fırına fena· un vermesine İ 
imkln tauvvur edilemez. 1 

. 
göstcrmekted ir : . 

- Valdenizle beyaber yaşıyacaktı
mz Yaşrmz çok gençti. Etrafınızı sa
ranlarm hepsi hilekar, sabıkalı. dü
şük insant:ırdı. Halleri, kıyafetleri 
bunu gôstcnnf}ıordu. Onlann sanati 
bu! Sımn gelince, iğreti, yahut kirn
lanmr, csınpıla da işlere girişirler. Siz, 
onlar için, b!r lokma idiniz. Evet, 
b!n!erce liralık serveti. bir lokma gi
bı yatturar. Si:ı:c kabahat bulmuyonmı. 
Butün bunları bOdiğım halde. bu a.
dambrnn cJinc düşsem, beni de yere 
vururlar. Amma siz, çok açık gitti
n z. Sme nckır y.npmadrlar, neler yap
madıla•I 

"Neler?" dİJ"C sonımryordum. Ma
nollild efendi, Brıüne bahyordu, gD
lüyor mnritu. yoksa hattme mi ıtÇt
yord'tı? Beni cleiildi. Slikfınetkı, söy
hiyordtı: 

Elleriyle kolluklarını diize1tiyordu: 
- Kolay tükenir miras d:ı değildi. 
Filozoftu. affediyordu: 
- Gençlik., Kaprislerin önüne ge

çilmez ki-. 
Sesini yavaşlatmıştı: 
- Kadın, kumarın yanmda sold:ı 

sıfır kalır., Ama .• 
Keyifli bir kahkah:ı attı: 
- Ama, lişık olmamak şartiyle,. 
Neşesi çok sürmedi, yüzü karardı: 
- G8nüt, ferman dinlemez. 
Dü$finür gibi durdu, önüne bakarak 

kolluklarmı düzeltti: 
- Sizin bir huyunuzu da sevdim. 

Kadına, fnzla tutulup kalmıyordunuz .. 
(Arkası var) 
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7.JO Proı.r.uı 
7.U Mllzlk (pi) 
7.45 Haberler 
s.ııo M MDı:' <P' > 
11. 15 Xvın auti 

l ıa 45 Zlreat 
18.55 Çocuk lılubO 
ııı.15 l'uıl 

Dün Karaköyde Bir 
Şapkacı Dükkan;nda 

Katil, işi icabı he" gece eve gelml
yen Cemil adında biı gençtir. Cemil, 
bir miıddettcnben knrı-ı Gülizarın 

yangın Çıktı vaziyE:>tinden şü.~hclenmiye başlamış 
ve eline geçlrdıği ba:tt mektuplardan 

Dün sabah saat onda Karaköydc 1 d:ı onun başka erkeklerle münnse
Necatibcy cnddesinde Adolf Lökerin !bette bulunduğunu öğrenmiştir. Ni
şapkacı dukkAnından yangın çıkmış- hnyet bir gün evvel. birkaç gQn eve 
hr. At.eş _süratle gcnişlemi, ve itfai- gelmiy~ğtni söyltyerek ayrılmış ve 
ye gelıncıye knd r dllkkfın tamamen evvelki gece de gelip evini tarassut 
alevler içinde ka~ ve binanın üst 1 altına alnu~ır. CE'mil bir aralık içeıi
katlnrma yayılmrya başlamıştır. İt- ye bir adamın girdlğlnl görmüş, bir 
faiye ekiplerinin de,•amlı çahşmasl müddet beltlediktt'n sonra eve girm~ 
s yesinde şapkacı dükkfıniyle ilstun- ve karısının motörcil Mehmet adm -
deki iki knt yandıktan sonra, ynngnı daki sevgilisinin üzerine alılmışt!r. 
söndüri.ılmüştür. Bu yu.zden bir müd- Cemil birkaç hı.çak darbesiyle Mch
det Beşiktaş ve 0"bıköy tramvayla rı mcdı yere scmıio ve sonra da Güli
işliyememiştir. Ate:ıtn şapkacı di.ık - ıara hücum etmi~tir. Gülizar daha 
kAnındaki ütuleıin f ızla kızmasından ilk bıçağı yer yemez sc.ndelemlş, i
ilerl geldiği tcsbit edilmiştir, Dükkfı- kinci yarayı nldıkian sonra o da 
nm 2000 llrnya sıgortalı olduğu anin- Mehmeclin ü.~ne yuvarlanmıştır. 
ıılmıştı!"· • · .Mehmcdin ve Gillizarın teryaUan-

--------x-~~~ 

Terzilik 
Malzemesi 

• 
Tevziat Yapılması 
için izin istendi 

Arazi Vergisi Arttırılıyor 
Bugünkü harp durwnu yüzünden 

hususi idarelerin geliri aznldığmdan, 
Dahiliye Vekllleti arazi vergilerine 
yüzde yirmi be:ı z&m yapmak sure
Uyle bu eksikliği gidcrmiyc karar 
\"crml§tir. 

~------z~----~ 

l\1otosikletle Bir Adamı 
Yaralamış 

------------------------· 
Mensucat Kuponları 
Yakında Dnijıtllacak 

Yerli mallar kur nu dağıtma ha• 
zırlıklan bitmfstlr. Bölgelerin nüfUs• 
larına göre sayılt11 bağlanan kupon• 
!er Cumnrtesi ve Pazar günleri ia o 
ıı:ıcmurları vasıtasiylc evlere bırakı· 
lncaktır. Kuponlar bırakılırken nu!us 
cüzdanlarına işaret verilecektir - 1stanbutcb her ~ Mr ıiYasast var

d ~irns yedillk de bir "mctyc,, dir. 
S ~ bır nğ kur:ın .için c!Vşfimncdiler. 
Yorulmadıhırl 

ız.10 Proeram 
12.JS MUnk (.ı,) 
ı 2.45 Haberler 

ı !f.Jo' Habcrltt 
ı9.45 Kınuıma 
19.55 Faul 
ıo 4Ş MUzl\ (P1 } 
:aı . 15 Konuşma 
2ı .30 MOıllı (pL) 
2 ı .45 Tark aıOzıii 
Z2.JO Haberler 
22.SO Kapanıı 

Fatıhte de bır yangm .çıktı rıa ktfşun 'bekçi -v • poııster npıyı 1o
Fatihte Sellmpaşa caddesinde Oç rarnk içeri girmişler ve hAlfi GOliz:a

katlı nhşap bir evden yangtn çıkını - ra hi.ıcuma çalış:ın Cemili yaknlamış-
tır. Ateş evin üst katından çıkmış ve lardır. Mehmet chğı "8?'8larlll tesi~ 
hır odanın döşeme tavanı ynn- rfyle ölmüştör, Gülıza:r Haseki has
dıktan sonra itfaiye tarnfmdan sön- tanesine ka}dJrılmıştır. Tahkfkota 
dü.rii.lmüşUlr. mfiddciumum1 maavfnlcrlnden Necatı 

Diln itballıt birliklerinde yaJ)llan 
bir toplantıda, blrliklrre getirilmiş o
lan birçok çeşitli tenilik malzemenin 
t.'ıclrlcre tevzii blıkkında görllşmcler 
yapılmıştır. Bu tcvziotın y:ıptlabllme
si için Ticaret Vekillıltinden mllsaadc 
istenilmiştir. Birliklerdeki malların 
daha fazla bekletllmemesi için, An -
karada bulunan Umumi Kfıtip Sall'l
hatiln dahi teşebbil~lerde bulunacak
tır. Terzllilt malzemesi arasında 
dahn z.tyndc dibet. divitin, çeşitli as
tarlar bulunmaktadır_ Bu malların 
piynsnda ~k pahalıya salılmasmfn, 
birlikteki mailann plynsırya arıedil
mcmiş olmasllldnn ileri geldiği söy
leniyor. 

Birkaç gQn evvel Beyoğlunda mo
tosıkleUc Kenan fı;mlnde birine çar
parak yaralanmasına sebebiyet ve-
ren Adlı, mahkeme;y" verilmi~ir. As- Altın Fiyatlan 
tiye sekizinci ceza m&hkemesl .Adili Dun bir altın otuz be:ı lir9dan \'O '"Kimler!., cfi1'C l'Ot unya cb ccsare

tt:n kalmamıştı. ManoWci efendi: yi
ne de: aormaymJ Der ~ ;riaüme b3-
~yO!'dır. 

U 00 MOrit (~ 
ıs.ıs Konu;ma 
ıs 00 Proııram 
IA03 Od:utca 

PASifiK HARBi 

3 ay hapse, 100 lira para cezasına bir gram külçe 480 kuruştan satd .. 
mahktim etmi§tir. ını:ştır, 

SARK CEPHESi Hitler'in Nutkundan 
Öğrendüklerimiz 

Gandi, •Japonlar 
Hündistam Rahat 1 G'C' G'l'M H.t.B~RlER 1 

k d 
L!!-Y- Baştarafı ı incide Bırakmalıdır 11 Diyor 

A n a r a a;" y e n •• lamak için harekete geçecek mi- ' . 
dır? HiUer bu hususta açlk ve A~meta.bat, 2'! (A.A.) - <:-Jand.ı, 

2..... g f J\ ~O/\ 8L. 'L(ZJ sarih bır şey söylemiyor. Yalnız HanJan gazetesiyle ncşrettığı bır 111 t p p k Sovyetlerin steplerde yetiştirdik- makalede, J~ponlardan bahsede-

l2ff' Baştarafı 1 incide 

sonra durumun mühim nisbette 
iyileştiğini ve J aponyaya kar.şı 
taarruza geçmek gününün yakla~ 
tığını söylemiş ve sözlerine §Un -
lan eklemiştir: 

U" Baştarafı 1 mcide 

dir. Düşman ağır ve kanlı kayıp
lara uğramıştır. Birçok tank tah· 
rip edilmiştir. Alman savaş tayya 
releri hava savaşları esnasındıı 
Mourmansk kesiminde düşmanın 
dokuz av tayyaresini tahrip etm~ 
ler, kendileri hiçbir kayba uğra • 
mamışlardır. 

Rostock'a Dördüncü 
Taarruz 

lt?.fI' Baştarafı 1 incide 

eçıiında devriye gezen bir Hudsoıı 
tayyaresi bir düşman malzeme gemi• 
sini bombnlamııı ve yanar bir halde 
bırakmıştır. Bütün bu hareketlerden 
bir av ve üç bomba tayyaresi accJ 
dönmemiştir. sr-11 e s ar 1 leri taze ve zinde kuvvetlen cep- rek şunları soylemektedır: 

• 11 heye yığmakta oldugunu soylc _ "Mutearrızların mcmleke~ fay-
ı me.kte, bununla beraber Alımın • dasına . çalı~lnnnı tabının et-

:l:lff' Baştarafı 1 meide nam'k aynen neşredl)'<>nız: yanın zayıflamadığını ve gunu mck bır de_lll. ik olur. Hındıstanı 
,.Ankara ıehrlnln Türkiye devleti• k rtarmak b k d 1 tl 

ntn makarn idaresi oıma111 hakkın - gelince Bol§Cvık dC'Vini yere yı - u ıçın 8~ a ev e crı_n Vnn ve Bek?dlyc Irelstnin bu teklifi 
bfrtun Az.rınm şiddetli ve sürekli al -
k:ışbrlytc karşrlıımnıs ve Mllll Şefin 

guzcl hukilmct merkezimizin asil var
lığına yeni bir şcrt".! katan ve onu e
bedileştiren adlan ürerinde hcyecnnlı 
tezahürler yapılmıstır. 

dakl Malatya Mebusu ismet Pap kacağını iddia etmektedir. O gü- yard~~: 8:I'amarn~~gım.ız .la· 
Haz:retlerlnh• 2/188 nı.ımaralı teklifi nün ne zaman geleceği belli de - zı:~ gek!ıgını her "'.atut soyl~ım. 
l<anunlst üzerine konunu esasi encO· ğildir. Yalnız belli olan şudur ki, B~yle bır y~m ~temek daıma 
menlnce tanzim olunan 10/10/339 ta· Hitler geçen kıştan aldıgı acı ders mudafaa ~~tigım şıddetten ~ckın
rfhli mazbata 13/10/339 tarihli 85 ten istüade ederek gelccek kı§ me sıyase~ıyle uy~yn ~uşm~. 
inci lçtlmaın tktncı eolseslnde bilkırae için şimdiden hazırlıklara başlan Ben bu sıyasetc her vakıtten zı. 
•~nen kabul edllmiı ve Ankara şeh· jmasını emretmiştir. Gelecek kış, yad~ m~ıyo~. Japoruaru kar
rınln TOrklye Dev•etfnln makarrı ı- orduyu, artık elbisesiz ve haı:ır- şı bır duşmanlıgım yoktur. Fakat 
daroal olması ekeeriyetl Azime ile te- lıksız bulamıyacaktır. Demek ki Hindistana karşi besleaiıclerı dü· 
karrDr etmlıtlr... Führer bu yaz Sovyet liarbin.i~ §Ünceleri .~nd~şesi~ karş~lı~amı-

---------------------- bitirilebileceğine kani değıidır. Al Y?~ H~r ~ırer .. msan gıbı k~ı-
Hitler'e Vernen Ankarada Bugün manyanın şarkta bir kış harui da aı1enyıe hıçbır munazaayı mucıp 

.Ankm'anm hlikOmct merkezi ohışu 
bnkldnda Tfirldye Buyük MOlet Mcc
li-rlntn :r.ı İlktcşrln 1339 tarihli tarlht 
kararım, bu mesut fl~ttan fayd:ıla-

M. 
Geniş 

ha yapmıya mecbur olacağını ka fb~.ilfıfmuz ol~ığıru niçin gör-
Salahiyet Bir Sergi Açıhyor bul etmektedir. muyorlar? Hindistanı ra!ıat bı-

Ar. 'mra. 
27 

(TAN) _ Alman Sefa- Sovyctlere karşı bu defa pek az r~.su~ıru:: İyi niyetlerle geldik~ 
rethane! ınde ynnn (bugün) saut 12 şıddet gösteren .l:iitler, butiın hı.i- r1:°ı soyluyorlar, acaba kendılerı
dc Mareşal von deı Golç Paşa ile cumunu İngiltercye çevır.miştır. nın maruz bır~n bu yakma 
Turkiyedc evvelce hizmet etmış olan Alm:ın devı.et reisi bu harpte İn- ve yıkma sıyasetine mu.stahak ol-

• fl:!j.f" Baştarafı 1 incide 

llrttkun diğer aki.sleri 
Ankara. 'Zl (Radyo Gazetesi) Ahnan genernilerinln hatıralarmı tcb- giliz İmparatorlugunun yıkı!aca- mak için Çin ne yapmıştır?,, 

Hafta içinde diinya cflı:Unm en çok ellen anlacait ol "1 rgide bulunmak gına kanıdir. Ingıltereyi yıkmak 
lgilcıdlren en öncnıli olay, Hitlcrln üzere General Von Guhr bu sabah ıçın de Alınan denizaltıları kafı 18.hiyetler verilmesini temindir. 

son nutkudur. Ankamya gelmiş ve istasyonda Al- 1 kt Ş d ' k d 15 1 Hi l Alın hk 1 · İngiliz basım, nutku. Alrn:ınya aley- ge ece ır. un ıyc a ar mı ter an ma eme ermin 
~.bir prop,. .. ancb olarak kullanm.'\k man Büy(lk Elçisi Von Papen ve Türk yon ton İngıliz gemisi batırılmı§· yavaş yürüyiışünden ve Alman = - mihmandarları tarafından karşılan- tı D · zı dek" A ı- d ı k ı nk" u .. · frsatlnı .__rmamıctır. Nutku tahlil r. enı er ı n.wıan enıza - anun arının bugü u .1ııtıyaçla -

.,...,.. " mıştır. General Vorı Guhr umumt 1 h b d h l k · d cdcTı Daı"ly Miror, A1mauyanın işle- harpte Ttkrk ordusunda bir fırkıı ko- tı an er gun ıraz a a ar ma ra cevap vennemesın en §ikayet 
tinde bir yantıııhk bulunduğunu, aksi mutanı idi. tadır. Bir gün gelecek Alınan dı:r çidir, Seri, kat'i, ani ve bugunkü 
halck böyle bir karar almmasına tü- n.izalt1lar1 denizlerde İngılız ge - kanunların dışında lüzum görece 
~ ohmyaca~m .. yazma~tadır. ~aı\y • ~'inde Umumi Seferberlik misi bırakmıyacaktır. Eger İngi - ği her türlü tedbirleri alabilmek 
Ekspress"de Rom•un kntlındenben Rn . lızler, şımdi yaptıklan gibi, Al - için istediği geniş ve tam snliıhi-
yjştoğ,m bu derece kuvvetli bir ka- Çunklng, 27 (A A. - Resmen bıl- man şehirlerini bombardım,-ına yeti Rayiştağ kendisınden esirge-
ı:ar 'VICrmediğiıri söylemektedir. diriliyor: Gecenlerde Çin hükflıneti devam ederlerse, Almanya da tek memiştir. Hitler buna neden Ji.ı -

Londra radyosu da nutkn tahlil ed-:. Uırafmd8:" l!An edilen ttmuml mill1 rar İngiliz şehirlerini yakmıya zwn görmüştür? Bu kesin ted -
~ muhtelif lisanlar üzerlne neşri- seferberlık ?ınk.Jandırld kııramıımc b~lıyacaktır. birlere ihtiyaç hissettiren ne gi-
)Ut.ta bulurumıstur. Londra nulyosu beş Mayısta mcriycte girecektir. Demek ki, bu yaz göreceğimiz bi hadiseler vardır? Bunu bilını -
Bıılgarca neşriyatıncb demiştir ki: ı nk ş 1 · mili 

"Rayi$tag, Hitlcre sonsuz salibi- Mihver radyolan nutuktan mem- sahne §11 o ac tır: ark cephesin yoruz. Yalnız Hit erın etin 
...... .,.rmi.,tlr. Bu sal"ı..."ıycte g-ore is- b de kat'i neticeyi vermiyen bir yıp bütün kuvvet, kudret ve kaynak-
~ ... ~ .._ ., ..,, mmlukla ahsctmlş ve bunun, Alman h b · d · ı ı f h tediği adamı azlcdcb lir ve istediği ıı- birliğinin bir tczahürti olduğunn söv- ratma ar ı; enı3 erde siddetli arını münhasıran za er edefine 
damı idam ettirebilir. Hıtler Rusyaya lemişlcrdir, bir denizaltı harbL çevirmek için böyle fevkalUde bir 
yapacağı harpten b hsctmemiş ve bu * * * salahiyete ihtiyaç hissettiği görü 
1cış Almnnynnru büyuk bir tehlike at- Anıerikcm gazetelerine göre . . . lüyor. Bu hedeften nynlan yol • 
Jattığmı söylemi~tir .. , Nevyork, 27 (A.A.) - HiUerin nut- Hıtlerın . bu def~ nutku dan çıkan, hizmetini esirgeyen 

Amerika basını dn aşağı yukarı ln- kunu ele alan Hcrald Tribune gazete~ daha zıynde dahılde Al • kimseler olursa Hitler fevkalade 
gıliz basını gibi mütalea yürütmekte- si diyor ki: man milletine hitap etmekte ve salahiyetlerine dayanarak onları 
dir. Amcnkanm en büyük gazetesi o- "Hitleı • nutkundan sonra, Alman- onun suallerine c~vıap vermekte· yola ğetirecektir. Bundan sonra 
lan New - York Times, nutkun kıta- yadaki hoşnutsuzluğun toplanma kam;> dir. Kışın şiddet ve tahribatı hak Alınan milletinin tek bir hedefi 
tar fetheden kumandanın dcfil, mü- l~rrna gondcı;nek &i~l ecza ıısuııcr.:ı kında verilen mufassal malumat, olacaktır: Zafür. Her Alman fer
Cbfaan çekilmiş liderin sözleri halin- kı.fayctsiz .telakki ettirecek kadar b~- Almanyada kışın uyandırdığı an· di, her Alman müessesesi, her Al-
dc olduğunu yazmıştır. yuk oldugunu zannetmemek imkll:ı- !aşılan ka"'guyu teskin için olsa · · · 1n b hed f · · 

Moskova radyosu da şöyle demek- sızdır. Keza halk kütlclerJ arasında . "' man ışçısı ya 1Z U e ıçın 
tedir: şiddetli tedbirler almak için kanu"li gcrektır. . . . calışacak ve bu hedef uğurun~a 

.. Almanya ilkbahar tnarruzun:ı baş- salihiyctlcrc b şvuracak derecede bü- Fakat Hltlerın _bu def~~ı nut - her fedakarlığa katlanncaktır. Is· 
lamı$b.r. Fakat lrJ t arruz Hıtlcr -.:a- 1 yu~ gerginlık ve kaynaşma mevcut ol- k~nU_? asıl ~edcfı, kendıs11!e Ra- tc ~~t~.erc göre, Almanyayı zafe· 
rafından Alm:ın halkına nçılmı§tır.,, duguna inanmamak elden gelmiyor,,, yıştagdan bır takım fevkalade sa re goturecek yol budur. 

"İstlli tdılikeslni iyice ltnnyan A~ 
vustralyıı.hlar taarruza. nereden cele
cck olursa olsun karşı ltoymıya azm
etmiılerclir ... 

B/RMANYADA: 

Çunking, 27 (A.A.) - Japon -
ların Tungu - Mandalay dt!miryo 
lu uzunluğunca sür'atle ilerleme 
lcri iyi haber alan Çin mahf ille -
rinde endişe ile karşılanmamak -
tadır. 

Bu mahffllerdc söylendiğine göre 
Çin kuvvetleri Mandalay dolayın<la 
iyi bazırı&nmıı müdafaa mevzilerini 
işgal etmek üzere nveke hazırlanmıı 
bir plln mucibince ecri çekilmekte· 
dirlcr. Diler cihetten Japonların şi
male dofnı 11erledlkçe iaıe cüçliikle
rlylc lcarıtlattıklan kaydedilmektedir. 

Salthiyettar mahfillerde basıl olan 
kanaate cöre, müttefik müdafaa hatla
rının kısalması ve yağmur meVllmi
nin baııla.ması yakında Birmany1da 
vazi7ette bir istikrar humle getirecek. 
tir. 

Çin mukabll taarruzu 
Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) 

Blrmanyada Japon barelretlerlnde ve
ni celiımcler olduğu ceolen haberler
den anla•ılmalrtadır. Yalnı.z, bir cep
hede karşı hücuma geçen Çin kuvvet
leri bu bölgede Japonlan geri çekil
miye mccbar etmişlerdir. 

Japonlar Birmanyanın merkeı:I Man
dalay'a 165 kilometre yaklaımı lard•r. 

Tungu Çinl.ikrd 
Çun.king, 27 (A.A.) - Çın tebliği

nin blldirdi~ine göre, Salveen cephcsin 
de çok şiddetli çarpıımalar yapılmalc
tadir. Hoping'tcn gelen üç Japon kolu 
Nunhing, Konghaiping ve Monsuno 
istikametinde ilerlemektedir. Tung"J 
halen Çinlilerin elinde bulunmakta ve 
şehrin ııimal ve doğusundaki tepeler
de çarpı§malara devam edilmektedir, 

DIGER HABERLER: 

Londra, 27 (A.A.} - Reutcr'in d~ 
nlz muhabirinden: Ü'ç hatta kadar 
evvel Seylana Jror:ı ynpılan çıkı~tan 
sonra, Jnpon filoStınun Hint Okyanu
sundan kayboluşu, Lor.drndn sadece 
muvakkat bir hareket gibi sanılıyor • 
Aralnrında 3 uçak St>misi bulun:ın Jo
pon filosu pek muhtemel olarak mal
zeme yenilemek için Port - Blair ve-

Kalinin bölgesinde 
Moskova, 27 (A.A,) - Sovyet teb

liğine ektir: T1Ulklı:.r himayesinde ha
reket eden Sovyet piyadesi Kallnin 
kesimindeki düşman kuvvetlerine bir 
baskın yaparak iki köyü geri 11.lmq ve 
300 Alman öldürmüştür. 2 h to• 
pu, l top ve 3 tank tahrip cdf1 i tir. 
Birkaç esir alınmıştır. 

Ayni cephenin baı;kn bir kesimin
de Alınnnların nıüstı:ıhkem mevzileri 
tahrip edilmiş ve büyük bir tank kolu 
Sovyet topçusu tarafından dağıtılmış
tır. DOsmanla yapılan kanlı bir çar
pışmada bir Sovyet taburu 35 tank
savar topu ile 12 sahrn topu. 10 u
çnkaavar topu, 9 :ıı.rhU otomobil, 19 
mitralyöz ve 17 mil ahkem mevzii 
tahrip etmiştir. Alınanlar nsker bakı
mından da ağır kayıplara uğramıştır. 

25 N'ısanda tayyarelerimiz asker ve 
harp malzemesi taşıyan 20 kamyon 
bıhrlp etmişler ve bir demlryolu köp
rüsünü havaya uçurmuşlardır. Başka 
uçaklarımız 2 Alman piyade bölüğil
ny kısmen da~tın~lardır. 

Düşürülen tayyareler 
Berlin, 27 (A.A.) - Şimdiye kadar 

alınan haberlere göre, BolşcvlklCT 
doğu cephesinde evvelki gfuı 40 ucak 
kaybetmişlerdir. Bunlarm 87 tanesi 
hıva savaşlarında düşürülmOştllr. 

Kaçan Sovyet esirleri 
Stokholm, 27 (A. A.) - Ofi: İsveç 

basıntnın bildirdiğine göre, 150 Sov
yet harp esiri Norveçte bir kamptan 
kaçmıştır, Polisin trıhminine göre, bu 
esirler buradaki helkm evlerinde sak 
lnnmakbıdır. Bu bölge tamamlylc 
kordon altına almmı!'tır. 

yahut Shıgapura gitml5 bulunmaktıı-

Berlin. 27 (A.A,) - "Tebliğ": Ha
fif savaş tayyareleri, lnglltercnln do
ğu cenubunda kıı;lalara ve bir fab
rikaya gündüz tam isabcUer kaydetını .. 
ye muvaffak olmuılardır. 

İzlancb sularında bir karakol ccmt
sl batınlmııtır. 

Sava tayyarelerindcn mürekkep 
kuvvetli t ekktillcr dün ieCe lngilte
reye kıırıı bi goril& şartları ile mu· 
kabcle hücumları yapmışlardır. Batb 
çchri çok tcslrlı surette bombalanınıı
ur. 

Bazı lngiliz bomba tayyareleri, 27 
Nısan ı:ecesl Rostok şehrinin ikamet1 

ı;Ah mahallelerine tekrar tethlş hlicum
ları yapmışlardır. Sivil ahali ctıh:ı 
başka kayıplara uğramıştır. Sımdlye 
kadar alınan haberlere göre duımıı
nın iki bomba tayyaresi dıiııliriılmUs

tür. 

Batlı şelırine ağır bir 
lıava akını dalıa 

Londra, 27 (A.A.) - İngiltere ha
va nezareti tebliği: Av uçaklarımı# 
bugün yeniden şimali Fransa iizerınt 
akın ve taarruz yapmııılarl!ır. LillC 
ve Ostende'daki hedeflere: ve dü:)m-ı'1 
hava alnnlanna taarruzlar yapılmıştır 
10 Dıişman avcısı tahrip edilmıştıl"· 
Bomba uçaklarımız:dan ikisi ve avcı
larımı:ı:dan g u noksandır 

Dlin gece Alman tamreleri Batlı 
şehrini yine başlıca hedef tutmuşlnr• 
dır. Taarruz hemen hemen iki sıı:ıl 
ıürmliı;tür. İnsanca kaybın çok otmJ• 
sından korkuluyor. 

Berlinin verdiği rakamlar 
Bertin, 27 (A.A.) - Alınan haber• 

lere göre İngiliz hava kuvvetleri e'!/' 
velkl gün batı cephesinde ve Akdcnıt· 
de SS 1 bava ııavaşlannda olmak Uz:•" 
re:, 42 nçak kaybetmişlerdir. 

Malta'ya yapılan hücumlar 
dır. Knhlre, 27 (A.A.) - Malta nd s 

Japon filosunun bu ibtiyactnı taze- ;ılmdlyc kadar hiçbir hedefe yapılmıı· 
tedikten sonra batryc doğru baskısını mıs derecede hava akmlarma maru 
tekrar edeceğin! dii,ün.mek makul o- kalmıştır. 19 İlkMnundan 19 Nisan 
lncnktır. Çünkü. bu hareket Japon kndar geçen dört ny içinde Malta> 
pldnlarmın esaslı kısmını teşkil et- 11 bin düşman tayyaresi hücum et· 
mektedlr. mlştir. Maltnnm 400 bomba uçağıf. 

Doğu Felemenk Hindistanı umumi meşgul ettiği söylenebilir, 
valisi olup buglln Londraya aelcn ve Bu dört ayda, İngiliz uçakları \ 
tahminleri her zaman doğru çıkan M. dafi bataryaları muhakkak surctl 
Van Mook Vn§ingtorda bulundu~ sı- 200 dümıan uçaih t.: hrip el'Tll krd 
rada Hindi tanı t(•t.dl' ed"n tehlike - Aynl'll 70 cffişman uc11~ının da dil 
nln, Avustralyamn karşıla tığınd n rul'?lU olma ı ıht m lı vardır. 2o:ı0 \1 

dah:ı yaktn olduğunu söylemfstlr. ıçak agır hasara uğr. tılnuştrr 

• 
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iKiNCi CEPHE (ŞEHiRDEN RÖPO~!~~R) 
M""tt fkl it 1 B il 1 e· Motörve Kayıklar Niçin Hızır vey~CAY 

Ç
u ke ı er Ha yak v·~ o anb.ara ır Kömür Getirmiyor 1 ba~:;:~a::; 

ı artma are et. Yapa ılir ve S' EE'EE ~ 
Nutku B d M •• b N • Al b•ı • • ? Beş Bin Lira Navlun - Günde 50 Lira Yevmiye - Bu ıtıs~ ~ ıtt111na balıflancatı-

Yazan: M. ANTEN un an US et etıce a l lr mı GününKarlıİşi-BirSeferdellBinLira-Motör -~::~•= 
}fitler diinkü nutkunda, e..,,,elld • ~azot Değil Para Yakıyor ;.,etad.::.~er:~rm .!::; 

ti ~ nutuldanııda bahiı mevzuu et- - il - yııuıacakmııı ııbı _ nizM llzilJ rit· Yel )'lldetirls 

t!' :eaelelere :yeniden ~ ctmlş- Avrupa kara•rıda, Almanlara kar· denize eiilmiıı. ( Yaıan: "\ iiffirilr, R •itti- ı.te ~ ı..... eden bir ı.c fdnı: 
1 • . unlarm en batJnda harbin mesa· • ikinci bir cephe atmak yolunda harap binalar. Her bi- 5 .& 1 D K E 5 LE R 1 rilr, ıemici de ele- "'Adamnı WriDill p7ft afacan bir 
11Yetı meaelesl vardır. Biıytik mücade- Manı ve timar denizi kfyılarına yapı.' rinin üzerinden boru "' ın ytirlen:e, bin- ofla varmıı. Her - bir ,_11 ı1-
b~1:nııadukçaerm' ~~-~~ıblrıı~~~-•lauk bir ihraç hareketinin tabiye ve ve saçak parçaları ur lerce HraJ'I --- 1ık eder, babuım kıschnrınq. Aclam-

,. .. ftUll&ll uu .,. .... _ u.a re ktyor. Cephe'eri!!ln tmm arasına •im•. caiıa Gabaia çekip terbi)'eaİDl -.--.k 
ha bü:vük fedaJı:lrJıtlar üıtemek ura- aev ulceyt bal<Jmından '~rluklarlyle alt kısmı toprafa cömülınüf, yanlan, Sahilde soruyorlar: bere iiltiipe 1'firii7iiace: 
r~tı baııl oldukca Ritl'1' 'banan üze- fayd•larınr dO .. kU ya:ıımrrda mukaye. aafa •e aola meylederek birbirinıten . - Yahu bütün ıeaniler BalprJa- - Aman babacıiım, Kuunmua U• 
rındo bilrik bir ısrarla dunnakta.dn". •Ye plıtnHfbk. ayrılınıı;, arka tarafları da su içm.e~ dan kömür ıetiri7orlar da ıuracıkta fet; 1C7tana udmnt 
Rioın -·LL -•-ı b b' -·'--· Bu yaanu•d• da _. kdettla h•YSMI• bl d rtı ıbı •.....aemelNU n ar ın _.....ım- 1 icin nehlre a:ıramnıı r eve aı 1 Sile:ve ıidip ıelen yok, Der, kabahati ibliae ~iyerek ,._ 
da Fr• .. ··-- metali•·u· meteleıı·-• nın bıi huauatald hYlkl" anlb ıwtota• ....: bi h 1 aJmı L... L-~--
t ......._.. ı.. ... 1... d aı \ ICB.r•P r a f. _Elbette ........ Bir kere Bul ... ...,.· -~ &Ulo•nrmllo 
e.tkik etm-.ıu 1..;n '"''manlann --,·. .. e ece.., z: r.ıa.... - faltl laJ da ,,_... •-.ır-k .._ •· "" ·-ı * * * ._,._.e çicaene aa ~ıtall . 

1 
: da kömürün kiloau 4 bnıta. Ştlecle Afacan bir dn yine Bfl" bir ~ 

1 ile faalbetine nibaJ.t verdili ma- ki su, koyu bir çirkef balınde, pıs pıs dokuza yeriyorlar. Gemtct '9maclan m.ulık etmiı ve da,.k 717eceilni •-
lftındur. HiUer bu nut'--da ela, ta.. Bir darbenin, lrarı_ı t•.r. afta ınatlap Jr lm--r la ı .. '"' 0 ,_ • Sileye bot ctdeeek, Bulp.l'J'Q8 bet ymca: 1 1 ızlerfn, harbi iıtedikleri için 7aptıtı nrsıcı tesirinı ıosterrıı•l f• önünde renıri karannıt. kuru aıma bin lira navhmla sicliyor. Siled91l Jıdi.. - Bahlcılnnl Dem1lo llerbamlıtl 
autb tekliOerini reddettiklerini, ha çln O darbeJ'i dtifftianm en H1!( ,... .Uarnun &rilldiiiü bir çardak 'bu.lu- miir ..nldene bara:ra babunun bun- Se7'aDa Qdllml 
harbin milletler araımda bir harp ol- rine varmak lbnnhr. Fakat ba P- · 1 i ,... Ba'-·-nan ıemicl kahvesinin cam arı ıten na •etiriP aatma111 lisna. Çilnldl ki- -: 
~aYIJI, cihau aulb ve ıiiJdln cetirm'!!lr J'lf :ver, ayni sarnnda onun, ba bü· ;,. kirden 0 hale ıelmit ki camlıktan mth' narbı banda da doku kant. - Ulaal Dtmtt. Baca nawulır 
ısti:ven Nuyoul - &o.nlisme ka'11 J'Ük maça temerldis ettirdili bnet çıkınıt, da, paslı bir teneke olmat. Ne Halbuki Bulıarndlıın yliklnM kilo- tel'taM 117clım; o da eeaden bıktı. Bir 
Yahudilerbl •Gtsiı bir arp oldfltamı, " iradeyi aanıp ~kacak bl8 aarette c!qanclan içeriel, ne içeriden dıprraı ı--.a- L-- tı:aruı kin var. len ot &ı sibı clo nllsnaaa 117 bakal•m. ae oJI,. 
dun1anın bittin fellketlerinden 71hu- can erine 7&km yabat bclret mer- · ö · de UDQa ""- calı:1 
d lerin mesai bulanduiunu Yahudi _ kezlerl,.le ,.lr'ndan alllradar bir yer ıöriilebili10r. Bu bbvenın Dian ıit Sileden odan. kömür bıll Mlra

1
• • • 

'kaPitallıt _ 'D-t--.ı'- ı·ttiba' ... _ A-· olması ıerektir. biri nargile içen, dileri vqfon taba- Bu itin çıkar 70hl? k7famD elimladea çekmcdiii J!Ok-
..._.... wu .... kumdan ~a aarmalrta olan iki ki- - ·• tar. Fabt banD o bile ba babal bi-

ı>a11 fellkete ırilritklemek istediğini Mihverin en za~f tarah tbhesiz A fa d d ki h 1 --Ledi:J •-....sıı- _, oturu--r, &.-..-a-rlar: - Malı karadan Anadol• la7luea camlara ilJID eds. •-ıe miull: 
telrrarlam11tır. Bitler Almanlann bu ki, İtalyadır. İtalya, bürik bir sı- nava n ışın a cep e ere seva en aagı Dl askerleri .. - Gi~~e:U::: ~Ura naWnı al- indirip puar b7'lr de tm-..ıa ce- .. Adamın biri C..:: bir nehri &eo-
harpten berıe..i kazanr-'-larmı, fakat kıntı içindedir, vui,.etten memnun ~ y Ç .__ tm 1 L ahali. • .,.. .annek - - '- i..f• L:- '-- bo&·-1 ... __.. 
bu. harp kayb~1.a1&.1 ta'i:.lirde her ...... delildir. ttal1an kara, der\iz, bav:ı , azan: ..... ı .... r a yapı aca.. m ın, mu- dı Gelirku de ilini 'Qdıanıml. altı "' '• btlyiDr motik 1ribtYr .,.a..u ....,... - UI&" ..,,_ - amq, -~· 
1 ..... .... 1 ' dafaa balrnnmda! n~f balım blıı lira navlun yapmq Ba sefer tam Yona ..; _.__ Ora 11111 tuı.m ıeldlıule çsbrmlf, iflemİI. 

ırı ınabvolacaiım, İncilterenin iııe kuvvetlerinin maddi ve manevi ba- N ff Y f 1 man elZ'em olmakla beraber o hava- on bir bin Ura etti. Daıtln bir lı:et"e 8Jle,-e. t~eadıya IP111P ............ • lilirmit. U.tfino binerek tam 111)'11 ... 

~ harpten biç bir ıey kuanamıyaca- kımlardan muharebe kıymetleri pek eca Cl§mU lide yapyan balkın ela, müttefiklerin .___ va-.. L- beler nnhan ,..... • ,.. ıidecefine Bat;ar787& ..... 71fer. cerkea iplerden biri çörilmllı .. a-
tı~ı Ye her ıeYi kaybedeceilni söyle- dii•likttir. Gerçi İtalyan hava kuv- _.. _. - damcatı lMltarü mnJı:1am b-
ınıırtir. Bununla, müttefiklerin calibi- vetleri Alman tayyareleri ve pilotla- ilıs_____________ ~~rubdiylek stlll~-~a~bp onüladafrla ~ mu, Yüz tonluk bir motör bu~ * * * nara •:ı-~1U'UD1ll'ken: 
Yetleri takdirinde dahi lnsilterenin bir rf7le mımlı:lin mertebe takviye edil- deniz i•birlllJnj tem.in etmektir. uw are e e ....... en vem •• _.... - Ne ltiJ'lbonU ,.ııu1 .. &ı1rahlm - Ha1 tör ..,.ıan ba7I Demit 71ao 
taraftan Bol,evimıin, diier taraftan mlş iıe de bunlann adetleri ne ıra. Sicilya da i11al edilirse bu pli- vctlerinin ricat ve müvaaaJa yollan- relaiıa motörii on ctindUr balıkhane- Bet bin Ura ıidiı, 6 bin ftra cl&- bir akıllik yaptın ba , 
A.ın-ı1.. ___ n b .. Lun· ı'•eti netic-• tabı" b.;r dar olsa yl•e --1.dattur. Hem bun- mn birinci nfha11 tamamlanmıt. t- m tehdit etmeleri daha .ı,..c1e ana- • ö iind c!emlrll Gllnc1e elli lira niit. ıs bin liralık ka~kta bir ••• 

,....IMllll ... , vu .. ....,. 1 da k ._ ..,. ......... bir ke.Jl•~ ... an mi...,-P nan n e . . . B ld Se)'tan bu babı% tarize cla;ruama.. 
devi-' h·'ın' • ıelec~na· ı'ıaret etmeL ların bir lnmu ltaJ ... ada -ınıs Si- ta ya :vanm a il co ,. ... n men• ,_ ,...,_ ,.. ,.,.. _.. uu -'-e yapı70r Dltfin bır kere elli seferde 11 bin lira ticaret. a ite .. 

... ,.. " .... " "' ,_ f d ·1 · bil·· • Yunaniıtan v• doJa--ıi•te Y:a1 ..... , • ..,,~ .. · ·· ·· p-L- .. lr mq. Hemen temeutll ederek ceYU suretiyle müttefiklerin aralarım aç- cilya adaımda diler kıUJ!l}an daha e en çevrı mış ve tun sınaı mırı- " ,. 1 ...... lira bu Tuccar her Allabın sunu pa- min aizımn .,.. akmaz. ...t u yennft• 
l!ıak latemııtir. ziyade Girit ve Rodoı adalarında takaları, limanları, askeri tesisatı lav,., :rant Balkanlar bu lt için ea ra~ tıkır tıkır aayıyor, tbrahim r~is de ıemici7i dinlemeli: - ,.;..._.. nn keltin, sen Jl'lls..._ 

u 1.tle"" DU"t-....-- en mühim' . ._1mı toplanmııtır. bava ve deniz tehdidi altına ıirm;ı münaaip mmtakadır. Müttefik taarras ele kalıve,.e yan ıelınit boJ1llla ıa- _ Bi-I •ealllin muariflni ı..ap.. .._51...a- .ı.'·d u-. 
.n ·- uı;uJIU1I ... 1 kaV9etlerinin toplanman i-'n de Mı. ' ,_ Mil - ......... ıca _. in, ten bhıclia, 

~ı-~ ...__ ı.. ' Böyle olmakla beraber acaba ltal· 0 ar. ,,. bmbil o:rım10r la da bak ıör. Para lnmltla delil, lira --a.. -._ .a..--&. L- a.... 
·--n Ol'utDUlhlD ,..ıın marus lraldılı Bu hal ltalyada bü,.Ulr bir heyecan ıır her baaaata ideal bir yılındı · ... ...,,~ ~.... UU&"~&eıı - ,... 

uçliılder ve tehlikelere ve bunan ne- 7aya clotrudan cloira,. bir ihraç 1•· merkezidir. - Neye ya. •• Öyle siinde elli llraya ile aa:J'l)r,.or. Liman riia1lıml, karan• 1tenJ brqtınauan olmu mıP,, 
tıceaı almıya mecbur olduia tedbir- pılabilir mil ve kor~~ı:_saıe 1 Lıetiriral. Busen Milmlrün oı..1..a... kadar A'-d--'s ,.tıyor •emil Yiikloae ,.._ tine, palamar parus, tayfalar, koman- Bdaııp Hrnrdan medet amanlan 
lere ,.;. olam""- Bitler L

1 
..... -:.ı-ıu·· ı.,. İtal•anın cenup uhill-ı, böyle ınevcat .._-taua u .. ve C e)'&D son .. _.. .. "'°' mal ._ Tii .... ip L-•-t, siacir demir :relken . _....._ •-'- L---- ı.ıMı~f k 

.... uır .. ...- ... .,. .. , wı .__ ...... ,_ s ·· 1 b' . t yol-.a-- dix.-.. tara"'·n da Afrt'"-- - Yüklese amma 10... ccar ,._ , - ' ' -11111111 amlllillU l&l.IMY.,. pe ~ 
lerı '--r••smda -·buna '--•ılordun"" •~ bir ihraç kuvvetinin y•~ıbp hazırlan. •ll&UUUle vanr. OJ e ır vuıyette - ......... ., an ... - . L--ı -a masot, ..__..__ malda!M. --

.... ,.. ..... -· ... oa tal ""ttef''-1 1 1 '- · nm ccmıbaadan do1•••ra'- Mıarda semi'Yi bahir Jilldemek lçın tatnlolf • .._.., 7
-· ___.., • •-= 

r"'•-Jarı"• da ... _e ~-'- l'"'-mıd-- muına müaait lnıilis ilalerinden çok yanın mu 1• er e an apra .. nıun - .. ,.. ı '- .. , daha arar mısın? BUlllana llepai JI& _ _..... _ _, 1u d . ._ w ua.. • ..... - ... .. akt M 1 da b 
1 

. . kal ferit bir l1llh araması .ıok muhtemel. 'biirilr taarruz kuvvetleri toplamak Batık yumurta,. ,.tnuf. -a 70., ... . - - _._.mama sftmfı, celthule 
a ını ordunun mukadderatına batla- uz ır. ata a sı u ' ıçın - dir. Yahut Almanya, vaziyeti karşı- mümkündür. Ba lnrnetleria Mr 1111- JWsleainler. lbrabim reiH pi1anıo ra. hem de lıra.. . hamam paran olmachiJ için nan!' P-
ıııa.11 bir vuife bilcQini, yani dört ay lanılamu. Çünlrti adanın kendiıi df!- ta~ içlıı İtalya,. btiylik kara ve mı Mnır bac1H1lnda bir ftlflrırer ta vurda. N8bete bdar banda ıuteUJr- Basiinlrti pallahbkta bir Hfer 1a .. - lraeafnu hllmes, sıkıntıdan 8Hlm ttr• 
evvel MarepJ Brauıcbitch'i vazüelin- vantlı bir taarruz altmdadır. Basen hava kuvvetleri ~imnra mecbur ka- amınna bekllJ'Ul İnsili• onl.....; .ıs yatacaktı. na kaça. mal ol~r bmr mttdnf Bln teri c1akenatı. Nilla;,et, Hınn bndala 
:en ~ffederek baı kumandaıılıiı fiilen :: :ı .. hiz:eti da 1~;::;1ı:ek ın:-r br ld, bu suretle dolu cephesi H- takviye ederken difer bUJ'iik kıımr - Günde elll liraya lrfralachlana be$yliz, ıki bin tiraya, Btr de bG lıte caiırmıı~ 
endi eline aldıiını ve ıinirlerin bo- ç ur, ura ra ve a- 71flamıı •e ikinci cephe açılmıı o- da Balkanlara kal'1r hazırlanan bir yine de lı:lr yok ba itte. Bu heaapla ıemlalll ~ya •lramtı91 •ar. 'Bfr - lfetetl Demlt.- Beni 111 llknab-
zuıduh, mauli:vet hisıinin ebilditi, va kuvvetleri. topl•nam•'J. Ancalr Mı- bu taamu: plbınm tatblldne s~mr- Balsa1"7BYB WB Uraya efeler ıelir. bakulım bir ftrtnut .ıu bia Urahk dan kutu ... 
taatin ualdıiı l'erlerde müdahale et- aırdaki İn•lliz ordwıu Trablusun i•- Hatta mtitteflkler, ba aclalann ~- ler. Şiipheııfs 1d ba pllnm Dk Mfhaet - Yatma mı ar?. Elti Ura Jevınin aremb1 bir aaatte d.-.. iwln • tlMft• Dalla c1aa bitmet!en 'bfr nlsele ol
ltla.k ınecburi:peünde bldıiını. orda· ıallyle netlce'enen bir taarnua ba- ga!Jnden ve haralarda bü:vWr lrav- Girit ve Rocloa adalannm 1'PIJ7Je l'lklaeceif sinlere alt. Hareket si- gömer. Hele .undl. Serseri Wr tD1191l ID1lf, ........ ıhrı;arJan, kabbetd 11\tR
~.lltı iaıesinde ve bamubnlmaanıda ki- tardıiı ta:~~de bu şekil mütalea vetler ~tcbktan ıonra 11llnm ikinci batlar. nünden itibaren tonana 50 lira na•· dokunda ""' ırörini açı!' lı:•~"9CtYll bit bir tarraka ile }'llabnq, tıos cı.,. 
1
• derecede buırhldı bulQDaimamuı mevsuu 0 a lr. S&fbasnım tatbikine ıeçmes•1~ bile, Gerçi tnilnw elinde nhman Mot"a 1 Ytis ton bet bin Ura eder' Dö- 'kıldar ('tı'O ,,_hklarlıt lle.,,. s61altetin• 11IMl lc(acle JMrha ltir tarafa llacmq; 

>'uzunden büyük cüçlükler çekildiğini * * * her an bir harekete teşebbüs ihtimali yanm adası, Girit ve Rodoaun "ol: - =~te de Bulgaryadan kömür '1ütıt- Bayle lı:e'~e'1 koltulan~n .ettma alıp Bektatl .. ba sllrllttlde para ftftneclen 
•ö:v1eını,t1r. Gelecek kıt vuiyetintn ltalyanıa bab eahilleri Siciln ve mtltteflkleria tarafında oldufu fçln, birlerine 781rınhklan Ye ba nretle yeceklermit Dd bin bq:ptk Ura nrır- tekneye bınecek. teveldrii1tüa)a11alt ele- fırlamq, balı ltllllı tekke,. Nta 
leçen kıtı!& ıibi olmaman için ıim- Sardfn.:P& aülari~le emniyet ~ Almaırja flf'e ltalyaya ~ldltı' ~ tın..: bir.ıt1eritthl'"ita-....en .. hı:pea besi~ hm da orad~n atacalr. Yedi bln befflz )'ip :poJa ÇJkacak, bin tehllke;,e di&• liderlrıen 1dr füirill ild ellerini a,.. 
d den tedbirler aldıiım ve ıark cep. tındadır, Bu sahile yaklaeacalr mü•- yük ka..,,,etlerini orada idame etmf7e meleri clola11aiJ'le bö1le bir hareket- lira. Oemi:Ji sataan ıs bin lira ,. eder serecelı:sbt, r~ı. Hısı~an ,ana yakıla on Bra late-
heaınde Bolıevism imha edilinceye ka- tefik kuvvetlerin ricat hatlan ve mu- mecbur kalır, ft aefttllceni hna llstinltttll lllilıve. ya etmes. tiri seferde ıemi caba. Uc b9' tı:a'- bnnıbJıor -. WJy tiilnl iliU..: 
dar harbe devam edileceiini bildiren va1ala yolları bu adalardan tehdit Bu ıuretle Alman,., bu,.. Raaya ria tarafmdadır. le. Can pahaana. SOlll'a 8yfe cleitilfa - .. , J)emJs. Bqiin)er& o ela 
~ tlerin bu ıene içinde nihai zafere altına cirer. Bu sahill .. rden Italyayı seferini bapramu, )'elli bir kıt 11ar- Fakat bu Mfttllc.,..S lettinltik, Af- • .Y. • cfbi yel üfürüp ıa göUlrmllJ'or. Mil- tatına1er.- Meteliği yok, Attmq para 
1 vuımak ümdinde olmadıiı hiısedi· varmak için önce Sardinya ve Si- bi de Almanya için tam bir feJaet rilra sahllindelı:i tiılere ve miiteaddit G emicilik, amma birik. kocaman, sot cötüriip mazot ıetiriyor ve in&• ieln koca umaım J'l)ııtı. On lirQs jfl-
lyor, cil,. adalannı iscal etmek cerektir. olar. Fakat, bu ptlnın ,ok 'Ml)'lilt tanare cemflerine dayanan ve hl- zota Bulpristanda olna. banda ,,J. tine allmallab Jnyameti kopVırl .• ,, 

li1tlerin cephelerde on binlerce Al- Sicilya, Sardinyaya nazaran daba bir mabnnı Yardır. thraç ;,erine 11l- kim bir donanma ile tam iş blrlffi dev sibi semileri l•lebnek de- nn ailı hayale ıelmea oara ,,..Oi.. Husrlaıuaadan Hmra dehalet~ 
~an olurken bazı bilıciınlerin al~sı.. ca- kuvvetli tahkim edilmiıtir. Bilhassa km Ce-belitarık'tan ba•'-- mlittefi._l ... r yapan iatiin adette ıntlttefik hava fil, hani 'a "merakibi bahriye,. d~ yor. Senin anlıyacaim mota" ınuot tere t1l fıkra pek münasiptir: 
llller hakkında merhametli k':;rıar İtalyadaJd Alman hava lnıvvetinin için taarruz yıiınatı .. ~pacak :ıu- 1nıvveti tanfmdan isale Mlleb!Hr elitimiz kilçüciUı: telaaeleri ltleticilık deifl para yakı1'Qr partta.. Yolcu la- "Bayram namumda Ula camfln tO.P 
\'erınealnden ıikbet etmesi ve yaıa- üsleri buradadır. Hf!m de Sicilva aait bir tl• ~. Cebelitarık, cerci Yalnu barekltm mnaffalny.ti ic:I~ ıünün on Jrirh iti haline ıeldi. 'wan bir sefer yapar, sonra &nrilnin kandili altmtfa Hrnra tesadüf etmn 
n~n ıünlerin ehemmiyetini takdir et- ~ar~nya~ nuarı1n Cebelltanktaıı devamlı bir bava taarruza tehlikeli bl;tilr bir asimle, ani " c:olr sert Ne kömtir ııkıntı11 var, ne muot. tonuna kadar köye eelrillr, J'&D ıellr. lntlrbnta ltilnt eden bir ac1am, Wr 
rrıı:ven hikimleri ve memurlan uJ.ecle. uç yiiz kilometre tlah .. uz•ktır. Sar- altında delildir. hnJı mihver bom vurmak Jkımdrr. Girit ve 'Rocloe İ•- Yelkali açtm mı, açau bucaJrııs de- keyfine bakar. sene mnırataaa nan olma,, Hınn ya. 
ı:etnı bildirmesi Almanyanıamn dalıi· dinyanm müdafaan zayı:ftır. Cebe- ba tanarelerinln miieulr taarras ırat edilince müttefik donamnan P!- lnlamııt Hınr bçmalr iatemft, PaJı:at 
il vaziyetinde bir bozukluk olduiunıı litarık'a daha :r-ıkındır ltaJ:ra yanrn menzili cbımdadır. Yalaıs Cebelfta- te denizim kapılan acıhr. Ve di- beriki 1tınlar •1 
toatenaektedir. Fakat bu baıuıta bir adaıiyle en yakın meaafeaf iki 7iiz nk, ha it için pek lrilcflktür. Buran ier adalann fnaDel'f pek kolaylaıır Nihayet lnatcı dbfdhı ellııclen kar-
~... Yermek için vakit henüz erken- kilometredir. ihraç kuvvetlerine ancak sfi•el bir Bandan 90IU'a J'Bprlacatr '1. ba it~ Yarın Akcam 1 p E K Sı"nemasınd• t1Jlmak idn ne ohına olama le ...... 

Hareket baıtar batlamu, miitteflk malseme ,,. ia.. iiuii olauya elve- dalarnı biitiin h•111181 lraynalclarmdaa 1' u aht haldlıflqeceiinf nadetmlı.-
di ~itler, en nlba;Jet, Ra'Yittaı"tan ker.ı donanma Tirenien denizine bikim o- riılidir. faydalanaıwlr harelrlm Ddnei aafhaw. Adameabs, memmm evine reladt. 
aı~~e her tllrlti kararlan Ye tedbirleri lacafından ttaı,.adan ada:va takviye Bu aebePtea ilk ihraç barekltınm na seçmek yani Yaaani8tan aabilleri- Senenin en mükewl ve llUUIZZ«lll bir bmuanan afühlmclan 1lkl1etci ... 
...... ,,. bulan tatbllt etmek baa- lawvetf gelmeaine lmkln Yo~. neticeaiııe ve ilk Jcafilenin adada lnıv. lllndni görttektılalz. clala için flk istek olarak ba 1nmma 
~nda tam aaltbiyet istemit ve tabi!I.- SarclinyA batı aahftlerlnin Slcllya 1- vetll bir köpril bap tutup buruım f~ f ••••• ıPclerrnek fatemlf: 

tı:~e iatedlii .. ~ kendlline vcrilmit- le ;_:a~ei~l= ::::.0r:ı=~v- =k = 7:!,;:':'°~u::~ı ._•••••••••~ AGI R iTTi HAM ~m:::=~ ~ d-

N er tanareleri Sardinyadaki hareki.ta takviye lnavvetlerf zamanında ,,etiı-,- mff. Bana cMnc~ 

demezler. Bu meaafe J'&]nız bomba ııemilerf içinde beklemi)'C mecbur a Belmfndea dyade afalmı1t Mr 19'-
utkun Akisleri: pek mileuir bir aarette müdahale e- bilmek i~İll ada yalanmda nakli"ej o R D u LA R - Kflctilallııl Demiı. 

IC lfltıerln ıon nutka, dört Q ev•~ tanarelerüıin -iteaıir menzili dahi. lacaklar ve bö7lece mihver denizaltı Baş Rollerde: lebl ıra.... kaJllUf. 
ıbı~ılordanun umumi taarrua baıla- !indedir ki, avcı himayesinden mah- ve bava bUcamlanna marus kalacak- ÇARPICIRKEN ister iltemes: 
b.11 zaauuı sö:vlediii natka nuaraıı ram 'bombardıman kuvvetleri de A- larchr. Y ROBERT R UT H H US S EY - Eald bal!ne selsin! Demli,.. ıa-
~:aa daha endişeli olarak tefsir e- merika ve İnliliz ta~are ıemıle- Daha mühimi aahlle sıJraıı kuvvet- T V B K Ç E S () z L tl' • telrlv de tamaınlanım" 
ırı lllekte ve önlimüzdeki cünlerde Al- rinden uçacak avcılarla kola)'Ca her leri ve çıkartma hareketini bima,e TA YLOR W AL TER PIDGEQN Brteef slln dosttan: 
b :=::: pddetlf tedbirlerin alınmıw taraf edilebilir. Bir defa Sardinya eden hava ve deniz birljklerf 117ncı Güzetliii hiçbir filmle UlçG- - ]C:pt Huırm ih8anlan • oYıtP 
; ektedir iııal edilince SiciJyanm inali kolay. bu kafileleri de hima:ye Jçtn bnet ı..., li...ı.ri MJftt ft ., -'L- ,.ı • L- L--- _., __,_ , _ l.M DbJe aordülan uman ablllS llaria 

1'e n~ ınaıımİeri, bir batıra c!efted- Iaıır. ayırmıya mecbur olacaklar ve bu ıa- • takdir içiade bırakacak '~~ uazzam ~ruw aenız ~ nuVG ANVVIC'~terwa&n '1'_,...... ... cebdt: 
ac,..;:',!!_~klerf ,,. ebemaıi:vet vmnes Denis blkimi7eti mtltteffklerde oL retle lı:ara mlldafaaaı tiıtllnde tekl- film plaeleri l/tlpılnuf neft. bir • r>e kalıra'llltllllılc ~ - Ocaaa de ......... 1ec11....._ ._ 
_ ~ --.nert ba nutuk hakkında p duiana ıare. mesele 8ardin1aya ve •üf etmeıi lbım ııeJen bfma:re atetf Pek Yakı d rlDe eeldel ırlhl apJıta nldımf" 
iiitaıeaıarda bulunmaktadırlar: "Bit- ta~ semileriae da1amp Sidlya tiddetinl ,..n yan;,a b:rbetmfl ola- n a ..... _._ 
~iktidar mevldiııe cclditi tünden- flstliiıde bava UatUn1Uiiinil •e bava- c:aktır. '-•••••••••••" 

U 
1 

btittin meaelelerin müzakere yolu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!9!!!1!!!•--------------------------;;;;;;;;.. 
e e eatban halledileblleceiini tekrar 1 
~~~~ - 1 ~- AlrpaDJaDlll AY111pada en son z • F E R l ---Yı·••a•n•: W. Cluu::clıiU ten~~~ .,. bama temin ettik- r-..:-n·. CJ.!!;7iı S.,'44ilıslıt7·:ı.~-· 
zn

1
,_--• uaıka hiç bir talepte balau- ..,............ IOu:un;, qrc.. 

radaatabu ai71emiıti. Halbald ııoo• ~~~·~·······················••Iİİ•••lll larıA._ÇeJroelQftkya~, Polo117&JS, Ho- -~ f ika N n:ı-·-n ve blittln Avrupa wı Saikail ... e 1 O. 21 lrlüaait prtlarm trhakkukunu ıör<IQ. 
b eQlleJcetltrınl ı.tıll ebnlıtk- Hitl• Bulaarlatan kendi tarafına aecmtttt. 

11 lefer ~1 tam diktatörlük Gecen blıtıı!n 'bu il~ -.esinde Çanakkale müdafa..-ı temin eclilmiı-
~~~ almak lı;in toplamııtır. derıı. taraflndan fnıWz a'blokllllU kı- ti, Rusya ııanıhyordu. 
ı.;:4' AllllUl.,ada 'bir tetblt devri baJ- ranu7an Alnıaaya7a, karadan ablo - 1918 senesi için Alnıaııyanm baş-

ca1ctır. lliittefiklw aaf.n Alnwı· lçl1f yarmalctan bı.JU if kalm8Jnl§tı. bea hedefleriııl Xaradenizle Hazar 
::: dabııt inhilllinc!en belı:lememJ'" Yani Almaııyandl kal'pllllda Okyanus clenfd teekll ediyor~u. Bu bedeller 
nC\r Jer. Palı:at ba nutbn, Alman ma- h\r kapalı ile, Aqa 7olu açıktı. Al - Abnannnm iktidarı dqında delildi 

tehdit edilecekti. Bu l)lln tncillıleri 
Hindistanda elde ettikleri bütün as
keri istifadelerden mahrum bnka· 
cakh. Bu tehdit :fnsillılvln Rlndia· 
tan, Suriye ve civar11le llJmodüf 
kuvvetlerini Atıl bir halde tutını)a 
7arıyacakıt. Hatta 7alnıs bir latlll 

~-••• ''Anw•m Kw" "M'lllsadtles Yalan" ••••-. 
"Artist htınltı• p'11urlvl•d• ......... ....nuııea- ... 

DU4 71Jdmlar ,.ıdla 

HILDE KRAHL 
en son 1uattJiı 

Gece Gündüz Benimsin 
(1 .-lı bdm) "2 hüviyetli k• dm" ı ~tli Wna" 

Bqtan bap afk entrikalan, sevgi mAceralat'iyle dolu wneııln 
en güzel filmi. 

11 PBBŞBMBB c ARK 
AKŞAMI · ~ Sinemasında 

de ~ SQıfladıiım cöı~ii =::. =uıı .:=;k ::a Cenubi fttuyaJ'& de9amh blr Deri~ 
dını '"""emes. Hitlere kartı ıtıma- va Uknyna v Oclesa -...ıı.. Alnı 
""~- littfk;e daha futa lı:aJbeden Al- bulabilirdi. BaU& oralarda birook in- .__,.___ uhe •~ ldya :.. ...... ,,da_ an 
-u. lldn.ti utds ...._ s.ı..k bil· san ka7DŞklan da bulabilirdi ki. Al- uauuua m ...,, 0 u... il madde-

tehlikesi delil. Almanllrın Alyah 
milletlere vtdettiklt'rl l.tfkJl1 ~· 
den bir isyan tebfkelf de taıllslerle L6tfea Dikkat! 11 J E N N Y 
herhangi faali:retlerine -ıeı olaeQtı a:, L I N D" 

:un feltket.JerdOD b!uat Bitleri mo- manya bfltaıı Ukerl uametfne ral· lerint vldedl7ordu. 
Fakat Almanarm IU'kta ........_ ~--••• Filminin son cilnlerinden istifade ffinlz. 

r-111 latacaktzr. Hltlerbı fnc:ntere n.e- men. bu olb.a.ı • ~ hat- Dfier taraftan TOrk ordusunun da lan bu pllnıa tablit obmmınu ao- • •••••••••••••••••••• aaade edilmemiştir. r~ bava turraalanm fiddetlerıdi- ladıjmı biued17ordu. Alman birlikleriyle takvi,e edilerek, 
Son 'O'mltıer Nuıl Ytidı T ~ ~~ teladltlert bisl kor- Almanya U. müttf.fbderi ancak pr- finWe dotru ~l'fl Xa.fka1)"871 e

catı h .,. -.ıu....,. brp lmllana· ka t&Ucum ederek ve Ol'9da PD1t ıa- le ıeçlrecekti. Alman telmilfnlıı bu 
~et ~bardıman ta:nareü Sov. balar elde ederek d1ılmınlaraım e· iki k deııbde buır~lı filotill,l- ~U" l Htuıt 1919 da ~ 
~ ~ almmıı bir ta:nvı o- lhMle1d kat.t ve öldarllcfl sfWıı alabi- ~ da ~le aeJcSs bln tno. prtaı:ı: dea.lzaltı taam11Qna llb ttt&• 

ı. ...... ~ leeeklmdl. Bu llWa. ZamJnCSır ll1W'elUı lalr ll!al1 tillrblte detmt bir ler. (Haber venaeüiıt. haatl ...,... 
~ ~ llJUI mahfiJieıi bQ na- ~ ba.rbln eon serıelerbıde, Al- ll2ır1k Y8P1lacalc ve blr Alman nete- l!t olursa olsun, ı•miler batınlacalc• 
le ~6alıl tattbalraa ta tek ot1m-~ baJd1d Weft llu"8:tı kd ~ kll'f1 on Rus neferini faydas12 tı.) Fakat O tariht~ henüz harbe ıtr
llıı~ ifact. •baektıdlrlwı "Hitl.-Jn olarak Jıkmak, '.Ronuın1Q'r kenıil ta· b:ır ınOdafaa vaziJoetine sokacaktı. \'ftekte tereddüt edtn Amerikanın teh
lta.t itti ~·il· taarnınclur. J'a- rafına .ımutı. Romlm)'a c1a A.Jman- - tere Hanr de.a!zt de ele geçi- fJcU, ~an bu karardan vız ıe-
.....__ Alınan IDilletfııe lı:aqı.,, Tcl için esaslı bir zaruretti, Luden- rlltnee, tran kolay bir av olacak, ts- çirdi Bununla berabeı Almanlar o 
l'o dorf hatırasında diyor kl: kealerin ordularma ~nzer ordulara tarihte acık denizlerdltkl denis ltıbı-
--.....~: "Romanyanm bı:ldayı ve petrolD ihtl:)'aç görülmfyecek ve blrkao bin nnm sayısın~ 47 ~f'r 93 e c;ıkarmre -

'l' rıı: olmadan harbe denm edemi;receti- Alman franm imalini 1 ala kt lardı ye ;emı nıyıatımı1 çabukça art-
ı.e lil Mı.r.,~JI C:eıııtntlıı'9a• Jltt1em- · 1 • . . 1 e. e ca ı. mıya başlam11tı. 
~Q ıı,ae •a Bttllba Ma•• ltoııfuau ... mızi kat oıarak görüyorum.,, Bıraz daha §arka ilerleymce, Efga-
-__, "~ toplantı ~apdacatur. 1911 İkincikinununda Alman)'a, nistan g6rflnecek. oradan Rindfstaa (Arka11 var) 

Tabiatin en ıüzel bir renk t·enneti •.. 
San'atin ea ıuiisteı;na bir Meri •• , 

GE ORGES 
En Son 

BEYERLY 

IRENT 'iı 
Zaferi 
ROlllT 'ln 

ıı:a btlytik mavaffalayetl olan haıtu Mp renkti 

KADIN HAKİMiYETi 
Perşembe ak,amı L A L E sinemasında 

''-.... [ ............................... .. 



İktısadi Müesseselerde 
Memurların Tekaütlüğü 
~ Baştara!ı 1 incide cak bir dunımdA bulunmadtğmı, E

muesseselerde cıalışanlara çok faz min Sazak da devlet memurları te -
la ücret verilmiştir. Bu kabil me kaütHlklerinin birlqtirilmuini ileri 
murlar aldıkları fazla parayı te - siirdiller, 
kaüt sandıklarına mahsup etsin • Ziya GevM!r i~c. kanuna bir başka 
ler, bundan başka kanunda usta- noktadan itiraz ede~k demiştir ki: 

, 
1 

1 -

2fıl. 4 !H2 

' 

·~ / 
~ 

ı "- İ h t i y a t - zabitlerinin 
ar ve ameleler kale alınmamış - en . • u 1 v 1 . hrıkları 

0 
ı a n 

tır. Binaenaleyh müzakereniu te- ordudaki hi:ı-metlerinin tekaütlük DIŞ. . NEZLE. ROMATİZMA BAŞ. 
hirini isterim.,, haldarına sayılacaitna dair kamında 
R~sih Kaplana cevap veren bütçe bir · bülı:üm göremiyorum. Bundan iki 

~cumeni mazbata muharriri Hüsnü sene kadar evvel şimdiki İktısat Ve
Kıtapçı, tekaüt sandığı kanununun f k.ilimiı Sırn Day Meclise getirileceıı: 

• bundan evvel çık:ın bir kanun emrini 1 bir layiha ile Çanakkaleye, Milli Mü
yerine getirmek içın hazlrlandığmı, J cadeley~ koşanların vaziyetlerinin kur 
iktısadl teşekküllerde çalışan memur- ı tarr.Ltcafmı söylemiıti Keza buJün
lardan senelerdenteri yüzde bqer ke- kü ah~alde de orduda vazife ıören
sılmekte olduğundan, kanunun ma - ı ter vardır. Bunların haklarınrn kay-
kabl!ne teşmil edildiğini, 25 senelik bolmamasını dilerim,., • 
müddetin teka i.ıtluk için kafi olduğu- Encümen mazbata muharriri, ihtl
nu, ameleler hakli ında ise hazırlanan 1 yat ubitlerin orduda geçen hizmetle
bır iş sigortası kanununun nafia en- 1 rinin tekaütlüklerine sayılacaıirnı söy
cüıneninde tetkik edildığini bildire - lemiş ve maddelerin müzakeresine ge
rek , lllyihanm muuıkeresini rica et- çilmiştlr. 

miştir M" ı.~.. al l d• 
R · .h K l t k . . unan.uga ev en ı 

ası ap amn a nrı 
Tekrar söz alan Rc:.sih Kaplan, ev

velki mütalfıJlarmd;ı ısrar ederek de
miştir ki; 
"- Ayrıca Maliye VekHlrrilzden ri-

ı:pıra, 13 üncü maddeye ıetince mü-
nakaşa t~krar alevlenmiştir. Bu madcle 
de. meslekten olmıyarak ilrtısadi te
şekküllerin idare meclisi azahklanM, 
reisliklerine ret'irilcnlere tekaütliik 

ca edeceğim, Gere:C bu kal)il milesse- hakkı 'tanımamaktıı idi. 
~eler, .ıerek diğer devlet me:ım:ırları 1 Feridu~ Fikri, söz alarak bunun mu
ıçin bır tekaut bar:kası vücude geti- adiline uygun olmadıc·nı söylemi1. 
rilmenin çaresi C!rcmsın. Yoksa. ayrı Maliye Vekilinden kanaatini sormus-
ayrı tekaüt kanunları ve sandıklariy- tur · · • 
le bir giın bütçe mu&ki.ı\ vazıyete dü- · Maliye Vekili bu takyidin bütçe en
şecektlr,,, J cümeni tarafından konulduğunu hii-
. Llıyih~nın mllzakerc ed ihnemesı i- kftmet projesinde ise idare meclisi a

çın R~ı;ıh Kapbın'ın verdiği takriri :ı:alariyle reisl .. rine tekaütlük h:'!kkt ta
umumı heyet reddetmiş ve kürsüye nrldıfım · ıöyle.miştir 
m iistakil gruptan Ali Rıza gelerek, Kemal Unat, meclisi idare azahx
grupun encümenle ve hükümetle hem !arının muvakkat o\du~·nu nitekim 
f'k' ld ğu b l ' ' au ' ı_ ır o u nu e ı::tınış, lAylhayı tak ı barem ka.rı.lJnunda da bunların kayrt. 
d.ırle k_arşıladıklarını söylemi~ ve sö- l lardan hJriç . tutulduğunu, idare mec
zu.~e şoyle. deva~ . etm_işt•r: • 1 Hs.i ualıklarının memuriyet haline .re-

.. - Layı~a butun ıktısadi devlet tirilı;miyecefini söylemiştir. Maliye 

Nevralii. Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
ft'ahtnd~ ~ünde 3 Kaşe Alınabilir . 

Türkiyen3n Biricik Çocuk 
• "' ı•Beyaz Sabun • il\ ' 

Gazetesı YERiNE EMNİYETLE KULLA· 

ÇOCUK SESi 
BUGÜN ÇIKTI 

Müessisi : M. FARUK GÜRTUNCA 
Bugün bütün müvezzilerdcn çocuklarıD.12a bir Çocuk Sesi alınız. 

İÇİNDEKİLER: 
Türkün kahıamanlık de'itan
Ian: İdris çavuş 
Hikaye: Çaydanlık nitin vızıl
dar . 
Gürtunca Amcayla- ba~başa 
Çanakkalede Arıburnu zaferi 

Eski Türkleırde çocuk 
ramları 

Masal: Prenses Bülbül 
Roman: Yaman u~man 
Uzun hikaye: Civan Ali 

Bilmeceler, miik&fatlar, şiirler b.aştan başa 6 renkli sayfalar .. 
. TANESİ: 7,5 kuruş 

NILAN YEGANE SABUN 
Çapa markalı 

"K A L 11 

Pirina. sabunudur. 
iatanbulds Depoıu: 

Hasır iskelesind~ Frrın sokak 24 1 ... _, 
I SATILIK MUTBAH ' ' 

1 Otel ve lokantalara elverisli 1 1 
hiç lrullantlmamı~ Senking mar 

ı 1·~ hir adet mutfak satılıktır. 
ı \m Müracaat 60618. _, 
ı, _______ , 
il ır~:~~I~~~~~~~~rl 

lu • Afacamil, Sakızafacı caddeıi Çöp· 
IDlcçeeme •oka le No. 13 Telefon : i2468 " _, Çıkaran: İstanbul ÜLKÜ KİTAP YURDU 
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KARAR HüLASASIDIR ~· Dr. IHSAN SAMI 

TÜRKiYE İŞ BANKA Si 
Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 

Keşideler 2 Şubat, 4 May~~. 3 Ağustos, 2 İkinc!te;;rin 
tarilılerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 lirahk-2000,- Lira 111 40 adet 100 llralık-4000.- Lfra 
3 .. 1000 •• -3000.- .. ,

1
, 50 .. 50 .. -2500.- •• 

2 " 750 " -1500 - ., 
3 " 500 " -1500:- •• 200 ., 25 .. -5000.- : 

ınuesseselerı memurlarının tekaüUük Vekilinin teıini Rece-p Peker ve Maz
haklarını tanımak için senelerden - bar Müfit müdafaa etmişler, tekr:ır 
bt!ri başlanın~ bir işin son merhale.- kürsüye · gelen Mııtiye 'Veki11miı şöyle 
sini teşkil etmektedir. Hiıkı'.ımetten bu söv1emistir: 

C, 42/ 748 - Milli Koruma kanununa muhalefetten Aksaray pazar 
yerinde 11 numarada ,sebzecilik ticaretiyle meş~l Recep oğlu Sait Öıka
baş hakkında İstanbul Asliye ikinci ceza mahkemesinde cereyarı. eden 
mahkemesi neticeı:ipde suçlunun fiili sabit olduğundar. Milli Koruma ka
nununun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi beş lıre para cezıısr 
ödemesine ve yedı gün müddetle de dükkanının f.:apahlmasına ve hüküm 
katileştiğinde ücreti suçluya ait olrnı.k üzere karar hiilasasınm Tan ga-

1 
TiFO AŞl81 

Tifo ve paratifo hastalıklarme 
tutulmamak için tesiri kat'l, mJ 
afiyeti pek emin taze aşıdır. Heı 
"t'?.ant!Cl~ bulunur. Kntucıı 1~ 

10 ., 250 h -2500.- it 1 l 200 " 10 " -2000.-,, __ , 
kabil m üesseselerin ve devlet memur .. _ İdare meclisi azahklarına te
Iarının tek bir tekaüt sandığı rejimi kaütliik hakkın tanımıyacak olursa:.: 
altında birleştirilmesini temenni ede- meseli yirmi ıme hiimet gören hl; 
rlz, Aynca nafia erıcümeninde bulu- maliye umum miidürii, bir meclisi i
nan işçi sigortaları hakktndaki lllyi- dare azalığına getirılince tek::ıüt hak
hanın da bazı mü~küllerden dolayı kından mahrum mu edilmelidir? Mes
geri kalmak tehlikesinde olduğunu tekten ırelenlere tekailtlük hakkı tanr. 
duymnktayız, Bu lııyihanın da sürat- rım, diferlerine tan•mam demek için 
le kanuniyet kesbı:tmcsini dileriz. m:ıntıki bir. sebep yoktur.,; 
Diğer taraftan bu kanunlar haricin- , Bu beyanatt müteakip, maddenin 

de kalan vatanddşlsr için de bir si- 'yeniden tetkik edilmt-k üzere encü
gorta teşkilatı \'Ücude getinnesini 'mene verilniui hakkınnakl Feridun 
hı.ılkçı partimizden ve hükumetimiz. - ı Fikrinin takriri kabul edilmiş ve !i
den rlca ederl.ıTı,., 1 yihıı 23 üncü maddesine kadar müzıı-

İ3irtiirl arkasmcian ~öz alan ha..t.!f- kere edildikten sonra M .. c1ı,, ~nıam
ler arasından Kemal Ünal, kunılacafi ba ırünü toplanına1i: (izere f'.iseııine 
sandıkların yarını emniyet altına ala- nihayet vermittlr, 

Rektörün K·onferansı 

zetesinde neşredilmeı;ine 5.12.941 tari'ıinde karar verHdi, (4947) 

Devlet ~emiryol!arı ve Utr~nları iş letme idaresi ı !anl2n 
28/ 5/ 1942 tarihıı.den ıtibat·en: 
1 - Samsun - Çarşamba hattınd:ı kamyonla naklıyata ait S.S/5 
2 - Mersin i~tasyonunda tahmil ve ibra~ ücretine ai; D,i'D/508 
3 - Haydarpaşa - Sapanca kısmında suda · yolcu t:ışıyı:.n nakil vası

talarına ait D,D/ 258 
No. lu tarifeler lağvedflml~lr, Fazla tatsllAt Jcln !$tıısyonltıra mUra-

caat edilmelidir. (2978) (4938) 

ÜSKODAR • KADIKÖY VE HAYALiSi HALK 

Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 
universite rektörü ProfesÖr Cem:I 

Bilse! dün saat 18 de Eminönü Haik
cvinde "dünya yolu'• mevzulu bir kon
ferans vermiştir. 

"Geçen yıl Milli Şefimiz İnönü, Bü-
yük Millet Medısini açarken demiş'i Şirk~timizin 1942 senesi zarfmda ihtiyacı olan 10 milyon biletin · ı kağıdı şirketimi?. t:ırafından temin olunmak şartiylı> yalnız tab'iyesi a-

Rektör, dünya kurulalıdanberi dün
ya yolunun barış ve savaş olduiuııu, 
her savaşın bir barııt~a bittiğini, ner 
barışın bir savaş getirdiğini kaydet
tikten sonra ezcümle demi:ıtir ki: 

"İnsanlığı barı,a ve savaşa götüren 
dünya yolları bu asrın ba~ma kadar 
kara ve deniz yolları idi. Bu yollar, 
barış zamanında innnlar arasında, 
milletler arasında, devletler arasında 
münasebet, dostluk, ticaret yolları ol
muştur, Savat zamanında ise boiuı
ma, vuruşma, istili kahır ve ölüm yol
ları olmuştur. Biz bu iki yolun da e
bedi ve ezeli aşinaları, kahramanları
yız ... 

Rektör, yakın tarihimizden misalle!' 
alarak on bir yıl sonra İstanbulun 
fethinin beş yüzüncü yılı münascb~
tiyle hatırasını anacağımız İkinci Sul
tan Mehmedin dehasından bahııetmi~, 

denizlerdeki Türk hikimiyetini belirt
miştir, 

ki.: "Ha~~~~n do~;ın bin türlü f~liket c;ık eksiltmeye konmuştur. . • 
lÇtnde butun mılletlere karşı ınsan1 

vazifesini kudreti nisbe'tinde yapmakla E~sıitme 5/5/942 Sa)ı günu saat onda ~irketin f\ağlarbaşındalı::l i-
iftihar duyan memleketimiz bir gün de dare merkezinde müteşekkil komisyon · marifetiyle ypaılacaktrr. Talip 
dünyanın belı:ledifi ve muhtaç oldu- matbaa sahiplerinin bu müddet zarfında tatil günlerı h&riç olmak ü-
i"ıı bantın lı:aynajt1 olabilirse bundan zere her gün stıat ondan on altı:ya kadar şirketin levazım müdill'lügti 
duyacağ'Tnıı sevinç pek büyük olacak- ne müracaatl.1 ı:artnaınesin i görebilecekleri ilan olunur. 

tır . ., Harpten cekinert"k deiil, fak'" \m"lll••••••••••••••••••• ~ •••••• 4' 
harpten murııdını altrıtıt ~erefll bir .4••••••••••••••••••• .. •••••- * ... milletin tvladı olarak Şefimizin bu ~ 

arzusuna iştirak e~erim... 1 Ballkağı lplüği ve Keten Mensucat 

iKiNCİ CEPHE 
ffia, tarafı 3 iincüdc) 

ne çıkartma yapmaktır. Mihverin, 
Yunaı1iıtanı11 her lrısmrnda kuvvetli 
b~unmadıiı mub:ıolrkaktır. B.ahusus 
mihveri şaşırtmak için çıkartma 

muhtelif bir kaç noktaya birden ya
pthr ve harekfttın inkişafm!\ göre en 
fazla muvaffakıyet . va;ıdeden kısım
da yerleşi!ir ve müteakip harekat i
çin orasr tahkim ve tevsi edilirse bu 
hareketin iyi bir neticeye isali kuv
vetli bir ümit CJahillndedir. 

iTHAL EDENLERE 
lthalCitçı ve ihracatçı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden: 

Gümrük tarifı:sinin 372 sayllı poıisyonunda gösterilen Bahkağı ip· 
ilkleriyle, 421 sayılı pozisyonun C. fıkrasının 1 ve 2 sayılı bentlerinde 
:sösterilen keton mensucat, Manıfatura İthalfıtçrları Blrliğinin mev7.uu · 
na ithal olunduğundan, bu maddeleri thal edenleri:ı, Birliğe girmek 
üzere müracaııt etmeleri W?-umu ilan olunur, ,._ _________ ~_! __ , 
-Açık Artırma ile Büyük 

"--· kuruştur ____ , 
İHTİRA iLANI 
"Kabili nesç kaytıınlRrm çekme 

makaru+masınm silindirleri 1çin taz -
yik tertibatı,. lıakkmda alınmış llAn 
6,6,1933 günlü ve 1fı65 sayılı ihtira 
beratı bu defa mevki: fiile korunak 
üezer. ahere devril ferağ veya icar 
edileceğinden .talip olanların Galata. 
da iktisat hanmci3 Robert Ferriye 
müracaatlart ilan olunur. 

SERMAYEDARLARA 
İstanbul civarında arazisi münbit 

ve içinde memba suyu olan bir çiftlik 
işletilmesi için sermayedar ortak a
ranmaktadır. Posh kutusu 393, tele
fon: 21821 

Fatih Tapu alcil Muhafız:lı{jından: 

Fatih kazasının Karhçeşme Fatih 
Sultan Mehmet mıihallesinin Kara
kolhane sokağınd.ı 1 kapı sayılı gayri
menkülün gerek defatlri müdevvere 
üzerinde yapılan incelemede ve ge
rekşe ait tahakkuk sefliğiyle yapılan 
muhaberede kaydına tesadüf edileme
diği cihetle senetsiz tasarrufata kıya
sen mahallen tahkikiyle ve tesbiti 
yaptlacağindan l:ıu gı:.yrimenkul hak
kında herhangi ayni bir. hak iddia e
denlerin Mayıs ı-yınırı. 12 inci Salı 
ınlnü saat 11,00 de mahallinde bulu
ııacak memurumuzıı veyahut da on 
gün :ı:ar!mda muhafızlığrmıza evrakı 
müsbiteleriyle bMikte müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

MEMUR ALINACAKTIR 
Devlet Kitapları Mütedavil 

Sermayesi Müdürlüğünden 
Kadromuzda münhal bulunan memuriyetlere lise ve oramektep me

zunlarından, askerlıkte ilişiği bulunmamak şartiyle 3650 sayılı barem ka-
nununa göre ücre~ \'f:rilmek üzere müsabaka ile memuı· alınacaktır. . 

Müsabaka ll/ V/1942 Pazartesi günü saat 10 da Sultanahmet Maar.ıf 
Matbaası dahilindekj müdürlük binasında icra edileceğinden isteklilerm 
9/V/ 1942 tarihine kadar vesikalariyle müracaatları, Ticaret mektebi me-
zunu olanlqr tercih edile.ı_ektir. ('1945) 

KARAR HÜLASASIDIR 
c /42/766 - MilU Korunma Kanununa muhale!elter. Eyüpte Camii 

kebirde Hafaflar sokak 13 numarada odunculuk ticaretiylı:. meşgul Mus
tafa oğlu Mehmet h~kkmda ista'itlıuT A:liye Jkinci . ceza . mahk~eslnde 
cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun fılh sabıt oldugundan 
milli korunma kanununun 31 - 59 cu maddeleri mucibince 125 lira para 
cezası ödemesine ye otuz beş gun müddetle de dükkıi::ının kapatılması
na ve hüküm katileştiğinde ücreti suçluya ait olmak ü1ere kıı.rar hülasa
sınm Tan gazetesinde ne~redilmesine 2/12/941 tarihinde karar verildi, 

• (4952) 

Beledüye Sular idaresinden 
ı - İdaremizce sarı madenden 675 adet muhtelif kuturda nümunesi 

gibi boru bileziği döktürülecektir. 
2 - Sarı maden hurdası idarece verilecektir. 
3 - Döku1ecek bliezikler idarenin atelyesinde i;ilenecei;lnden yalnız 

döküm için fiyat verilecektir, .. .. 
4 - Bilezik nümuneleri idaremiı · levaznn dairesinde her gun gorü-

lebilir. 
5 - Bu döküm i~ini üzerine almak istlyenlcrin 5 Mayıs 942 Salı ı<l

nü saat 12 ye k3 dat bir mektupla fiyatlarını Taksim Sıraservilerdeki i· 
dare merkezinde muamelat dairesine göndermeleri. (4978) 

~ ' Manifatura ithal6tçllarına 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri 

Umumi Katipliğinden 
1 _ İthal ettlkleri manifatura eşyasını, münhasıran kendi atölye~e

:inde hazır elbise, palto, gömlek ve emsalinin imalindf' kullanan ıt-
1alatçılarm, 

2 _ ötedenberi mübasrran kendi müşterileri !çin harJçten kumaı 
ı~tiren terzilerin, 

3 - ötedenberi manifatura perakendeciliğini bb:ıat ve bilfiil ya-
· an ıthalAtcılımn; 

"\sağıda yazılı hususların 29/4/942 tarihli Çarş.amba akşa~ıı:a ka
lar Umumi Kfıtipliğimiz Müracaat Bürosuna tevdi edeceklerı bır be-

Rektör, iştihanın yendikçe arttıfınr 
kaydettikten sonra devletlerin de is
tihalarının böylece artııiını, ham mad 
de bulmak için arııııtırmalar yaprlauk 
çarelere baş vurulduiunu söylemİ'i. 
sömürıeci devletlerin ve sömürgelerin 
durumunu tebarÜ7. ettirerek birinci 
dıinya harbinin sebeplerini izah etm1s
tir. 

Yunaniıtanın şlm'tlindt"ki mahdut 
vollardan mihverin. c;'k:\rtmayr anın
da kantılamak için lüıumlu üııtün 
kara kuvvetlerini matlut> mahallere 

Pek Yakında Styl ve Epok Eşyalar 

yetiştirebileceği şüphelidir .. Ba hu~us Birçok Beyko~ - Saksonya, Viyana, Kapodi monti, Blo Blan, Famıy 

yanname ile bildiı-mcleri rica olunur: .. 
KAYI P: Savur r•i.ıfuı- memurluğun- ı) Konfeksiyonculuğa, terzilığe veya perakendecllıge bilfiil başladtk-

dan aldığım büv!yet cüzdanrmı zayi ları tarih, 

Harp !onu vaziyetini kısaca ıözden 
~eçiren rektör, harbi bitirmek içın ol
duğu kadar harbi önlemek için de ça
re aranması !hım ıelditinl ıöylemlş 
ve umumi harp sonunda mağlup :iört 
devletten yalnız Türkiyenin kendi bak
kmr iddia etmek suretiyle dünyaya I 
doirn yolu ıösterdiiini kaydederek ' 
ılddetle alkışlanmı~tır, 

Rektör bundan sonra demiştir lci: 
"Bu hal'bin sebebi dünkü harptir. 

Diınyayı yeniden yalıyan bu afet her 
ıün biraz daha artmakta, kara ve ie
niz yollarına ilave olarak hava yolla
rt da etrafa ölüm saçmaktadır. Biz b;ı 
yangının dışındayız. Tesirinin dışınıh 
mıyız? Dünya yanımının önüde elbe~
te bizim de h lc; olmazsa kavurucu ;,.. 
sirini uzaktan hissetmemcmiı katıil 
deilldir. Dünyayı yahyan alev eier 
memleketimizin etrafına kadar geldik-

ten sonra buraya giremedi iıe, eier 
bugün biz een yaşıyabillyortak sebebi 
hükUmetin vaktinde almış olduğu ted
birdir Tam vaktinde bir milyon Tiitk 
çocuğ~ ıırnırlarımızda bizim emni-Ye
timizi beklemektedirler,,, 

Rektör, bugünkü dünya harbinden 
sonraki barışın da bir savaş getirip 
getirmiyeceği üzerlnde durmuş, bun•h 
bugünkü dünya mukadderatını ellet'in
de tutanların çok mühim r0Jle1·i olı-

bu yollard;ın Yugoılavya dahilinden Ro:ı-, Kanton - Sı.~uma - Rosenthal Vazolar, Tabaklar ve Biblolar ettim Yenisini c;ıkar;;cağımdan hük- h i tmalathanelerinin veya matıazalarmın sarih adresi. 

1 

mü oİmadığını ilan ederim. - 314 do ( lcabınrJ::ı bu mal O matın tevılkl talep edlleeektlr.) geçen bir kısmı da o zaman daha Kristofl çatal ve bıçak takımı, Kristal Bakara kadeb takımları, Hora-
cüretle taarruza gec;e~ek olan Yugos-ı san, Kirman, Tebrız Sine halı ve kıymetli seccadeler vesair eşyalar, ğumlu Mehmet oğlu Sallh Direkçi, 1 :~========================---' lavya hl ııenerali Mih:;ıiloviç tara- bu kıymetli satışin tafsilatını 2 Mayıs Cumartesi günkü gazetelerde 
fından keıilecelrtir, behemehal okuyunuz. * * * , _______________ , KA vı P : İstanbul ihracat gümrü

'ünden 27/12/941 tarihinde aldığım 
1306 numaralı ihracat beyannamesi -
nin birinci ve iltitıci nüshalarını kay
bettim, Bunların yer.ilerini alacağım
dan eskilerinin hükmü yoktur, 

FEN .MEMURU VE 
RESSAM ARA·NIYOR 

Balkanlarda bu suretle açılacak 
muharebe cerıhe~lvle müttefl<-1 

ler hem ikinci 'cepheyi direkt olarak 
kurmu~, hem Rusyaya çolı: yakından 
ellerini UT.atmış, hem da Alm::ın or
dusurıun hayat kaynağ'ı olan Rumen 

'petrolleri vo'u üstünd~ Yiirümiye 
ba«lamış olurlıır. 

914 - 18 harbinin flk düiıimü Bal
kanlarda Bulgaristanın harp drsı e
dilmeslvle c;ö:ı-ülmüıstii . Acaba 939 • 
42 harbinin ilk diifümü de bunun 
benzeri bir şekilde mi çözülecek? 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Fatih Askerlik tubeıinden: 
Top, tef Mulilm oflu Oımın NUJ'i 'l'urıa 

111" •uioıeve milt1caatı . 

~ ' Dr. Hafız Cema~ 
C DAHi LIYE MÜTEHASSISI ı 

lç hutaııkıarr mUtehanııı 
tstıı.nbul, D'\'aııyolu No. 104 

Trl : 22398 

Yor9 lapfrof 
Galata Fer nı;cilcr No. 38 ·Rİrıç 

fl 1 R ZA y i: İstanbul seyrtiseferınden alr. ul\Klft drgrm 3sa3 plakalı kamyone• aıt 

O, ' 252 numaralı benzin karnemı k ybct -
1 N K O tım Yenisini alacc.ğımdan e:Skısının 

Anadoluda bir inşaat mahallinde çalışabilecek 
uakine kullanabilir tecrübeli bir fen memuru ile 
inşaat resimleri çizebilecek bir ressama ihtiyaç var
dır. Taliplerin her gün saat 17 den sonra Galatada 1 'liivük Tünel Hanında ô numaraya müracaatları. 

hükmü yoktur. - Galatada 9573 ıl-

l:E v HA cllll ıotör Ha1an oii l

0

U Ourmut Üı · 1 .4•••!111•••····················-, .. 
MüHii~ ;~ ' • 1 

KLiSflfR, TAN ' Gazetesi E · K ~••n•~a .. d~ ., 1 N 
ila.ri Fi~atlar'I Yara ve çibanlarda kullanılır. Her eczanede kutusu 50 Krş: K.r. , ......... _ .... __________ ,, 

Başlık maktu <Jlarak 750 ı Üniversite 
1 inci sayfa santimi 500 

. 2 . ,, ,, ,, 400 

A. E. P. Komisyonundan · 
Haseki hastanesi tedavi paviyonunda yaptırılacak 6017,40 lira keşifli 

t.ımirat 11,5.942 Fı;.zartesi günü saat 15 de Rektörlükte aç~k eksiltme 
ile ihale edilecektir. 

caiını söyliyerek • sozlerıni ıu ıekil· ı ~--•••••••••
tle nihayetlendirmi,tır: 

Sahip ve ne~riyat müdürü. HaJil Lutfi Dördüncü. 
Gazetecilik ve ncşrıyat T. L. Ş. TAN matbaası 

3 ,, ,, ,, 15() 
~ .............. _ fsteldiler şartr,.,me, keşif ve ınu:~avele projelerini Rektörlükte göre

bilirler. ( 4860 


