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Bütiln sosyal hareketlerin birbi
rile )akın ilgisi \-ardır. &lr ce.ı.-Uye. 
tin ahlik prcnslpi ile hukuk danı.-.ı, 
hukU'k dava"'ı ile ekonomik kurulu
ı.u, ekonomik kuruluşu ile estetiği, 
~-ıct.iği ile dili nr:ısmda a ılmw. 
n:ıesafcler yoı..--tur. Umumi karak. f 
terleri Jtib:uile banlar birbirlerine r 
Yakınlık gö t~rirler. Fakat bunu 
asla her zaman bir cemiyeti.o kıy
met hUkUmlerl bir aııda ve hev 
birden de[;i~lr, yerine yenileri der
hal seri halinde gelir manıu.ma an
lamamalıdır. Böyle blr anlayış Iıa~ 
Yatı karikaturlestirmek demek o
hır. Fakat cemiyetlerin genb hat
ları ile kıymet hüldimleri Cb&l>lı 
Prensiplerinde ayniyet gö tcrirlez. 
Fakat but yerde il.."tısaili hadise. 
ilin, bazı yezJe dil dau.slDJD., baLJ 
Yude hukuki hidJsenln uuru da
ha evvel göze çarpar. Biz burada 
hlcliaeıerin sebcplerinl değil zlh
bİyet 11cklinde ortaya çıkı~ tarzfa. 
.rtnclan bahsediyoruz. Sebepleri a.
l'lllnak ba5ka, tezahlirleri, zihnlyet 
kklindeld inlJşaflnn müşahede 
ba~ka Şeydir. Bu ba1umdan bizim 
di1 davomnla cemiyetlmlzln diğer 
kıymet hükUmlerlnl halka doğru 
l~pfı arasmdaki münasebetler 
clikkatc layıktır. Tü:-kçenln son cl-
U sene içinde biw 2arnanlarda ha.
fi!~ ,;uurlu bir ~kilde halka doğru 
f.anayül ettiği göriilür. 

Fakat hu temayül, kültür se
\'İyesfnl gok yükseltmek mecburi
)"eUncle olduğumuz halkın mc,·cut 
lehÇeSlle lkU.fa ma.na•nnı ifa.de ct
llQf~lr. Bu tan pek mu\'1lfık olur. 
du. Eğer biz, yirminci asU"da hlg 
obnazsa. 16 ncı asırdaki liatünlüğil
llllizU, yani killtilr, teknik, siyaset 
t.elevvukonu muhafaza etseydi'.k, 
bir batka tabirle 20 net a'Oı:rda 
Adam SmJt zamanmdakl İngiltere, 
hfsmark devrindeki Almanya tek
lllk 'Ve kUltiirilne vamuıı bulonsa_y
dlk bizim halk &e~yesl pek de 
kifi ~ekle beraber bir me• 
deıılyet scVlyesi ifade eder ve dil. 
ele halkçıhk büyük müşkilllere uğ
!'amazdı. Tarihi mektep taraftarı 
hukukçular gibi bl7. de dilin yalnız 
haJk Örf ve uwıelerinden ibaret 
Olacağına inanırdık. Fakat nzl
Yetimh böyle değildir. 

Dilde halkçılık temayülü, mev
cut sr:enll me<' .,iyct dalresJnl kıs· 
tnen SO!lytıl. liı,,,mcn !\ifa."i sebep
lerle muhafaı.a etmek mttburiye
tiııde kalmıştır. Bu 7.ihniyete sa
~lp olanlar Türk kliltiirii yanında 
ısl&m medenlyetl mtıesse11elerini 
ilim ve kültür için birtt destek te
llkki etmı,terdir. Netekim Ziya 
Göka.Jp'm cllJ anlayı,ı, kültür dili 
haldandakl miitalealan bu esasa 
11nyarnrdı. Ziya Gök&lp'a göre ilmi 
terhnler ancak islimi medeniyetin 
diJi olan &l'&J>9&. acemceden ~Jma
billrdt Bunun I~ ideali ''mefkU
l'e,, l~tirdi. 

Hitler ve 
Musolini 
Salzburg' da 
görüştüler 

-<>--
iki milletin siyasi ve askeri 

pil anlarında 

tam·bir görüş bir
liği vücude geldi 
Her iki devlet hariciye 
vekilleri, genelkurmay 
ba§kanları ve elfileri 

Oörı,meıere 
iştirak etti 

Salzburg, 1 (A.A.) - Tebliğ : 

Führcr \"e Du~ 29 ve 30 nisan
da Salzburga& bUlutmlılı&rdrr. Ikı 
hll.kümet şefinin görUşm.elcri, iki 
milletle Şt"fleri arasında mevcut 
sam.imi dostluk ve çözülmez Slah 
arkadaşlığı ruhunun çerçevesi iıçin
de CC'reyan etmiştir. 

Göril..~eleroen, Uçlil pe.kt dev
letlerinin parlak zafer!eriyle do
ğan durum balumından ve iki mil· 
letin siyasi ve askeri planlan halt
kmda. tam bir gör\lş birliği netice
si çıkmrştir, A.lmanya, İtalya ve 
müttefiklermm, 90n zaferi ellerin
deki biltUn VBBite.la.rla teminat a.ı. 
tma almak husu~i a.ıimleri 
bu mtınasebetle btr kere daha be· 
lirmİ:!Jbl'. 

Alman har1ciye nazırı Fon Rib
bcntrop ve 1taıya.'l hariciye nazırı 
Kont Cle.no Eiyast görüşmelere iş
tirak etmiş ve bu suretle dış aiya
setin bugiinkU meselelerini müza
kere fı.rs'ltmı bulmuşlardır. 

(Dtııamı Sa. 2 Sii. 2 de) 

stalin'in 
nutku 

-o--

Memleketimizi 
Alman faşistlerin

den kurtarmak 
istiyoruz .. 

Harp Alman milletini 
büyük bir hayal 

inkisarına uğratmııtır 
-o--

;~ 
~~ 

il t Ş fin Bahkesiri leş 
rifler~nin yıldönümü anıldı 

(Ya.zm 2 nride) 
L.~~~~~~~~~--_J 

Yeal aa 
~ ___ ,,_,, __ ._. __________ ....,,_, ___________ ,_, ____ ._. ______ ..._ __ ~·-------·--......... 

~:Gençleri muzır içkiLeıden 
~ nasıl korumatıl}tZ? 
~ ~ 

:~Çabalar!. analar, t~!!:>i.yec.iler, ?ğre~menler ve ~~ 
i~ ıdeal T urk gençlıgının tımsalı olan yüksek ~~ 
~~ tahsil gençlerinden soruyoruz ~l 
~ ~ 
~ . ~ 
~ Her çeşit zehirU içki - 11igara1 \'akıt, bu büyük memleket da-~ 

~~ rakı, bira, şarap • bünyeyi, usınd:ı bütiin müne,'\·er!er ce. ~l 
~~ nesli te:reddJye uğrafan. :ı.h'fı. vaha. d&vet ederek fikirlerini ~ 
~~ kr bozan, halül<i sa.adeti yilk- ~ruyor: Gençleri :ıehirli içki· 
~ sek ve asil hisleri öldüren bir lerden uasıl koruyabiliriz! ~~ 
~'4. düşmandır. Bu dUştr~'\nm sin· Bir arkadaşımız bir ~ok tanın. ~ 
~~ ı.i blr ),bn ~bl gençlik ar~ı- mış simalarm bu husustaki fi- ~ 
~ na da girdiğini görüyoruz. Si- kirlerini tesbft etmi,tir. Oku· ~~ Kızılorlla gerekli 

Şark cephesinde berşeye maliktir 
~~ ~ara lptilis1 yan., yan, 11.id yucularıınızm ı:~rlerini de bu ~ 
f.~ ile ve içki çok defa. kumarla. danya. bir yardımcı sayarak ~ 
~~ kucakla..5ıyor. Bınıun neticesini memnuniyetle sütunlammzda ~ 

Aiman ve r in Zafere kada 
~ tahmin etmek güı: değildir. ne,,redeocğiz. ~ 
f-. Ana ve babaya dUşen \-adle, ~ 
f.~ Tllrk millet1nln kanmda , .e öğretmen ve tt'rbiye yımWı.n- ~ 

kuvvetleri yürüyecektir ~ karakterinde :ısla bu 7.elılrle. na dii.5en 'ıızife, en nihayet ~~ 
~~ rin yer etmediğine eminiı.. Fa. muhite dü~n vazife nelerdir? f.~ 

Yapılan Sovyet hücumlarını 
püskü~Ltüler 
-<>--

Sovyetler 31 Alman 
tayyaresi 

dl,Grdiller 
Berllo, 1 (A.A.) - Alınan ordwarı 

başkumandanlığmm tebliği: 

Doğu cephesinde yaptığımız mahalll 
ta.arruzıar cepheyi eatiamlattJrmat& 
mUaaıt olmU§tur. 

Hucum arabalariy1e dutekleneıı 

dilşman ıii&halll taa.rrw:Iarı başanın:ı 

kalmıftır. 

Lapoııyad& ve lılunı:ıanak cepheain· 
de Alman ve F1D lrune~rt. birçok 
Sovyet hflcuml&nm, dOştnan heeabma 
blsscdillr kaYtPlarla pUakflrtrnll§lerdir. 

f fü"""mı Ser • .! S6 ı de> 

6 gece Almanya üzerine 

ln.giliz hava 
kuvvetleri 

1,300 ton bomba 
attılar 

Pariae hücum devam 
ediyor 

Londra, ı (A.A.) - Son altı gece 
içinde Eket.er, Baht, Norvt ve Yorit 
şehirlerine yapılan hücumlara 1!50 Al· 
man uçağı lftlrak etınl§ -re 22~ ton 
bomba atmıııtır. Almanlar, bu hUcum. 
larda 17 uçak kaybetıntı~rdlr. Aynı 
altı gece ts;lndc lngUiz hava kuvvet. 

(Deı•amr Sa. 2 Sü .t de) 

1 Mayı• Rusyada 
katlanmadı 

Jloekova, ı (A.A) - Böyter bUdL 
rlyor: 

Stalin 1 Mayıs mlliwıebetlyle Rwı 
ordularına ve Sovyet balkma hitaben 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 1 

~~ kat gençler arasmda !'ılgara ve Henüz tahsil ~ğmda olan 
~ ir.klye kar5ı inhlmikin me\·cut ~ençlerin, yqını ba~mı almış ~ 
f'<C ol<luğu da inkar edilmM! bir fn!;anlar gibi fçkiH ~a7inolarda ~ 
f.. hakikattir. Bunu tamamile eğlenebllmelerine iztn vermek ~ 
~ gençlerin arasından yol< etmek ve buna göz yummak doğru f.~ 
~~ \'e Türk gencini zelıJrll içki· mudur ve bunan mesolleri f.~ 
~~ lt-rden uzakla5hrmak ıazımfür. kimlerdir! ~ 

~Cevapları birıki gıtne kadar VAKiT' de okuyacaksınız:~ 
~~ ..... ~·~~~~~·~·~·~~~~~~~~~~~~~ ~ J 

1 BAHAR BAYRAMI NEŞELi GEÇTi 1 Bir lsviçre gazetesi 
diyor ki: 

r.w.::~.....W.-"'-~-""----""-~~ ........ --' ....... ~ ..... -----""-"-•-~ 
Dün blr Jılayıs Bahar ı..yramıydı. Dalttlerln kapalı ve havanm gtl.zel 

olmıaaı dolaya.lylıo b&lk fCbrLıı oouı başlı eğlence ve yadık meal.re yerlerini 
dol~nlır. Boğu, Adn ye bMıUyö Urenlertruıe bUyt)k blr ka1aıba.lık 
gör.e çarpmakta idi. Yukarıda.ki rellim Mocldlyeköytıne gezmcfe giden Ba... 

yan.Judaıt bir prupu cöst.ermektecllr. 

ltalya radyolarına göre Bulgaristandaki 
yahudrerin 

Türkiye 
tarafsızhk 

• • • 
mucızesının 

ı ıaı "'" sonuna 
kadar gitmesi 
ihtimali 'lar 
Devamlı aaket\ 

hazırlıklar mütecavi· 
zin cesaretini kırmı§bl" 
Bt'rne, ı (A.;A.) - 1niçn:ınln naa. 

yonal Çantung gazet.eıi Tflrklyenln ta· 
ra!ııızlığmı mucize olarak vasıtıandt. 

ran bir İtalyan gnzeteıinln ya.zısmı 

mevzuu bahis ederek diyor kl: 

''Kuıtnr" ll hars ,haline koydu, 
Jl'akat i&limı medeniyet dairesi 
aiyu1 blle olmayan çürük bir rabı
t.dan ibaretti • 

SPOR HAREKETLERi 

Amerikan donan
maları Akdenizde 

İngilizlere yardım 
edecekler 
--0----

Gayri menkulleri 

"Dev:et taralındaa 
•~tın alını or 
Borçlar 20 senede 

ödenecek 

Tflrkiyenln kendlelne komou m.ı 
diğer bütUn devletlerin altsbıe olarak 
tara!ııızlıtını muhafaza edebllm1f cıt

masmm b:ıBlıe& Amili hUrriyet ve il. 
tlklAllnl her tUrll1 taarruz ft t.eea· 
vflzden korumak hususundaki azmtn. 
de zerre kadar §Upbeye yer verme
mi~ olmasındadır. Eaa8cn devamlı as. 
kerl h11%1rlıklan da mntecavl.ziıı cea· 
retlnl kmnI§tır. 

tngiltcrenın TUrkJyeye taarruz et. 
me11I için hiçbir sebep yoktur. BUAldl 
Ttlrklyenln tarafsız kalması İaglltere· 
nln Akdcnizde ve Orta Şarkta tama. 
miyle lehindedir, 

Bunun lçbı blimı mede. 
niyet daireleri hiç bir lhtlyıM)& ce. 
Vap veremedl. ÇttnkU Türk halkı
nnı muhtaç olduğu modern mef. 
luıınlan im medeniyet dairesi lf&
dc edet'ek bir halde dewıdı. 

Dilde halka doira gidiş muhtaç 
oldoğnmuz mefhum lan A vrupadan 
olduğu ı;lbl almak tarzında bir is
tikamet de aldı. Fakat bu defa kar. 
lllaştığnnn mU~lrilller şunlardı: 

Avrupa, Greko-LAtln medeniye
tinin bir devamı idi, her mlllct Av
f'apalı sıfatım bu medeniyete doğ
f'adan doğruya iltihak etmek, va.
aıta1ı bir surete yanaşnamak sure
tile temin ediyordu. 

Halbatd, bizim tinzlmat devri 
4.vnıpayı bir nevt Fransa halinde 
hlıe ~etlrrnj~tl. tliiıi, ve medeniyet 
cllinyumı ya.lnrz Fran'lız kafaslyle 
görmek, onun diUyle ifade etmek 
hiç bir feY yapmaınakh. Bizim son 
elli senelik fllrir tarlbiml:ıde bu ce
~yanlarm zaman zaman kamlaş
tığını g8rUyonı%, 

Bu eel'C)'anlar su altı ve su üstü 
lhlieadelelerlne devam ederken 908 

nı kıymetler yuıa..,, y&\.'&.' kendJ. 
leı-tne mahsus birer istikamet ta
k1hlne başladılar. 

Meeell edebyatta halk dili, halk 
Vcmti daha çabuk hUkUm !i!Urmeğe 
ba,ı.a.. Fn\(at buna mukabil dinin 
hn11< dili ile ifadesi mUmkUn ola
madı_ 

IJJ~umm Sa. Z Sü 6 dJıJ. 
.. 

Baaa sebep de: 
İngilizlerin ltalyanlarla 
bata çıkamamalarından 

ileri geliyonnu§ 
İt&lyan radyolan Akdcnlzde Ame_ 

rikan deniz kuvvetlerinin bulunduğu 
bakkmdald Ruzveltln nutku lle alA
kadar olmaktadırlar. 
İtalyan radyolan mevcudlyettndcn 

haberdar olmadıkları bu Amerikan 
gemilerinin henüz İtalyan gemileriyle 

1 ka.r§ıla,."1Dadıklarını, karş1lngsalnr bile 
lf göremlyeceklerlnl, lngiltere Akde. 
nizde İtalyan donanma.sı ile baı:ıa çı. 
kamad1ğı için Amerikan gemilerini 
yardnna çe.frrdığını ııöylemektedlrler. 

- Radyo gazeÜ'tll -

Belçikada 
Kimyevi gübre sabun tozu 

yapan 

Bir kimya fabrika
sında infilak oldu 
250 ölü, 1000 yaralı var 

Sofya, 1 (A.A) - Hüktlmet tara_ 
tından 10n günlerde verilen bir karar 
mucibince, şa~ ikametlerine mah • 
ırus bir apartıı::ıan veya ev müstesna 

( Devıımı ~a. 2 Sil 6 rlaJ 

Türkiyenln tara!srz kala.bUmif ol· 
mMı mucizesinin cllğer bir ae-bebt, Al· 
manyanın Türk meselesini ortaya 
koymak için ne sebep, ne lüzum, ne 
de fırs:ıt bulmamııı olmasıdır. 

fi Jer•nmı ,\ a. 2 'iı 6 da) 

Profesör ismai~ Oygar'ın Türk deko
rasvoru VP. ser mik ser f si 

BrWuıel, 1 (A.A.) - Limbug vilA 

yetinde Teeıııenderloo'dakl kimya mad 
deleri' fabrtk.!ı çarşamba gfl.nll saat 

' .(Devamı Sa, 2 Sil. 3 del l ısetgi<ie "Ben1m e'1tm,. k~ bir ~örÜllÜf ( Yazmı üçüncü aay1amızda) 
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i ı~ıer 

12 Japon tankın1. 
tahrip ettiler 

Avrupa sularındaki 
Amerikan 

donanmasına 
Amerika Çine harp Amiral Stark baık-.ımandan 

malzeme•i göndermiye oldu 
devam edecek Londra, ı (A.ı\..) Londraya var_ 

~'unk~, ı (A.A.) - Per§cnbe ak· ı m~ olan Amirnl Harolo St.urlc, Birle· 
~mı neşrcllll r. Çin teb,!ğ ndc denm. şik devletler donanmasının Avrupa 

•·•. sularındaki harekatı ba kumandanlığı 
yor~·· . 

Salı günU öğleyin Yc.nl Lnııhlo ban· vnzıteıılnl göreceltUr. 1917 yııından"Oe. 
ıı.yosuna varan Japonl r topçu ate§i rl llk dofndır ki bu derece yUksek 
ve tayyareler himayesinde, Yeni L9.S· rUtbede bir Amerikan deniz subayı 
bloya karşı kuV\·ctli bir tnarruza geç. İngilterede böyle bir vc.zi!cyc tayin e. 
mı lerdlr. Japon kuvvetlerinin en ö. d'lm{J bulunmakt8dır. 
ntlnde zırhlı blrlildcr vardı. Devamlı o---.--
surette d o n takviye kU\'\'tlUerl gel· Balkanlarda tıren 
mcsi yUzUnd n, Çin garnizonu, çar münakalatı 
§Rmba gUnU öğleden aonro. La.shtoyu Roma, ı (A.A.) - 3 mayıstan iti· 
tahliyeye mecbur oımu§. yeni mevziler baren İtalya ile Balkanlar nrasmda 
ı " 1 etmiştir. doğru demlryolu mllnaknln.tı yeniden 

Japonlar tnnrrımı devam ediyorlar. tesis edl\mlş olacaktır. Torlno, Bubli. 
sa da. Çinliler, bir d~mlryolu köprUsU ana, Zağ'rcp Bclgıad, Solya ve Scltı 
yakmındıı. cereyan eden bir .Ba\"al}ta nlk arasında bir tren lııllyeceği glbİ 

1 
onlkl Japon tankı tahrip etml§lCr ve ba§im bir doğru tren de Romayı Bu· 
dU nuına ağlr kayıplar vc:m1irml§lcr -

1 
dnpe;ıteye bağtıyn.cnktır. 

dlr. Savaşlar htı.1:.\ devam edl~or. o-----
Tcbli&, Çlndckl hareketlere temas 

oo rck dıyor ki: 
Şllnall Yonan eyalet ndQ Pekin • 

Hankc'.1 demlryolu Uzcrlıı.de Slnyangm 
be.tr ıılmaline doğru Uer\ly n 4000 Jn· 
pon, Çlnl.ıcr tarafından pUSk11rtUI. 
mu,tur. Jııponlc.r, cenup \c doğU tstl. 
kamctlcr1nde, clem\ryoluna doğnı çc· 
kl!mekted rler. 

Amcrıtan yıırdYDI 

Va,ington, l (A.A) - Gazeteclle· 
r1n lbug1lnkU toplantısında :t.L Ruzvelt 
Bırma.nynda Lnsho'nun dü,ınesı Uzc. 
Tine Çine bo.§ka yollıırdıuı hl\rp mal
uınesl g<inderllmesı todblrlerlnlıı mcm 
nuniyct veı le! bir tarzda devam ettL 
ğtnı söylemiştir. 
~Umbur, bu meselenin bir as. 

lt rı .en· oldutunu l§nrct ederek te· 
feı Uııtmıı glrişmcnUotlr. 

M. Ruzvelt, kadmlarm harp işlerin. 
de mecburi olarak kullanılmalan ta
t.ıarından fimdUlk vıızgeçUğinl, çllnkU 
ıılmd.ye kadar kııydolunan ltndın i§çi 
ıı.nyısmm Iilzumundnn aşın oldutııinu, 
birbuçult milyondan rıızıa kadının böy 
lece tşe alındığmı söyleml§Ur. 

M. Ruzvelt, aon söylediği nutuk 
knr ısmda Vi§inln yankılını bentız a.ı.. 
ınadığmı bildirmiş fakat bUnun yakın 
d ~llrcccı'?l Umidtni !Zbar etmiştir. 

Rcıa Ruzvclt, hUldhnet bBsm aerrial 
te kllAtınn ald n•IArılA'il~rı~illUın\,t! 

et vcrtcl. blr ta o. 
Y bl haftaya kedar belli ola· 
net cenin r 
cağınt söylemııt\r. 

ö r nıldığ\nc göre bu J?UAniarda 
0 tı .... ocrı.:r büroları arıı.smda 

!Ukfl1'1Yı!r ~bir .t.!!enk gözetilmektedir. 

----~~o~----

Bitler- Musollnl 
( Balj taı a/ı 1 ınci suy/ada) 

Asl:erl gô'rii!jlll~ere gelince, bu 
görü~elerc Almanya için orJu 
haşkomuta.n.ı m:ırcsal Knytel, ı. 
talyn iQ'n de E;C=ıcl kurm:ıy b:ıska
nı g~ner.U l\:ont Ca\'allero i_ tirak 
et.mis" cr<lir. 

Alınn.nya.nın P..om:ıd~i bUyUk 
elçisi Fon Makcnzcn ile ltcılyanm 
Bertin ı~U.} U:t elc"si Dino Alfireri 
ele gö? Ü"-'m0 lerclc haztr bulunmuş
Jaraır. 

Hitlorle MussoHnlin son nıliliı· 
katları sullı teklifi rivuyct1 criııl de 
fiü oarnk :y'a.a.nıyorl. Sull1 teşebbü
sU tekliflcrl )ki ltısma ny:rrlnu.stı. 

ı - lta'yanm ayn sulh te§C"b
büsü 

2 '_ Almanyıınm lngiltcre ve 
Almanya.}":l sulh tcşe-bbUsU Ame
rika ra.dyolarmıla tekrar edilen bu 
haberlere göre Tiirldyc, İsveç ve 
fs,iç:-e vasrtasile yap:lan sulh şart 
larnnl g5ro: 

1 - İngiltere ve Amerika, Al
ımanyatıın Avrup:ıdaki tistUnlUğlı 
nU tanıyacaklar. 

2 - Alman)'l\llm hayat sn.has~ 
ola:ra.k İ§ga.l a*mda.ki topraklar 
keıtdiıri.ne aynlıacdı:. 

") A ,_..,...,._. T~--- 'O~'.l-'1--

Ii<>l'ande. sömUrgelerlne eahip ola
cak. 

2 - ~ • 1942 

ltalyanlar 
Fransadan 

,. A KTl eTvkı·t ed·ııen bir sıtalinla nutka Mi u Şef in Balıke .. 
Sırp albayı ... ~:-;~~'.:~..:~'::.:. lsiri teşriflerinin yı 

Nısi Kaçarak çetesine le ~~ya~a k&rJl harp lçlDde ~- do·· n um Ü anı I d 1 
diğimlz ba ı ma,,.t& ailıhd Sovyet 

iltihak etti J:Uktınıet1 &dm& tebrik eder'" •lt.m. 
Saııeari, 1 (A.A.) - Ste!ani: l 
Nls gilnll, dlin buı·ada bUyUk bir ı.ona.r: l (A,A.) - Vlll radyolU a~, memteketim1Ztn her kummda 

halk kUUeslnin tııtırnklyle kuUanroı§· blld!rlyor. . 1 olduAu libl bU yılm ı mayısı tızerin• 
tır. St•ylcnen nutuklıırda, 30 nisan Berllndekl İsveç basın mUmessnıert_ de de t.eılrlnl gO.termlfUr. 
1849 tarihinin ehemmiyeti bellrilml.ş ne göre, general Mihallovlçln eair e· Memleketimizin 1fçlleri, 
ve Fransanın 1talyayn knraı yaptığı dildiği hakkında. yayılan haberler blz. Harp p.rt.ıan lçlnde, bu g11nQ de ve 
bir sıra hiynnetıcr hatırlatılmı§tır. zat Almanlar taratmdan yalanlan· cephedeki erıere !Uzumu kadar silA.tı 

\"cntlml.,Ua, ı (A.A.) - Steianl: maktadır. Alman mahflllerl Mlhallo. temini makaadlyle memlekeUmlZln mO 
Romıı cUmhurlyetlne hUcum eden vlqln halen eerbeat oldutunu teyit et· dalaa.sı lçln çalııarak geçirmek 1.ste. 

Fransızlara ka~ı Garibaldi'nln 30 nl. mektedlrler. dinlZ ve b&yram taUll yapmayı reddet 
ı;an ısw da kazandığı zaferin yıldö. Sırplı çetecilerin ıetıerlnden olup tlnlz. Bu, cephe ne cephe reri.llnln 
nUmU, dün Vcntımlglln'da s1vll ve as· tevkifinden 80l1l'& kaçın.ağa ve ııimdl dll§mana kar§t zater yolunda bUtQn 
kert maltamlıı.rın lştıraklylc resmen tekrar mUfre2ıeai ba§mda bulunmağa engelleri yıkmak Uzere birlikte çalıı· 
lrntınnmı§tır. Törende nutulılnr söy· mu,"Bf!ak olan albay Dang1tu'ya alt tıklarmı ve tıı birliği yaptıklarını glls.. 
lenmL, ve bu nutu!darda. İta\ynnın 

1 
haberler yukandaki rivayetin blrlblrt· termektedir. 

yen~lmlş Frnnsadan tnblt istekleri ve ne karqtınldıtma şüphe yoktur. Gündelik emir ıöyle devam etmek. 
bilhassa N!s hakkındnltl ıstcl leri be. tedir: 

Urtilmişllr. l!n ıı Z taayareıerl Faşist aaldırı::ıçıınnın Avrupayı har ------<o ll l! ~ bo sUrUklediğlnden beri, \'k1 yıldan 

( mecı 
Müthi~ mesuliyetler\ kabul 

edişimin sebebini 

''Sırf Vatan 
severuğiındendır,, 
P:ırls, ı (A.A.) - Lnval, şu de. 

meçte bulunmcgtur: 
· Tarlhimlzln en taclnlı bir dönUm 
noktasmda !ktldarı ele nldığtmı bil· 
tniyor de~illm. Mnre§Slln davetine ica.· 
b~t ve onun otoritesi altmda bUknmc. 
tın miithl§ mesullyetıertnl kabul edl_ 
şlm sırf vatanseverllglmdcndır. Frnn· 
Bt. tarafından elzem ycgCuıo siyaset! 
takip etmek ve mernlel<ellml acı hayal 
sukutıarmdan kurtnrm::ık iııt1yonım, 

Memlekete hizmet, mesullyctten kaç· 
makla yapılmaz. Bu anda, adalet tam 
tnl!.nasiyle blr kaı;:nadır. Harbe \e fe. 
14.kete mCuıl olmıık için bcr§OYi yap .. 
tun.· Dll§lincelerlme hakim, yalnız 
memleket sevgialdlr. Marll§alle, tnın 
bir his ve fikir ortaklığlyle çalışıyo· 

rum. İkimizin de bir tek arzumuz, 
bir tek hedefimiz vardır: Memleketi· 
mlz! kurtarmak, mUtemadl endl§emlz 
budur. 

---~--<o----~-

Bel~llıada lnllllk 
(Ba&tarafı ı incide> 

, !ln ,..A '"""" hı .. ı ... rııtıJc """""""" 
htı.rap olmuıtur. 

Dahl11ye nazırlı!t neıretti#t bir teb. 
llğle bu ta brikarun Belçika piyasası· 
na alt olmak üzere mUnhaaıran kim. 
yevl g\lbre ve çama~ır suyu yaptığı• 
nı ~srlh eyıeınıııtır. 

( llı1 lara ı 1 I nc-f ıa11/o(/aJ fazla blr zaman geı;mlııUr. ıraılıt aaL 
dı~çı, Avrupa milletlerini hUkmU al. 

leri de Almanya l\zerl:lc ısoo ton bom· tına aldı ve Fransa. Norveç, oanimar. 
ba. atmıştır. 
ROSTOltTA ÖLEN ırıtANSIZl..AK 

Bertin, l (A.A.) - Stcfanl: 
tngUlzlerln Roatocl~ Uzerlne yaptık· 

lan bava hücumları esnasında 29 u 
ı;'rans17. eslct olmak Uzere 163 klıt 

Olmll§tllr. 
\.'1tl, ı (A.A.) - ParUı bölgcsln!Jı 

tngW.z hl\va kuvvetleri taraflndan 
bombardımanı netıceslndekl 1nıan ka· 
yıplarms ait son rakamlar §Unlardır: 

Sentuvay'da 34 ötu 40 yaraır, Selne 
de 18 ÖIU 50 yaralı vardı(r. 

J..ondra,, ı (A.A.) - DUn sabah 
Spt!eiı· uv tayyareler! Kalall etrafın. 
daki bölgeyi tarayata.k Pocku-ı;ılp 190 
tipinde blr tayyareyi tabrtp etUklerl 
aırndıı daha başka av tayyareleri Bro. 
tanya sahil açığında ticaret pmilerine 
rcfnkat eden Uç torplto muhribinin hU· 
cum etmek Uz<ıre harekete geçen bom. 
ba tnyyarelerini himaye etmekteydi .. 
ler. Reamen blldirildl#ine g8re öğıc:ıe.n 
evvel birçok Spt!elre tayyaresi diğer 
blr du,,man avcım dUıllrmU§ ve Havr 
doklarına karşı taarruza geçen dahna 
batıkıı İngiliz bomba tayyarelcrini re· 
fııkatlerinde geri getlrmlole.rdlr. Bu 
Uç hnreket hiçbir kayba uğranılmadan 
yapılmıştır. 

Brotanya sahill açığında gemilere 
karşı yapılan akın esnası.uda lngillz 
bomba byyarelerl uıuhriplerden birini 
ağır hasara uğrıı.t.mıglar ve dahtl baıı. 
ıı:a munrıpıerı top u~cşuıe tutmu~lnr. 
dır. 

Havr'a kaqıı yapılan taarruzda di· 
(;er bir dllııman tayyaresi dUıUrUlmU,. 
tür. 

ka, Belcika, Hollanda, Çeltôalovakya, 
Polonya, Yugoslovya ve Yunanlstanm 
hUrrlyetıer1nl ort:.!nn kaldırdı. Alman 
bankerlerlni zenginleştirmek Uzere bu 
ınemlcketıcrln kanını emdi. 

Fa§ist Alman saldırşçısınm mem • 
lekcUmlze kahbcce hUcum ettiği gUn· 
dcnberi 10 aydıua fazla zaman geçti. 
Şebirlerimlzl ve köylerimiz! yaktı ve 
Estonya, Letonya, Lltvanya, Beyaz 
Rusyn, U.krayzıa ve ?.loldavyada alvil 
balkı öldUrdU ve yaraladı. 

Alman f~l.atıerlnln Avrupa ktıltü. 
rUnün mUdafllerl olarak tclAklü edUc. 
bileceği hakkındaki ic.d!ayı ııtddetle 
tenkld eden Sitaıın şOyle devam cdl. 

yor: 
Fll§lst Almanya ve orduııunun 10 

ay öncekinden daha zait olduğunda 
biç §llphe yoktur. Harp Alman ınıııe. 
Unl bUvllk bir hayal lnklsarma uğrat 
mııtır: Milyonlarca insan feda edil • 
ml§, milyonlarcuı da sı;lık ve tuka. 
ralık çekmektedir. Alman milleti Al
man yenllgliıiıll idrake ba1ıam11br. 
Aimıı.ıı milleti için, içinde bulunduğu 
durumun tek çıkar yolunun Alman -
yayı koraanlnr, Hltler'ler 'le Görlng'. 
ıer zUmresimlcn kurtarmak olacağı 
gittikçe daha açık bir ııekllde anin· 
ıııımaktadır. 

Alman orduau. 10 ay öncekinden 
çok daha zaiftir. Rclehenau, Bravçiç, 
Toot gibt eekl tecrübeli generalleri ya 
l\.ı.t.UQrOU ltU'tt.IWOIUl 01<ıu· uıwuv. yı.. • 

hut faşist ~fier tarafından azledil • 
ml§tlr. Buna kar§ılık, memleketimi • 
zın harpten öncckı durumundan daha 
kuvvetll hale geldiğinde hiç şüphe yok 

Birçok pilotlar, avdctıeri esnumda tur. 
Doklar bölgeainln kalın toz ve duman SitaUn. bundan sonra dı§ meselele. 

Babke.lr, ı (A.A) - lıUll1 Şetıml. 

zln CUmhurrelal aıfatlyle ıebrtıııl.z1 

ıeretıendlrdiklert &ilnün birinci yıldö· 
nUmü tezahürlerle kuUanmıttır. 

Bu mUnasebetıe lıalkevinde blr top. 
ıantı yapılmq Mllll Şetıınız1n yüksek 
şahsiyeti bellrtilmi§. gece de bir mu. 
samere verilml§tir. 

Geç kalan lulblk 
dil 

(Ba§ tarafı 1 inci say/cıda) 
Hukuk dJ.U, devlet Wk olmadı

ğı n~ de\'ldlıı kabul ettiği yliksek 
ınukaddce mefhum Arap ve Acem 
dili ile ifade edildiği irin hukuk 
ılill edeblyatmına nazaran ~ha 
geride kaldı. lktı&adt olayuı dili 
kanundur, blnaena.Jeyb lktısadi hl· 
disede kendine hukuk dilinden ile· 
rl bir mefhum baJuruı.ch. 

§u halde 1'1lrk eaniyetlnde cUm· 
hurfyet idareli 908;yal kıymetleri 
~öyle blr ma içinde buldu: Dini 
kıymet tunameD Arap ve Acem 
diline ballı. hukuki kıymetler A
rap ve Acem dlliadea biraz dahn 
bize y&km olan Osmuıh elyguma 
göre Arap \'e Acem terimleri Ue 
~"aZJlmıttı. Edebiyat dili temayUJ. 
leri ile bir yandan hece 'ftSDl, ve 
ana dlle yaklA§m.llt.ı. Bagiln uıa 
dille bir romuı, bir hlkiye, bir tiir 
yazabiliyoruz. Terlmlerl deilltlr· 
mek sureUle tlim Jdfaplan da ~
zabitlrb. Eksik olaa mefbamlann 
yerine eğer bu mefhumlar kıllt.la· 
nmııda yer etıni,se bir moka.bilini 
bulnrnz. Fakat bugün en büyük 
güçlük resmi mu~re ve hukuki 
dihledir. 

lls.Jbukl bize llmn olan da baJ. 
km de\'letinde halk dllhıln haki. 
mlyetldir. 

Bu gtıçlUğtt renmele meebaraı. 
Başka meml•tierde dD inkıtabı 
§iyas1 iııkıllptan 3nee gerçıekJe~· 
mlştlr. Btzde ise politik lnkıllp clil 
davMmdan daha en·el tahakkuk 
ctrnı,tıt. Kllsik dil milli dildir. 
Biıde itıe henttz tam klasik Ttlıi< 
dm S<\n s3zUnn söyleml!J delfldir. 

Bn sebepten dolayı önllmtt7.clr. 
engelJer vardır. Bu engelleı1 yıka
rak ''e kWdk ttlrJreeıye kabuk ka. 
,·u;,mıınm ttmf, -gerçek lml<!nlannı 

ara.yacağız. 

SADRI ERTEM 

Balgarlstaa 
yalaadllerl 

Yeri ind kom·se
rinin demeci 

fnsiliz radyosunun bulgarca neş 
riyfttmıda verdlği habere göre A ~ 
~ biiyük ~çi ve ham madde 
~uğu ç~c:ilttedir. Bllh~ 1n
gQilz hava kl:vvetlerinin nkmlan 
de. göz ~nft!tt' g··U .. '11 rne AlrıınnyP. 
bu i.!;in ıı.rHc yürUyem'yeceğini an-
1amnıtır . 

Brakseı, ı (A.A.) - Llmburg Yilll.· 
yetinde Te•st'!lderloo'da kimya madde. 
lerı tab:"lkasındıı çıkan bir lnfilAk yU· 
zUnden 200 den fazla ölU ve 1000 ka 

bulutlarlyle örtUIU bulunduğunu söy re temas ederl!k §Öyle diyor: 
lemlflerdlr. • Sovyctıcr blr1lğlnln beynelmilel mU ( Baı tarafı 1 tııel saufada) 

nasobetıeri ev\0elkınden çok daha gc • olmak üzere, yahudDertn gayri men. 

Almnn ve !ta1ynn kaynaklann
dan evvelce yı;ıhnlanmış olan bu 
haber şimdi H tler • Mtu"0olini mü
la'kab ile de fi'cn tek:dp cdilm!{ı 
oluyor. 

dar yaralı clduğu resmen bildirilmek· 
tedlr. 

Oellene, 1 (A.A.) - DUn akp.rn 
Parlsln batı ;,imalinde, İnglllz tayya nl§lcmi§Ur. HUrrlyetl seven mllteUer kul tan.rnıf ll&hibl olmal&n 18.Mk e. 
releri, birçok evleri kısmen tahrip et: Alman emperyalizmine kar§ı birlcşL dilmlıtir. 

Hindliler bozguncu propa
gandaya ehemmiyet 

vcrmiyecckler 

nrll,kael ı (AA) 0 -J"lka dahW nılşlerdir. Bir hastahaneye bomba iıın. 
yorlnr. H.trrly~tl seven bu mlllctler a. BUtUn gayri. merıka1 )'&hudl taaar. 

~ • • - oc "' • rasınJc. hUyUk Birllruıya ile Dirle§lk rurtan, 20 yıl zarftnd& ödenecek btr 
ye nazırlığl, Te.ıısendtırloo teUl.ketı hak bet et.mittir. Bir lngıuz tayyııreııl dU• Amerika llk yeri nlıyorınr. Fa§lst ınlL bedelle nanıa muharrer b&Z1D6 boco. 

- Rn<h·o ı:azctesi -
kında aşağıdaki tobllğl ne,,retml§tır: §ürlilmll§, lki pUotu lllmUştUr. tearrwı karşı mcmle!<cUmıze daima lnrt karşılık gösterilerek devlet tata· 

Evvelce de blldlrlldtgl g1bl, dün sa. LondrB, 1 (A.A.J - Şimdi haber artan bir yar Jımda lıulunıın bu rucm. tından satm alınacaktır. Bulgar dev. J..ond(a, 1 (A.A.) - LondracJaki 
Hiııdlstan yUkeclt koınlscrliğıno yoni 
tayin edilen Slr Azizul HUque geçen 
hafta Londrnya. vıırmış ve verdiği bir 
demeçte ıu sözleri söyleml.şUr: 

bah saat l l,30 dn Tessenderloo itim. alındığına göre, dUn gece 11 dU~man lcketlerc kar~ı -dostluk ve dayanışma / lctt bu suretle çok bt1...tıı.. miktarda 
Almım fefsirleıi d-"' ı ı t b lk k .. ;1..-ya. ma uc.er a r aaını yı an muaz. t:ı.yyareai tahrip edltmtı olup bunlar bağları ile bağlı bulunuyoruz. toprak, tabrlka ve bina sahlbt ola.c&k. 

Ilerlln, 1 (.\,A.) - S:ılahıyetii bl •ı ım tu n ı b • zam r pa. ama o uı r. u a • dan sekizi BUyUk Britıı.nyn üzerinde, mzılordunun kış milcaclelcslndekl tır. 
/,iman kayr..:ı1:':ır.ınm mUtnle'.U!ın:ı ···- •-·- B ı ik ıııı 'i ı l 

Slr Sta!tord Kırips'in memuriyetin. 
den husule gelen durumu tetkilt et. 
mekteY'.m. Slyas1 icaplar ne olursa 
olsun. Hlndlil"rin, vatanlarına. kıı.rııı 

olan vıui.felcrinl ynpmağa karar ver. 
diklerine kat'iyen eminim. Bozguncu 
propagandanın zerre kadar tcslrt ol· 
mıyacaktır. 

n .... )'n.,.... e ç a m sanny. ç n UçU de J'ransada Osleri Uzerlnde tah· muvaf"-k;yc~lerlnC:"n baluıedcn Sltnlin Mamatl, bu gayri. menkullerin doğ. 
göre S:ılzburg görUrunclerine bil- yağ mrıddelerlyle sabun tozu yapmak.. ri dllrnınu 
hassn Uç olav hakim bulunnı.,ıı:ta- P e ...._. r. Dlln gece herhangi bir bu ordu here1<fıtmın so.:ı zamanlarda rudan doıtruya idaresi, hllldmıet da!. 
dır: ta idi. Patlamanın husule ı;etırdlCI tah noltta Uzerine teksif edılml§ bir ha\•a eskl.,indcn daha kuvvc~ıı ve d:ıha lji releri için karI§ık bir 1§ olacağmdan, 

rlbnt yU?Jeree metrelik bir ııahııya ya. akını olma""'"Ur t kil t ld 6 •- , k ı k .-n .. n .. 1 _ Akdcnlzde :lnihvcr dcvl"t· --... • eş ıı c u0unı; su/.eme le ve bun ar, ~ yakmda ,,. ....... ıuge ttre· 
yıl!"lftlr. Sanayı atölyelerinden UZ8k on- - [ A t 1 t dl lo h••-•..0 bir k n,..._ lcrine elveıiıfü olan dunım: B•ı!!· u.u gece Büyllk Brltanja (!zerinde §OY c ... c,·am e me.< e r: ce.. """"' anun b«&ILWler1ne gö. 

• ta olmıyaıı bir teknik mektebi kııımen k k dan evvelki Hiller _ Mı S!Olı"ni hare et yapan dU§man tayyare'er r.ın Ar ·ndnşlıır, re, başkalarına satılacak ve devlet 
yıkılmt~trr. Tesscnderıoo telefon s:ın. ._ •• k 

konuşmasın'iiln sonra Lihvadıı sayısını .... hmin etmek mUmkün oıa. ....emle ·et!mız ıçtn adalet ve hUr • bu aureUe bU gayri meııkullerln 1&tış 
,, tıralı -kullanılmıyacak hale gelmfotlr. ı t f · dö u N dell 1n'"liz taa.."Ttlzu ok~ lcnlmrR. Mal. mamışsa da, buıılarm ellldeıı az ol t ye ı:ın gu~ yoruz. e yabıı.r.cı be erüıduı t&b&kkUk ettlrllecek ta. 

•-o• Birçok evler yıkılmı;, veya cldcll ha. al l t l i 
----ıo----

ta. ,,..,.,.....etten dü..t'rillmUş ve bu m arı ihtimali kuvvetlidir. opra (~ar ele geç rnı.:!k, ne de yaban.. ze para U., b&aUl.e tıonoını karfılığı ı. 
....,J .. • g~ sııra uğramıştır. Patıan:ıo, fabrlkala • Lo d ıı __ ., 

cevrede dil:pna.n rlonanm:ısı zayıf- n ra. 1 (A.A.) - Hava nazırlığı cı m Jetlere kal"§ı fUtuhnt arzusunda. Io ııatm alman yahudi waııatmm be. 

Macar hül<Ometi )nnnat:rr. rın tam verimi ite çalıştığı ve talebe. tebllfi; yız. Amacımız açık l't! şerc!lldlr: lltem delini, JO eene l&rfmda etki lahlple· 
·~....., nin mcl<tepte olduğu bir aaatta vuku p be ı k 2 _ Ru.slarnı k"!" taarruzunun erven gecesi, BüyUk Brltanya u e etimizi Almarı ta§lslerlnden kurtar rine ödemif bUlunacaktır. 

•"J bulduğundan, !llll ve yaralı sayısı pek rlnd ki • k 

Amer z;an i-! oi~suıa 
menli cevap ver· ı 

akamete u~ımıuıt v~ bu akamcliıı :ze e faaliyetin belli bagh kısmı, ma iııt!yoruz. Bu amııcn vnnnnk için, 
.,.. lo'likııelttlr. Alman ordusu ve Kenıpem t ut t · t fn."'Uiz - Ameri!tnn Unıı"U....: i":n ng erenin doğu ofmal aahlllne yapıl· aııuı ordusunu ve Alman mUııtevllleri 

';t) .... ı ~ land maden ıınvzasının•hususı kurtar. 
Mr feIA'ket tcn1cil ctmiR olması. mı§tır. Bu böl~elerln birçok kı&ımla silAhlarmı teslim etmedikleri takdir. 

su ma teıJklU kurtarma l§lne derhal ko. ~~_,, • d :l - Japorua.rm dogu- Asyada vo rma ve '"'Ou!:erenln §arkında birkaç e eon neferine kadar yok etmeliyiz. 
yulmu~lardır. Dlln akprn, kurtarma kta bo N 1 Bad.:ıptııJte, ı (A.A) _ Mecar hUlrll ranifikte'!ti ve ı..Jh:ı.ss:.ı Binnan•ra- no ya mbalar atılmı§tır. Yarnlı e o ursa olsun, bunu yıp:ıb!llrlz ve 

, l.şl henüz bltmoml§U. 
nıeU, Blrlc§lk Amerikanm Hırvatis· önki son bilvilk muvr.ffıık"•-·ct!eri. ve az Zniktarda 010 vardır. Hasarlar, yapmalıyız. Kızılordu, bu c.maea var. 

,, " lt'claketln sebebini tesblt için tah. bir 
tandalti bvi~ ortıı. elçiliği va!!llasL, İşte ı::aı.ı.....~ buluımıa~ı bu 0 • hiç tarana fazla deflldJr. Tahrip mak fÇin gereken her oeyc maliktir. 

u.u..uh lukata ba~kmmıştır. 1 • •--- Ek ,_. 
le gönderdiği notayıı menfi cevap ver- lavlar altmdn yapr'~hr. edl en ~ tayyareleri dokuz tane· ılk oları burY vardır kl o da men· 
mlştiı'. Halbuki Çôn;ll _ Ruzvclt bu- dlr. Bunlarm )'ed1a taarruzlar esna tur dil61nanı yok etmek için her fır. 

Amerika notnsı, Macar! tan Sovyet lu~:ılnrr rumdiyl' kadar hap fcruı 1 l BII1da, lkisl de Fraııada üslerinde• aattan tam btr surette faydalanmak 
Rusyaya karşı .muh:ırebeye l.ştlrakint ~ı:ı.rtar nltmda olmuştur. H"l' hal- Ne dememeli ? yerde tahrip edllmlıtır. • Sovyet milletinin elindeki mükemmel 
durdurmam, Blrle3lk Amerlkanm, de b5yle fena belirtiler scbcbilc· teknik bUtlln imk!Uıı ölçUıClnde kulla-
Macııriataruı. kar§ı harbe girmek zo. für ki dilşmn.ıılal" ltaıyanrn dunı- Söz ~alimi, (evvelki) yerine nıyor bundan dolayı, tayyarecUer, 
nındtı kalacağını b ldlrmekte idi. mu haklunda kab:ı iddialar yapı- (cvve!isi) dahi denebil r, diyen Şark cepbellade tankçıltır, mltralyözcUler, sUvarller ve 

'lorlar. F.R..asen Röyterdı Buenos· kalem S3hip'cri oldu~ndan bah- be.fkaları, hepsi, mUtahaııaıa ve düş • 
(Baş tarafı 1 inci ~a••/ada) manı "' ceki rind ln Yeni pike Alman tayyareleri I o.vrc.sqen verdi~: bu hnJ>nr'cr !tal- sc.tUler. Bu iki kelimenin (gUn) -" ,,·ene e en em hale gel· 

fanliyete baı:ladı :·nnrn sulh nra."1.ınnnl:ırmda bulun kelimesini tamamladığı zaman b:r- Dün gündllz \"O 30 nlsaıı • 1 mayıa mok lçln kendi sil~rına alt tıerıe· 
:.- du~. <ln.b"Jcle buhran bM ~öster- birinden ince bir mana farkıyle gecesi sava,, uçaklan, Slvaatopol. Le· yl büytik bir gayret ve azimle öğren. 

Ber\1:-ı, ı (A.A.) - Dornlcr fnbrlka· <liği ve saire hnltkmdadlr. Bu ha- ayrt:ryor snnılryorrnuş. ıılngrad ve Novoroaiık'dek1 uker1 melldir. 
larının yaptıkları 217 markalı yeni hnleri yavmrş olıınb:r nrzularmı Bu sanıtln isabet bulmuyoruz. iıeılefiere taarruzlar yapm11lar ve bu sıta1m, bunun arkasından, tekmll 
pike Alman bomba tayyareleri Ak. bir hakikat tc1!ıkki etmiş olacak- Eiliyonız ki (gün) kelimesJnden ralara ~arı lle yangın ve l.nflllk orduya ClönUyor: 
dcnlzJe, tngutercd" \C Rus ccpheaın_ ıardır once (CV\'elsl) diyenler vardıl"; bombaları atmı§lardır. 194.2 yılını f~l..et Alman oruıarı için 
d faaliyete gcçml§lerdlr. Yelpııze S~'zbn'"°' t ·~ bu "ddi I kim bili:r belk" b d b"rbl . DnUkU bava savaıılarında Sovyetıer bir hezimet yılı ve Sovyet toprakları. 

elinde a"ılan ltnnatıar bu tayyarc?e· ~.. e ~ 1 a arı ya. ' 1 11 n 1 rınc yıı. 53 U"ak k betm'•l rdl Ba k • H 
"' ' "'ln1ara en k'l.tı ccva'lllar venn<'k- kın mahreçteıı iki lmpalı ses ç:- "' 8 Y ~ e r. il a "' nııı itler mikrobundan kurtuıuıu yı. 

re bUyUk bir iatlkrar veriyorlar, bu te ve \'C'llll '• nzm'n:nı b..ı.~ma iki 1 lmrm:ınm dHe vı:rdiği güdUğU gi- dü~man uçağı dıı yerde tahrip edllml§· ıı yapmağa muvaffak olunuz. 
uçaklar, en ağır açpta bomba, torpil m~l!ct ve t1ti fi f nrnsmdn.ki çözUI. 1 derm"k iç:ndir (EVV<.'lf ·) diyen- tir. Sitalin, çete &'W'UPlarına da hitap 
ve/~ai~ar ~.ımahta, torpil ve mit. m<'z ~··rıh nr'<ı:>.d! qJıb ve &ıkı dos•- ~ ler olab.:.lir. Fclrnt ikif ele aynı SOVl'ET TEBLtGl ederek töyle diyor: 
ra; zer s l.Ahlı bu!uN:•la,ıtr..~ırıa~: 1 ·Jr rıırıımı kovmntctn-dır. 1 anlamlı olunca (bu ~un<lıın yeğ. Londra, ı (A.A.) - (Radyo saat Dllğman baUa.rmm gerisinde çete 

Krnl Borıs Sofyaya dondu Siyll.l!i mnlıfiUcr<;'le bu mUno..se- ıt'k!) diyecek bir hlikürn :ıramak 8,lü de) - DUn gece yarısı Moskova faaliyetine devam ediniz. Dllşmanın 
Londra, l (A. \.) - Roma radyosu betle kavdedı:Jh~ ki, Salzburg teb fabli olur. Bu hüküm de (evvelki) da ne§redilen :resmi tebliği: • mUnakale vasıtalarını ve nakliyatını 

blld.lı1yor: '1ffeindeki lıus-.ıslar ~.ncak maz'dcn ı cien yant!.dtr. DUn cephede !tayda değer bir ıey tahrip ediniz. 'Kurmay ve teçhizat mer 
8ofyadaıı gelen bir mesaja gö.-e, ders almnyruılan, bunların tatbi- <Nureddin) yerine (Nurilddin) olmamı,..tır. 29 nisanda 11 tayyare kezlerlni yakınız. Memleketimizi lstlll 

Jlral Boril, fnaJ aıtmdaJı:ı Trakyaya 
1 

kini lSğrenmi,,erlcrl ve arzuların: diyen de var. B:Z biıine'yi doğru kaybetmemize mukabil sı dll§man edenlere karşı kurıunlannızı esirge • 
yaı;tıtı ~yabattıuı Sofyay~ dö.:ım~ ı f'UnUn acı haltikntıcrPe ve gclece- ı b1tluyorıız. O do. tloğııı, bu da! de- tayyareııı tahrip ve Barenk denizinde 1 meyiniz. BUyUk Lcnin'!n yenilmez bay 
•" &rb&i ~ Filo!'u lr.abu! et· ğin zarurctlerlle ka.nşt.Jranlan miyoruz. (E\·vdki) demeli, (ev- on bin tonluk bir düşman gemisi ha ı rnğı altında zafere kadar ileri yürü· 
ml§tir. · hayrc.te dfı,Urebilir. velicıi) dcıneıncli tırdık. • yeceğta .• 

TGrldJIDla 
taralıızıı ı 

(Baş tarafı 1 inci saıı/ada.) 
Almanya lSyle umuyor k1 bu 9t!J1Ckl 

muharebeler Alman zaferiylG neticelc· 
nince Türkiye meaeluı kendıııı:-lnden 
hııllolacaktır. Fakat bu zaferler elde 
edılmczse, TO.rk tarafsızlık mucizesi 
nin harbin sonuna kadar anrup gttme: 
sı lhtlmall vardır. 

Evlenme 
Türk okutma kurumu DlUhaee· 

bcc fJi Hti.seyin Hami Yiğiter'm Ju. 
·,T 1''atma Nezahat Ylğiter'le Tnı.b-
2on l'ırna.n reisi Srtla Gam.sızın oğ
lu yüksek milhendl• Fnmuı Gam· 
s.z'ın nikahlan pereembe gilnO Ka. 
d•köy nikAh nıenurhıfunda i«i ta
nıfm a.kraba ve dostlen huunın
da icra e<lilmiştir. Tarafeyne san, 
detler diler.z. 

Mahmud Paıa'dan •eçmeler: 
•• 1 F ı •·-----··-------•• ... •• 

Sinmez, göğe çıksam, deseler: 
ı>e.)"ff:·l felek! 

Devlet mi olur muttasıl öpmekle 
etek~ 

lfm·~n-1 Yezaretle e<1ir olmakt.:uı 
Hürriv.ı·et Ue evlidır elmıt!k, 

b~k! 
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Güzel sanatlar akademisi purofesörleİ'inden ismail Oygarın Lise ve orta o ul-
Tür dekorasyonu seramik ların imtihan L~. . .. ! 1 

· hazırlıkları 
sergisinde neler var? Orta tedrisat mu ı eelerinin im· 

tihan hazı.rlıkla.rma baş.J.aıımJillr. 
Her sene o!duğu gibi bu eane de 
imtiluınlan yapmak Uzere komis
Yonlar teŞkil edi cee.ktir. Mo.e.rif 
müdllrlUğü komisyonlanb bulu· 
nacak mümeyy:ızler'n adla.mu v-e 
~caka.rı! komisyonlıın tesbi: 
etmiş ve büyük bir :ı;.ste haZit'la
mışttt. Bu li.'Jle okul direktörlıeri
ı~ iıf.lra.kile ya.pılılcalt topla.ntıdmı 

sonra kati şeklini alacak ve ~k 
vekAlete gidecektir. 

Güze bir ter i e kitabı 
Heldmlor: 
- HBBt.:ıltli yok, lınsta \'&1' 1 
Dedikleri gibi, terbiye<'ller <le: 
- ÇocWduk yok, ~ocuk 'at! 
HHkmUnü \emı~lerdir. tik tın. 

ne İngiltere~ ne AmeıiluMkıa, 
ne llc Rusya.da.ıı ha.zır elbise slbi 
getiril ebll!r. ~ sanatlar akadaıımi profe

~~crinden l.amai1 Oygarm Beyoğ 
·~. 1stWAI caddesinde açmıg 
0

:--11t.'11 ~yon ve seramik ser-
8iafudeyiz. 
lıremıeketim.izde yerli ve Türk 

llıot.irıerilc işlem:nie dekorasyon 
\'e lcra.m.ik işlerine şimdiye kadar 
t~ken ehemmiyet verilmenıişt.1. 
~ r.tmanlıirda lazım gelctı de· 
~'t verilerek bu s:ıh&da da kıy
~ başa.rıl&r elde edllmcsllıe ça-

a.ktadır. 
f'.ıa~lt Şe&ı1s lıimet lnönUnUn, 
~"Ztl Sa.o&tlar Abdemislni teş
~lffinde, 1ameD Oygann atelye
'-'tı.ı. de şeref'lemdlrerek yaltı'n bir a.
~ g6stermbler ve bu işin mem
~ette 'Yf!l' tutması için gereken 
t1ltirleri vermişkrdir. 
'rtı 4t.c, tsmail Oyganıı bu :eergisi 
'ıı& rJc dekorasyonıunun memleketf
t 7.dc kök saı:rrus, kıymetlerini ve 
t~tnlk hususiyetlerini meydana 
, ""«rınağa bir vesile olacak sano.t 
~l~rindmdlr. 

tı:~:_gann aergiaini ~ okuyu
·•LUJlUZla bh'lik.te gezeceğiz. 

" * $ 
~Sergi Uç kısma taksim edilmi§ . 
t,':incı kısım profe3Örlln (Benim 

lln) t\dını verdiği köşe •. Sağ du
"arda evin pi1fuıı göze çarpıyor. 

htiuunm k5kU. 16 - 17 ncl eaır-
1 ~ aki Tilrlt evlerinin inşaat tar-

<l<r. Yalnız bu tarz bugünkü ya
(ı ve lnşaa:l tarzıarma uygun 
ı,,.:rtı.k yeniden ba4Jt.an yapılmlitır. 
dlllail Oygar o zamanJci fiklrler
~f:l>. istifade ederek bugün: göre 

r dekorasyon vUcudc getirmiş -
~: l<endisi pllii.nı üzerinde şöyle 
~t verdi: 
~"- Pillnı tamim ederken göz 
~ ~ bulundurduğum nokta; 
""~!it dekorasyonuna halel geUr
"'dan pilB.nı hazırlamaktır. Ann
~._.ıda gezdiğim yerlerde buna nit 

1.tılta1nn esaslı surete tetkik et· 
ı!11· İstanbulda mevcut buhma.nlal' 
'ld da birleştirerek yeni bir fikir 

llı:ı ve o suretle hazırladun. 

·ıu~u evde ~rdUğünüz gibi; Arap 
~~ıi tarzında bulun.an girift 
~hır yoktur. Keder ve kasvet 
~ salonlar, odalar yerine açık
tıı. "e neşe veren bir ev hali mev· 
~ ttur. Resimlerde göriildüğü gi· 
Ilı! 'l'\irk dekorasyonu ile işlen
ı...18 \re tanzim edilmi~ bir kUtUpt;:e Odası, g91tlş &.'1.lon mevcut.. 

••• 
t % köşesi kmrwnda yine ~ynı 
ı:t: t'İrecek dahiU mobily·alan bu
.llınak:t&.dtr. Koltuklar, masa .. 
,, ~ Uzıer.ln<le ~ sa.de ve şimdi
.'~ kadar ~rlilıncm~ bir tanda 
~ ~ renkli bl:r vuo vardır, 
~erginin ikinci k6fe!ıinde, camlı 

~.ap içerisinde tab8.k, füıcan ve 
~re bulunuyor. Btmla.r Büyiikde
t..-~ Slrtıar:mda.Jri killerden istifade 
l le-re:ıc yapılmış eŞyalardrr. Üzer. 
~! ~ini işlemeciliğin.in yepyeni bir 

"li ne işlenn'ili • 
tı-~r~lnbı d·ğer bir k!Sşeslnde de, 
~~kler buluuuyor. Orta yerd<> 
ı.ı hınan Uc: tabağın ayn bir husu
btl'e-tJcri va.r. Ta.bağnı ort.nsmda 
~ 'rurkmen kl'z:ı ~i ve iki ta
l? tnda da IA.lel~ bulunma.kta.drr. 
~ tnoti.fkrln yapılma tarzı ayn
i bi.r l!ıa.n.at e~erl olarak göster -
tıtb-ıiecek k1ymettedir. Duvarda yi
'l:tQ SCl"amlke ait muhtelif eserler, 
t .. r klSkt:fe bir k8y di.lğUnUnfl g8s-

l'cn bir !eramik de bu köı:oenln 
lrtıaiyctl erlndt'ndir. 

... * • 
lenıaıı Oygar::n dekorasyon ve 
~ ~ilt scrg;&, memleketimizde. 
U ~ın ehenüyf'tini gösteren en 

1 
~el nUınune o1arnk kabul edebi

l'i7., 'l'ürlt dekorasyonunun mev
~t bttiundu.~u isb:ı.ta yarayncak 
~n bu s::ınat sel"gisi. memlekette 
Ilı ki"'n yapıla.bileceğini, göstcr-

tccUr 
'>ıı ncğerıi profes5rü tcbrlk eder, 
"i t"ndll8trJnin ilerlemesi icin aer. 
1J~~ ftlfthtm bir ndtm atrl~ı~ ol-

t>\lna kanarıt r.'ctirebil.lrlz. 

JI. Bedrettio Ulgen 

1 

qrlflerbıd" tsmall Oypnn atülycle.. 
buyururlarken 

c. H. P. sanat mükafatı 

ı Posta idaresinde 
1 yeni bir kolaylık 

8 bin liraya kadar 
havaleler evlere 

gönderilecek 

kışta biraz çapraşık gibi görünen 
bu blilrl\mler, bilyUk, uzun dlcliıı· 
melenl~n ~ora ui:-nınılmı~ derin 
bıklsarlann mahsulüdür. Çocuğun, 
iıK"kböceğinılen daha ıı:cngln de
ğ:.. mt-lerl, eskidenbcri pedagoldarı 
<lüşUnılürdü. Helt- ruh n iç dün
yası bakmımdan. her cocuğun ay
rı bir konu o1u.':'o, onlan ~ırttı. 

Orfaya atılan istem boUğo da 
gö&terir, ki çocuk, yalnıı 1-şıchğt 
kan, içinde ya.,a.dığı ~erQe\'e, gö
renek ve ananeye göre de tunff 

l 
edilemez. Terbiyeyi hn1.1r elbise gi. 
bl a.nlayaolar, u<JUllcriıı, bu aııla.yı
§JD kcskfn yasaları üstüne kurma9 
la.rdı. Sonra bu l<anunlara ıqğma. 
}'&D ÇO<'lı'k tiplerine baka b6ka 8İ5-
temlerini dtizeKWer. 

Bereket 'orsin, bütün bu iller, 
yntnrz ı.tt.o.p s:ılıifclcrinde, koafe
r:ın nlon nnda \ 'e mektep ma
lı!tlcrin<lc lınldı. Çocuklar llstDade 
1nthiklcriııc fiııl ·.n bulunma<lı da, 
ır.:ı mmz nz oldu. Tcrblyenln e\'· 
de ba§lııynn bir İ5 olduğunu, &Da· 

~ ı, in.bayı uyM<lmnak lazım gel
diğfni kestJrenlerlc ı>d• seyrek 
kıırJ1laştyonluk. 

Son gltolcrdc elime g'~ bir 
kJtap, "terbiye" yi akıı.drmllt>rden 
eve, itim rnnhitlerlnden nlle arMı-
na indiriyor. · 

, 943 yıh şubatında bir Türk 
1 kompozitörüne verilecek 

Poeta ile haıwMıe naıkJıiyatı her 
ee~ memmmkyeti mucip bir fa.z-
1ıe.lık göstermdtt.ecllr. H&lka. ycıM 
btr kolaylılk ve bir başlangıç olmak 
üzere ha.vale ~ya.tmm ikamet
glhla.rda ınftvezzller mezifetile ~ 
maya !ıaş\:ım,.trr. Bu tccrnbe jyi 
netke ~ teıkdi.ıde ~tın 
mbMıdftli ~ bu miktarın 
goğalt.ıımam da düıl(i.ntnmekte ve 
tettôk edJlımekteıdlr. 

Terb•ye bahsinde, biz, ~ en 
çok zarar görenlerdeniz. "Peda
p:oji" yt kmdfne meslek olarak M

çen, her terbl:red, bize olmduia 
muldttn ölç\ilerini geCinnt§, çocuk
lanmm bu yabıuıcı iç ccıu~1eri
ne 80km~. Karanhk, ~ yol
larda _,.,. bocMeııdık. Neden -
nı. ...-.., tıi toı'blye ~ 

Bu kitap, ''Çocuğunuzu fena ter
blt'e ediyonunuz!,, .,;it.emile ba§la. 
nr.ılrt . Meşhur "Stıl:r:mftnn" m 
eseridir. Do ~. !Jizde ana baba 
ile~ konu..aı ilk terbiye ld
talx sa~r. Uma.nz. ki bhe bu 
dcferli Jdtnbı bmıldmLn C9blt 
~oğdıı, "Sab.mann" m 'öteki 
~de veı-eeektlr, Her ~I 
ldbp, memlekete btr tohum gibi 
girer. Yamı o tohmı:ı flliz, fidan, 
~ ohu. Meyvasnu ylycınleJie, 
~~ barm9ınlar onu ekeni 
wnc' ' • 

lfAK.IQ SUNA GE2G#t 

C. H, P. genel sekreterliğinden f'ııkatli büyük Lied'Ier ve rcfakıa.t-
tebliğ edilnrlştix: ll veya Aoa.ppclla koro "cycle" le-

Cilmhuriyct hal1ı: pert~ ''Sa- ti; (basit şa.rialar ve her ttlrlil halık. 
nat mükll.fatı., bu yıl bir kompozi · tilrkUsil ~~ıi bu nevi 
töre tevcih o llll!lcaktzr. Mükıi.fa.tm iı;inde dahildir). 
maddi değeri 2.500 lirıı.drr. Verilecek eeerlerin "eôdti bir 

Sanat milkafa.tınm hangi kom- senfonik poem b.raktcrinde olm&
ııozitörc verildiği geçen yrl oldu- sı Jcl.zmıdır. (Ses eeerleri, aep.rf 
ğu gibi gene, halkevl-erı açılma tö- 20 dakika aü:reeıek bir veya bir b~ 

Gümrüklerdeki kahve-
ler bozuldu mu? 

Mereinden ~ geldı ve 
İatanıbul gümrüJdıeıriode bulunan 
mühim mJlctuda kahveden ibir kJa.. 
mmm iyi muhafaza edilomarndt 
ytb:tlrıden bosulduğU ~1IJ11'br. 
TSce.ret o~ bunlan temizletmek
tıedir. 

~I~I~I~~ 
~APôD 

reninde bildirilecektir. 1 parc;adan mlirekkep ola.caktır. 
Milkfı!atm tayinine esas olmak f 6 - Karnpozltörier ~ 4-

i.izere ~aki hususlar tesbit o· ııev'in he-peiaıdon eser wreblleceık
lunmu1tur: lcrl, gibi, ya.lruz bu-~ hııt.. 

1 - Kornpodtörlerin Türk ol- tA yalıiız birinden ~ 

Çeılcmece hattinın yeni 
·~ . tarneeı 

ilk maçında Fenerbahçeyi 
1- o yencl 

malan şart.ter, \·ermek suret& mlJdıf• Jwt.ira:k 
2 - Gönderilecek eserlerin garp cdebtlirler. 

tekn:ği ile meydana getirilmiş ol- 7 - Oönder.i!ecek ceededrı <>-
ması şarttır. kun.a:klı yar.:rlnuş olmam llz:ındir. 

3 - Kompozisyonlar be.sıJmı., 8 - Her nevi içhı verilıecElt e-

9l*ec:i - Çdıııııe eıe-~ 
yaz 1ar.ltelll ~eki ayın orta
smd& ~- Yeni tarife ile 
lıfmı-ı. na.,,.~~ 
ve aıt ~ dolıaymlle V eıl"'C-

Romı r .,.,, ~ RıiPd ta. J Dlllldlmt .- '0
11 

•ıfJııııı*I ......_ .,._ 
Jamı. din ilk mım.gmr P'~ .. -- ,.... Jll1llııK bMt ..pıı w 
t-..ı M&dmd& ,-.ptı, Mat ....... lıı&- -

0 

ılı ,....M n blımııattuda tıllı 

dM' at.ad hmcabmç doimUf, bmhNe lllal1 d~. l'abt ott 7 n 
llMl'lllklı Romen prot_,onellerintıı o,,. .,,. Jıld• llD8Dde tasla çalml )'&prn&lfm 

nunu aeynıtmek için ~ beldl- rot atmuum& ıı:ıtımı. Bıkıfan Romen.. 
yor. ı.&ıı bu MiM& --~ lılle· 

veya ba.rs1mnmış olabilir. Ancak, eer miktan ammf ikidir. fdldi qa,)'11'1 - ~ ~ 
941 yılmd:uı önce Ankar.ı ve Is. 
t.aııbulda konserlerde -yer alms§ 

lronuleoaltiiır. 
Nib&7et l!&ıl.t lT,SO da 8"lllıll ft&.. .... aaıptıJııl&n da gGriOOyor n CJ71lII 

eserler verlleme.z. 
4 - KompoZ:Syon.lann 15 ikin- yok mu 7 

ci kanun 1943 tarihine kadar An- ı Bu sene ~ ~ k&-

pldlAer n mQteeJdbm ~ ._ 

haya Çlkank 111 kedrobrl& dblldDer': 

Rapht: 
kara,la Cilmhuriyet halk ~rtisi dar görUl:meaıit '* dereoede tur. 
genel sekreterlig'ne verilmiş olma. ııu tıııtihWc ed5lmaı}tic. Bundan do
sı Iaznndır. Eserler posta ile gön- Jayı bir çok- ~rda tıarıııı 
dcıildiği to.kdlrde tnahhütiil gön· çe9ltlerl yok dcnıtecelk bcbl' &· 

• ~ w1911l tdıtıı'9 beJet1. aa· Sal"*! - MariMıııllo, Giil't 
mıdaır:ı. B. om.ı a.nıı (JftTenç Anka. v-.er, ~w.ı. KoAea. Bofdlıa, 

derilmesi l'iQıı olunur. ~lm~. 1'u1"U fte benı.ber hAlis 
"' K I . 1 d'· t sırlten•n de ualdıfr görllkneltte-
;) - ompo?.ısyon ar su or dir H lia •rtcıe t le &.M 

ncv'e ııynlıruştır: · a ~ • ~ r, .._ &y-
I H tU :1.. " ,. l den t'VVel pıty9Mya 8i:rtle gjl&ra-
• er r: u sonat ar veye mıyacakla.nn ~v'l..-..a-.ed' ~ 

3 - 4 hareketli oda mus'kisl eeer- 1 
• ~· fti C'I". 

lerı; Ekim faaliyeti 
II. Orkcetrn komPQzisyoniarı: ViHi.Y6tiınhc bağlı }mm ve köy-

tSenfoniler, senfon'~( poem'ler, lerdt" yazl1k c-kim fn&ltyetiAC bfi. 
konc:.e-rt.olıı'r, koru>.crt.o grossolar, yUk mikyasta. dcvnm. ohınmsıkta
Bale'ler. süitler) bu nevie dahildir. dır. Şmdiyc k.ada.r hiç dcil:ı:nem~ 

ITI. S'o, l:oro ve orkestra kom- bfr ~k salı3.l&r 2'İnwı.t ımüfdhateıs
pozisyonla:ı (operalar, oratoryo· !arının n.eza.reU altında. ~biye e
lar, kantat'lar, cı.ahne eserleri ve dilert-k ek:ııne mil98.it bir ha.le ge
bu t.arzrla diğc'r eserler bu ncvic tirilmişUr. Bu ;:o.'71 ekilen 89lıaJar 
dn.!ıi1'1 'r). öiğer senelere nisbetlc ik1 mislliıi 

IV. Bir veya bir kaç ses için, re- 1 geçırr.iştir. 

~ntilmen şehadet parroağua 
şapkasının kenarına götürerek: 

- Af f eciersniz .. 
Dedi. Sonra arkasını döndü. 
Üç lira ve beş şiling .. karakol-

Yazan: ,..ran~va Körmencli 

ra T&li m..a'91nliC'lne tayin olunmuı 
n See beşlam,,tır. 

• Beypazan kıt.JUMlıılr.mu l3edil ot. 
ven Keakin ka~a, Kwldn 
lcaymakamı KA.mk Jllda NallıbMı lta:r 
ınakaıntsıma, ÇtlbUk ka;pm&kamı Bed 
rl Öller Pol&tlı kaymakaınlıtnıa, Po
latlı kAymakamr Tttrgut Cantekin Çil 
buk kayms:ıtamııtma, ~ kkyma.ka
mı Sabit Kocabe!JoA'ht B&ypAMn kAy. 
makamlıfına tay1n edllınlşhırdlr. 

• Sıvas valllıat idare heyeti Uu1D 
dıın B. Nuri TUrkkan Seyhan idare 
heyeti Azalığına taylıı edllml!JUr. 

• Toprak MablluUeri art.ı İzmir ıu· 
beıl mUdürü Vahdl Yurtmeıı Ankara 
un ve fa'brlk&lar ıuben mOdllrlutUD• 
tayin edilnılft.1r, 

Çe.-iren: Muzaller AMr 

Mlb&Dellko, Bffvtıld, DhnMI Oo., 8L 
por, 

Fen&l'tıü()e: 

Cihat - Muammer, Mal'M- ömls, 
.._, A,,._ - Jl'Homt, Nllı&m, 11i11a, 
!bralııblt, IWit. 

~ Adn&D Aka. 

O)"IM. S&n:-L&ol•ertHlertn ~ -
den btr hacamu ile bqlnndl. Rddp 
muavin hattında ke.ıdlen bu &kmda 
top mef}Nır beynelmHel Romen o,wa. 
euw sat aoıama g~tt. Gbcl b6r 9L 
hmla Muradı aUatan bu oyunca, Ok 

4UttınU Fener kalesine göndererek 
San-ltctnrt'lllere bir baytı he)19C81l. 
geçirtti. Fakat top Cihadın enertnde, 
ilk dakikalarda misafirler atı'lpn •e 
ınceastr bir oyun çıkanyorlar. Bir 

tulmak ana.vatana dönrneil 
O 7.Blnall artrk Pol'e ~urun 

da tamamlanmış olduğunu anla
dı. Oeblnde yalnızca iki, ilci bu· 
cuk lira va.rdı .• bu para ile ~iki 
blitün bir ay yaşıyabilirdi. ca kendısine bu para yerine kü

çillc roververin veril.mesini mu
hakkak ki tercih ederdi •. taban
cafia hiı; değilse daha beş kurşun 
vardı. 

Ve ertESi gün tıraş olmak ür.e-
- 56 - re usturasını çıkanp ayna.da ı.a-

x 
K:.lçük \ .(!denin ismi "Littlc 

ehelsea. strcct" idi, Fakat Kadar 
içer.elen hiçbir şeyi göremiyor
du .. çünkli penceresinin önünde 
çok garip bir manzara: hemen 5 
metre kadar ileride yükl!IClen çok 
kalın ve yüksek bir drvar vardı .. 
drvar badanalı olduğu için öğle 
vakti güneş üzerine vurduğu za
manlar Kadar'm odasına tahaın
mül edilmez beyaz bir ışık akset
tiriyordu, 

lki gündenbcri bu odada pen· 
ceremn önünde oturuyordu, lki 
gün evvel otelden çrktp da oto
büse bindiği zaman nereye giü\;
ceğini henUz kendisi de blmiyor
du. Aklına estiği zaman bir ;ıer
dt inmiş ve o zaman bu k~ük 
mütevazı otel odasını kirala.mı§-' 
u. O gUnd<ınberi hiç odasından 
çıkmamıP, pencereden karşıdaki 
nt'-lazza.m dıvan ' ve otelin küs~!; 
pencıereDini seyretmekle vakit ge
çirmişti, Düşünüyordu: 

- Birçok şeyleri yoluna koy 
mak lazım .. fakat bu işler nedir? 
Pol.. Evet ilk hatıra gelen Pol 
oluyor .. fakat Pol artık aramız· 
dan ebediyyen ayrılmıştır ve e.-

ğer fazla nrllt.ee.8eir olup kendimi hissediyor ve Londra. ile V'yana vallı yilzüne ba.ktığı zaman kal
knybetrnernern şart ise artıl' bv- arasmda.k_i mesafe g&Unde müt- · binin büyük ve ta.hammölsüz bir 
nu unut.mamalıyım,. yapacağım hiş bir ~kilde uzuyor, uzuyordu. I2ltırap ile stkı.ldığmı hi~tti. Fa· 
iş bir an evvel Budapeşteye dön- Dizleri halsizlikten krvrılar~ kat bu hal btr an devam cttik
mek olmalıdır. Bu macera. nasıl müşkülatla alt kata indi ve k&..ti- t~n sonra yerini f!<lğuk ve kat'i 
nihayete ermi§ ise benim için ar- be güçlükle derdini anlatarak bir b1r karara. teıikett1. Bu karan 
trlı: Viyanaya dönmek ihtimal! de ~ya.hat accntasma telefon edil- hem ka...lbinde hem a.1<lında hi..<ıSc
tnrnamen eHinmiştir .. artık bun- mesini ve Viyana.ya kadar seya- diy<>rdu. 
lan düşünmemeli Viya.nadaki mi- hat ücretinin tutarmm öğrenil- - Buna da tahammül e&cc-
marhk tahsilimi unut.malı •. Tilly mesini istediğ'ini bildirdı. • ğ'm .. bunu da yeneceğim .. 
yi unll'tı:&alı .• hepisini hepisini.. Otel katibinin telefondaki mu- Dedi. 
fakat Rozet evet Rozct'e bir mek haveresini dinlerken soğı& bir 
tup yazrp vaziyeti münasip bir ter biltün vücudunu kapiamıştı .. 
lisanla anlatmak gerek.. fakat kfttip: 
her §eyden evvel bu menhus şclı~ - On yedi lira .• 
ri, bu yabancı şahmlan, bu ya- Diye cevap verdi. O 7.8.Illan Ka-
bancı lisanı mua.zznm müzeleri. dar Pole karşı gayri şuurl olarak 
kütüphaneleri, sayrsız eğlence bir hiddet duydu. Arl.:ada.şının 
yerleri, değişMt kadmlan ile in· gözleri büyümüş, yerinden fır
sanı süriLl<llyen bu menhus §ebrl Inmış olnrak aynaya bakışını gö· 
terket.rneli ve Macaristana dön- rür gibi oldu ve bu hatıra ile kay
meliyl!t.. bett.iği arkadaa5ına için ıçm ağ-

Evet Macaristana dönrneliyı.!.U, ladı. 
fakat nasıl? OtobW., iki günlük İkinci gün de kavuşmak üzere 
yiyecek, garsona verilen bahşış, idi. Hatırlatan çclıtel-er yavaş 
Bir paket sigara ve otele pe.~i- yavaş siliniyor hatıralar yerlcri
nen verilen bir haftalık on dört ni bir tek salı;t fikre terkediyor
şilingten sonra geriy<ı kalan iki !ardı: gitmek •• her ne pahasına 
buçuk lira. ile nereye gidcblirim '! olursa o1sun gitmek, Londradnn 
Nereye gidebilirim? aynlma.k .. ne Rozefi düşünmek. 

C.ebinde kalan para hakkında ne Tilly'yi düslinmek. ne de kim~ 
en ufak bir fikri bile yoktu, fa- seyi, fakat yalnızca buradan bu 
kat bu pa.ranm ıpek az olduğtmu menhus memlehettaı kaçıp .kw-

Avusturra sefareti.. lacivert 
kostümlerini giymişti ve sesınde
ki ihtizazı yenmiye çalmnrak se
faret miistee&rmı görm k istedi
ğini tıöyledi. 

Kendisini kabul c~n çıµlnk 
başlı düşiincdi tavırlı zat ısmini 
duyunca b~mı salladı. 

• - Sizı lıa.tırlıyorıun, dedi. & 
ger nldarumyorsam cot· !e"'i u1r 
hadi~ isminiz geçiyordu.. e
vet •. buyurun, ne istiyorsunuz? 
Nasıl Viynnaya mı dönmek isti. 
yorstmuz? Nasıl? Dönmek ha: 
Fakat bildlğ.ıme göre siz Avuı:ı. 
turya taba.:ı.sı değiısıniz. yoksa 
aldanıyor muyum, Avustu.y:ı.' 
mısınız! 

- Ha.yır, Macarım .• 

(~Den.mı var) 

............... ıllıa .. - dıwıdw4u. 
,..... o.... .. sıılDNl ~ aıeçıt1 'Ye 

.__. betctı.ııe neöcelelı.dl. 
ı.bla~ 

Bım ~ -- bir oywı.., ..... 
DMJ& a ...._. B'mel'm.r oır-

1111ıı11ım. ......... ~ ~ 
...,. ........... ~ wMt+ı 
a.m, ..., JııalıMllt 9C* .... .. 
o,m ~. Jlıın4 eUıae .... lıılır 
p nndlel'1'1k goDQk :fmıaU..ı betıa 
etti. .tıq ta.t da lf Det eiAkt.ı.a)'ft lıııa.. 

- ........,.. tılR*1 edecdt 79De iP" 
Hl vb il' ~. lıQbapet lN da.. 
kJJıada Rem8ll .., .,.... dd8D ortr 

l9Dı111 tcıtıa ,.et ... ılllc btr ,etle nı 
ıwtJatıo; s«tıarma tahtı. Baodııııırı --.. 
ra Ban~•• .....,_*81 tıemtn 
tçıln bir. la1'1 ~ da ~ 
üa!D9ddlıır .... mewt 'x ı-.. -.pd• 
WetiD taılllll':A .. W:1. 

<Jllllp ~ıme ~ -.... 
mac Ro t•w ım.-u mı s 0 

biısl ---~~ ...-a. Taııkaiıd& 
bllidfraha ft1 fuııtad or-ca .., ~ 
lan. Faıı.t diğer o,._..,r lkiDal ft 
UçUncU mMf f\ıtbolnllır' mem.ruı _. 
zedl:ror, xamuı mlmt1rtertıı yorgm 
Te d6rt gGnd'Qr )'Olda oldukları da u
nutulmamak gerek. Romsılerin lan. 
't'f!U baklmıda Jrat1 kanaat aııe&k ya. 
nnkt maçtan smrra belll OlaeakU:r. 
latc.nbut pmptyonu Bcşikta§tan gU· 

1ıeı bir OJUI1 Te ~ bir galebe bek. 
lerl.z. 

Galatasaray - 8efikta§ 
B takımlan 

Dün Rapkl. Ferterbah9(! matmd!m 
evvel Gnla.tasara.y _ Beşiktaş B takrm 
J3n karşıınaqug'ar ve mUsabııka S-2 
Be,şlkto,şm galebesiyle bltml§tır. 

cumartesi Ps:zar 
2 Mnyıs J Mayıs -<ı , liııtr: IG n. 4hlr: n 

• - l\n •m: 176 rnemı: 177 

. ' 1 ,, . 111 

4.06 9.IU 4,5:> 9.49 

12.11 6.l>i 11.11 ll.04 
16.0S s.ıss 16.03 8.3'1 

Al,~'lm 19.00 12,00 19..0'1 ıuo 

Yırtın ıuız 1.44 !0,62 lM 
tm911k 8.0f ·us s.oz '7.IJ8 

• 
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Hasır koltuk ve 
moltllyenlzl 

her yerdt-n ucuz 
t ... tanbnlda Rlza.paşa yokuşunda 

66 No, AHMET FEVZJ'oin 

Asri · mobilye 
Hağaza'!mdan alınız. 

! - s . 1942 

• EN EY/ FOTOGDAFLAR - - -

ile sabah, öğle ve akşam Yeni neşriyat 

KODAK 
~·FiLM 

Her yemekten sonra giinde 3 defa munta21UDan cliflerinizi fırçalayınız. iktisadi yürüyüf İL"~ 

J. Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komi•yorıunJan 

Taluntn ftatı ilk tetpmatı lbalenln gün ve 

Olıuıl K'm-o.t Ura Kunış 88Ati 

Kuru Uznm 62 1396 00 8.S.942 cuma aaat 10 
KUPU incir S3 1192 M 8.S.9•2 cuma aaat ıs 

MJkdan, clns1, tahmin nau ve ilk temJnııtı.an yukarda yazılı iki kalem 
yiyecek kapalı znr! ekslltmeslle hl.za1armda yazılı '1bı ve saatlerde komis
yonumuzun bulunduğu yerde satın nlmacaktır. NUmune ve şartname her 
gtın koml&l";lnumuzda görı!lebUir. Şnrtnamesı parasızdır. Komisyondan alı
nabilir. lateklilerln kanuna uygun velltka ve temına.tıarmı muhtevi kapalı 
:zart t ekil! mektuplarmr eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar komı.r 
yona makbuz knr§llığuıda vermeleri. (2875--481.t) 

Qugünkü radyo 1 
7,30 Program, memleket sa.at ayan 

7,33 Hatif pro.,"'t'am Pl. 7,•5 ajana 
8,00-8,30 Seıı!onlk program Pl. 12, 

'1kttr.ad1 yUrUytış., mecmuuının 

08 ncl royiı::ı: çıkmıJjttr. Bu s:ıyıda 

Prof. ŞUkrU Baban, Prot. Suphl Nuri 
İlerl, Prot Muhlia Ete. Prot. Namık 
Zeld .Araı. Nazmi Topçuoğlu, R~t 
Ekrem Koçu'nun makaleleri ve daha 
b.rçok tanmmrş lktis:ıt.çı ve mu.har. 
rirlerin yazılan ile on be§ gtlnlUk pi· 
yua vaziyeti. 

Mali, lktlsadt, zira! birçok makale. 
lerlo bezc:ı:ımiş olan bu eseri tavsiye 
ederiz. 

Muhlis Sabahattin 
Opereti 

- . .~ 

. Ç~/{ILIR 

ıiatnbal lıffuım. 'mWUQbulea verlle•ı 
AsHl!I •ıtast Diltları 

ı 30 program, memleket aaat ayarı 18, 
33 Fasıl heyeti ı::,45 ajana U ,00 riya 
setlctlmhur bandosu 14,30 Ankara ilk 
bahar at ko§ularmın tahminleri 15,30 
Devlet koruıeı-.:atuarı aaloırılarmdan 
naklen ne§rlyat. 18,00 program ve 
memleekt saat ayan 18,03 Radyo ço. 
cuk kulübü 18,4:> zira&t takvimi 18,M 
Radyo dans orkestrumm her telden 
programı 19,30 saat ayarr, ajana 19, 
.t5Serbest 10 dakika 19,155 Ii'.an§Ik 
maknmlardan ıarkılar 20,15 Radyo 
guete81. 20,45 şarkı ve tUrkUler 21,00 
Konuşma (Bilyilk adamlar) 21,lS din 
leyle[ istekleri 21,4S Konutma 22,30 
mO:zik 22,30 saat ayan, ajana ve bor 
eatar %2,•5-22,50 kapan?§. 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
Kadınların Beğendiği 

Yazan: M. 'l'F~t 
Beste: Muhlis Sabahattin 

--o----
BEY<)(1LU BALK SİNEMASI 

Bütan •KODAK" Sabcılanndan / 
Kodak .Film Jstevinl~ 

. -KOOAK fEQYPTfA.Ş. t•tanbu( 

~fit* yamlı eUer ka14lı zsrtı.a e~>e konmuetur. İhalelll U. S. 
lM2 perpıaM p\1 aat JS ek Ko&"ad& ukıeı1 aatmlılma komtııyoııunda 

yapılacaktır. Talipteal.ıı kc.lD.unf Wlllık&l&l"ile tekli! me:.Ctupta.ı:U?J ihale ...... , 
tindea btr aaa.t eYYe,! ~na ~ri. ' 

......... ~tır.n~ı.. ' 
CtnU kilo Un llra 
Koyla tı&t 67,WO 6'11500 6063 1 

Keçıl eti 67,500 s2:•2 39M J 
(l!~S - •971) 

••• 
~da cm. ve mlktarl&rt yazıtr.• DOrt ~ Aktml&.tör malzemesi 

puarlıkl& mUn&lı:uaya konmtl§tur. llıalcsi 4.S.9f2 pazarteııi günü saat H 
de yapılacaktrr. Taliplerin te'minaUa.rUe Ha.s.biyede Yedek subay okulunda 
aatmalma k~ mllracaaUım, 

Met Olasl ...,_. 

120I 
S<>O 
·o. 
4ot 

~pll!.k 

Jıılenll .. 
ktı.pet .. 

Kenti • 

----- -
(3K. lr.5. %X1Z5XH:S) 
( .. .. .. 1 
ı0)({lıl3 X NXlOO) 

( . .. . ) 
(3099- 5102) 

• • • 
Harbiyede Yed~k •bay o1m1u.bılııa... 

; çatısmın t!dncl lııannmd.Md ~rıom 
a <tarm& ve çinko oaıc .,.. dıeftleriniD -.ıa. 
uııat pazarlıkta mtmakua:ra kon- ~ l ' .. 

1 • mll§tur. 1lafll ,cm,ıeat. 
HUllUl .,.. tennı tarUıt.n ~ Mfl! ~r c;dlkL 

kom• ıs .. ~r. llilıılııl u~ lı191. 
H2., paıı(',ıtıMt pmll aat 10 da.f,..,.s&. ~'1~ ; 
eUııtlr. la bffe fGre 111\M~ W J • ~19 na& · 
dtıll (~ Ura ~) ... ~~· 'llıMp ... 8lc*a. 
ıma ı.an Uaıtı u ıee Hıııt' ıs 11.. vuu.. 

• • . 
1 .. 

' .. 
1 .. 
ı )'VllUk 
3 adet 

l'eClı* 9Ôlly ~·kı. k,...._ rıi4L: Diıl9 maı-r.. 
~· ·- .... - - 2. 

11>0 ton ç!mento w•l'I. ('977---50:ı3) 

• * • 
Paz&.ı'lıkla 22 ton Mde yafr atm 

alınacaktır. Evsaf -ve hu.eu.ııt tartlan 
komLsyonda görülebilir . .A.sid1n lzamt 
derecesı (8) dJr. İhale.si. S.S.942 aalı 

g9nt1 saat l!S de yşpılacaktJr. 22 ton 
eade yağı toptan almabllecett gibi da_ 
ha. az miktarda veya beter tonıllk 

partner halinde de atmabılllr. Tatılple
~n kat1 ~mlnatlarlle Harbiyede Ye. 
dek subay okulundıı. komta,oı:ı& mQra.., 

caaıt'lan. (3078-SOM) . .. . 
Plı&ariıkla 19 ton eade :raA'r ntm 

lllınscaktrr. Evsa.! ve hu1ıw!l ,.rtıan 

komisyonda görUleıbillr. Asidin l.zamt 
derecesi (8) dlr. İhMesi S.S.942 mlı 

gtlnil saat H te yapılacaktır. 19 ton 
sade yatı toptan alınabileceği gibi 
dalı& az mlkdarda veya beter tonluk 
partner halinde de almabllir. Taliple. 
rin katı temin.atlarile Ha.rbtyede Ye· 
dek subay okulunda komlısyona mUra. 
caattan. (3079-~) 

• * • 
Beher kiloouna 35 kuruş fiyat 

tahmin edilen 40 ton patates 4. 5. 
9~2 pazartesi günü saat 10 da pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 14000 lira okıp 
kat'.i'teminatı 2100 liradır. Şlirt
na.me5i her gün k~onda. g&
riilebilir . l&eklilerin belli 8'iıı ve 
saatte kat•t teminatları ile bir: 
likte Fındıklıda stmahııa ko
mitıyonuna ,!ekneleri. 

(3103-5106) 

• • • 
Beher kilosu 109 kunı§tan 115 :ton 

toz (leker pn~rlıkln sa.Un alınacak. 
tır. lha.ıeııı 13.5.942 çaroamba gUnU 
saat l!S,30 da Ka rs aslceı1 sa tmnlma 
komisyonunda yapılacaktır. TnkarrU:
~dccek t m t üzerinden ı:nt'J tcmlnnt,, 
alınacaktır. ( 3088--1;091) 

• • • 
3000 adet 200 ild 330 litrelik gal-

vanizl i çelik uçtan lmı\l edilmiş DL 
don p:ızarlılda sntm a!lllıı.caktrr. tha. 
lesı 9.5.942 Cumnf'tesı gilnU saat ıı, 
30 da Ankarada M. M. V. Hava &atm. 
atma kollllı!yoııunda yapılacaktır. Ta
liplerin teld'f edeccl:lcrl t lat Uzcrln. 
den kart t.emtnatlarile belli vakitte 
l•~müıyona gelmeleri. (3067.5090) 

Bmitlaiyen fm;a. 2 adet 
90 kllo emUlıriyen. 

T.ırmık. 6 adet 
Yaba. 10 ,. 
Balast çekieL 30 ,. 
~ı gözlUğtl. 30 .. 
Yukarıda yazılı mıı.ı.zıeme~rin pa. 

zarhkla ekalltmclerl 8.IS.9•2 Cuma gU. 
nU •at 10 da Topka.pı lı!alt.epesinde 
aaker! atmalnıa komisyonunda yapı. 
lacaktır. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (3091.509•) 

• • • 
Anltara clvarmda .tlS,831 lira 90 ku-

rut keşi! bedelll kalorl!er tffilatı pa. 
zarlıkla yaptınlacaktrr. Katı temin&. 
tı 687.t lira 79 kuru§tur. İbıı.leei 9.S. 
9•2 Cumartesi gUnU a&at 11 de An. 

karada M. M. V. Hava aatınalma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
betıl valtttte komisyona gelmeleri. Bu 
ıoe gireceklerin inpat dairesinden eh. 
llyet veeıka.at almalan tarttır. 

(308~6089) 

••• 
1060 ton odun 16 parçaya bölUnmek 

flUretile pazarlıkla satın almacaktır. 

Taliplerin 13,0.942 Çar14mba. gi.l.nU 
sıı.&t ıs de Gebze aakerl aatınalma 

koml.ayonunda yapııacaktır. Her kale
min teminatı 368 lira. beher kilosunun 
natı b!r kurut 75 aantımdJr. Taliple. 
rln belli vakitte komtııyona gelmeleri. 

(3092 - 6095) 
.. . . 

Sirkeci anbarmda hiçbir suretle ta. 
miri mUmkUn olmayan 37•5 adet un 
çuvalı lle 265:S adet erzak çuvalı mü
zayede ile eatılacak veyahut bu çu_ 
valların yerine en çok veya mu.ta. 
mel çuval veN'n istekliye verilecektir. 
Tnllpterln husu.ııf prUarı komiayonda 
ve Hıale gtlnUnden evvel çuvalları an
bıırda g<lrcblllrler ihalesi 6.5.0ıi2 ça r. 
p mba gtlnU sut (11) ee y:ıp:l4cıık. 
tır. Yerine çuval alındığı takdirde 
lhMe gilnU Wrec<!ği çuvalm numune. 
alni ve evsafmı beraber g etirerek k'lç 
tane vereceğin! teklif edecektir. Ta. 
?iplerin mezkQr gtln ve aaatte Harbi. 
yede Tedek BUbay okulunda aatınalma 
komisyonuna mUracaatıarı. 

(3101- 15104) 

• * * 
E'ld§eh irde 39,387 Ura 30 kuruş 

kc,,i! bedelli Erbq yatakhıı.ne.tlntn lt. 

Acele satıhk ev 
Beylerbeyi Abduilaheğa mahal 

!esi cadde üzerinde altında. bi'r 
dti:21ln tk-.erlnde yedi odalı bir 
ev luıywm, ter!tos ve elektrik 
vardır. Dü.kk!n numarası 30, ha
ne nunıara11 3t dir. Beykom. ka-

r maımıruı nrdır. 
Mftfteaat: Bakbl .5oço. 

llaeı M.Wa Gbdil 

D 0&1 0M 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HE 1 ., 
"1Ulll:.tnı M"1'EllA.8819J 

Dlnııyohl 1 .. 
lılDayeıı.e aaa.tleri: 2.~6. l'el: ?2!9S 

~i 
K•~da mııktm eolı:ağmda. 1 

n\lmar....., *-kt.a,1m. J>rime gi"8D 

• hINlS ~· bli'llkte l"fldl lbtlyllk 
Ye bir ldlc;lk olmak ,Gılere 8llldz ku. 
nemt çatarak kaÇCfftır. Yenlıllni ala· 
cağımdan keyfiyet tlA.n ohmur. 
Kamnpaşa.da 1Dldm 80ka.pıda 1 
N o. da Ferdane Çelikel 

mam tn.pah" milt.eahhld nam .,. he
sabına açık ekailtmeye konmu§tur. 
İhale.al 20.5.942 C&T'f8mba günQ saat 
15 de Ankarada lıl. X V. Hava satm 
alma komlsyon\Dlda yapılacaktır. İlk 
teminatı 29154 lira S kurtl§tur. Şart.na. 
mut 197 kun.19& koml3Yoo.dan almrr. 
Ekeutmeye gireceklerin ihaleden Uç 
gün evveline kadar vekAlet lnıaat da. 
!resinden vesika alınalan prttır. 

( 3090-6093) 

* * * 
2~00 lirayı geçmemek ~re paur _ 

!ıkla Te ayn ayn be§ kararla 7.ts.9•2 
gtlnU saat 15 de Toz §eker alınacak. 
tır. U>OO lirayı geçmemek tuere 7,5. 
942 gUnn aaat 16 da Tuz almacaktrr. 
Taliplerin kıı.t't temlnaUarile beJll va
kitlerde Çatalcada askeı1 eatmalma 
koml.llyonuna gelmeleri. 

(3089- 6092) 

• * "' 
• 25,000 kl!o koyun veya sıtır etı pa. 

zarlıkla satm alınacaktır. İhalesi rs.rs. 
942 Salı gtınU 11&&t 10 da Eskl§eblr 
askeı1 aatmalma. komisyonunda yapı. 
lacaktır. Koyun etlıiln kilosu 120 ku
ruş ıra{r etinin kilosu 80 kurtl§tur. 
1.steklllerin belll vakitte komisyona 
gelmeleri. (3097- 0100) 

* * * 
Sirkeci anbannda mevcut yırtık ve 

tamire muhtaç bulunan çuvallardnn 
Azami (10) bin llraltk çuval pazarhk. 
la tamir ettlrlle~ktir. Tallplerin hu. 
sllıl!ll şartları komll!yonda ve ihale gU. 
ntlnd~n daha evvel tamir edilecek c;u. 
valları anbardıı. görebi11rler. lbıılcsl 
6.S.91!:: Ç!lrşam~ güJiU saat 10 dıı 
yapılar.aktır. İsteklilerin teltli! edo • 
ceklerı !!yat Uzerinden kat'! teminat. 
larlle Harbiyede Yedek subay okulun. 
da komıs~:ona mUracaaUarı. 

(3l00- fü03) 

* ~ "' 

1. Alev Şarlnsı, 2. Deniz kızı, 3. 

1 
Deniz Levazım Satınaima KonıUvona Kovboylar yıldızı. 

Şelllr Ti,atroeu Mtldlirlöftlnden: 

lılüe!JllC5emlztn Dro.m, Komedı ve 
Çocuk lnaunları:nda tem.sil ettirilmek 
Uzere piyes vermek arzu eden muhar. 
rir ve mtıterclmlerin eserlerini niha· 
yet 1 ağustos 94.2 tarihine kadar Te 
pcba§mda Şehir Tiyatroıru Dra.matö; 
lftttlne göndermeler! lzımdır. " 

llanlan -----· ıı.evcut l"elllın Te fenni prt.n&metri mucibince 15 ç1tt, denia vuıtuı da.. 
meni yaptırılacaktır. Pazarlığı 5.S.9il alı günü saat U de Kurmpa§&cı

buluna.n Deniz levazmı satmalma. kom.18yoııunda yapılacaktır. Re81m n prt.. 
na.meal 1f naU dahOlnde mez1dh' komisyonda görlllebllJr. 

İlltekHlerln belli gUn ve eaatte adı geçen komisyona mUracaaUa.n. (l503') 

•• • 

,1o·kadında 9 zu fena 
Nnktı bir pudra 
kuUanırlar •• 

Fena renkte · bir pudra, 
Jilzlln11.ze cM&Q&Jlı• 'le 
çirkin bir maı:ııara ftrlr 
• e sızı daha Ja4lı g&t.- __,__,,.. ,. 

rtr. En unun renct bul
,'1n&J:Un yeglııe çaresi, JU-
i Silnüziln bir tarafına bir • 
tenle 'H diler tarafına d ~· 

1 
batt.a renk pudta tecrübe • .. • .. • 
etır.etUr. Bu tecrilbeyt • ; 
lıernen bugün ıtze para
aız oJ&n.k glSndertıecek 
Tokalon pudruuıın yeni 
'fe cazip renklerile yapı- " 
ıuı. Bu yeni renkler, ga- "• • .. 
1et· modern Ye Adeta ılh
i'Amlz bir gOı mesabesin
d e olan cCromoscopet 
ınaltlna.slle karıştınltnış
tır. Bu maklna, renkleri 
lcu.surauz ve tam olaralc 
ae~er. Artık cMalcyaJlı> 

blr fi%e tesadQf edllml· 
~ittir. Clld ile lmtızaç eden ve tabll 
ıtbl görilnen m,Oltemmel blr pudra• 
dır. Totaıon pudrası, mema köpti
tü• lle beratlı •e bu.su.si blr usul 
dairesinde kanıtınlmı.tt.ı.r. Bu şa .. 
J edt riizgt.ilı Ye yafmurlu bir h:L• 
Yada bile bfitiln gün o.bit ltalıt. 

Hemen bagün Tokalon pudrasını 
tecrWbe edlnlz • e tenln.Jıe ne de• 
rece blr güzellik teml:ı edece!ıl.Dl 
görüııü.z. 

Deniz hA.lta.haneat ihtiyacı için almacak olan 68 kalem muhtelit cfD' 
na.cın (.5.9~ pazar!Hi gün\l saat u de Kaannp&§ada bulunan Deniz levazıııı 
aabnalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Taliplerin pazarlık CUDUD· 
den evvel UA.çlarm ctn.e ve mlktar!annı mezktll' komlayond&n öğrenebWrlet· 

lneklllerin belli g11n ve saatte adı geçen komlayoııa mllracaatl&n, (!50315) 

• • • 
ı - Ta.bmln olunan mecmuu bedeli ''8800., lira olaıı "(()()()" &det GU

vahn 15. lı!ayı.a. 942 aalı giinU ııa.at U de pazarlıkla eJuıDtme.ı ,.apıl&caktır. 
2 - Katı teminatı ''1~20., Ura olup nilmWM! ve §&rtnameet bıer g1lJS 

komisyonda görlileblllr. 
ll - İllteklllerin belli gün n 1&&tte Kaaımpa§&da bulunan k~ 

hazır bulunmaları. <nll). 

••• 
ı - Tahmin olunan mecmu ~de~ 12714.9' Ura olan 28000 adet &lll· 

pullln, 15. Mayı.a. 9il ıalı günU .aat 15 de paurlrkla. ek.ıriltmeaJ. yapılac&ktır· 
2 - İlk teminatı 9SS lJra 62 kuru§ olup p.rtnaınMt her g11D ltomtsyon.. 

dan almablllr. 
3 - İ.ltcklllerln belli gün n aaatte Kuımp&§ada bulunan kom.1.tyoncı-

ha.!:rr bulmıma.Ian, (l5036) 

ı ı ııtaabal Levazım Amlrllll ıatıaaıma 
komisyona llAnları 

Snlrpazarmda Lv. lııla.ıııul a.nbarm.m cümle ka.pı.sı yaptırılacaktır. Pa· 
zarlıkl& eks1ltmcsı •.5.9(2 Pazartest günll sa.at 115,415 de Tophs.~de L•· 
Anıirllfi satma.ima komisyonunda yapılacaktır. Kegıt bcdell 919 Ura 60 ku.. 
ruş kat'ı teminatı 138 liradır. Taliplerin be!U vakitte komisyona gelınelerl· 

I • " (710-S007), 
• • • 

Adet 
100 Rekor ırrmguı kutusuz birlik: 
200 

" .. .. lklllk. 
1100 • • • be'l!k. 

100 ,. .. • ytrmUlk. 

Yııkanda miktan yazılr rekor §trm&'al&n pazarlıkla aa.tm aımacaırtrf. 
P.ıaıuı 4.5.!lf2 Pazartesi gUnU 48.&t lS,30 da Tophanede Lv. Amirlltı aattıl 
aıma komlayonwıda yapılacnktır. Hep.slııln t&hmlıı bedell 31U lira ka.t't ıe.. 

mln&tı .t67 lira U> kuruotur. lateklllerln belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(711-6008) 

•• • 
2.26 X l.60 eblidında 6 adet TUrk bayrağı ve 8 adet Kızılay bayrağı alı-

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.S.942 Pazarteaı günü saat ıs de Topha
nede Lv. Amlrlfği aatmaıma komisyonunda yapılacaktır, latekWerin nO• 
mune ~ teminatlarlle beUl aaatte komLsyona gelıneleri. (712-6009) 

•• • 
200 adet kadar bUyUk veya küçük gemici Feneri alınacaktır. Pasar. 

lı:kla eksiltmesi .t.S.9'2 Paz.arteai günü aaat U,10 de Tophanede Lv. A.mır
lltf aatmalına komisyonunda taliplerin geUreceklert nUmunelerden beğeDU.. 
mek ıruretile yapılacaktır. lstekıilerin belli vaklt.te komisyona gelmeleri. 

(71~8) 

• • • 
Beher adedine lM kuruş tahnıln edilen 18,000 adet anbalaj Jpl almacak

tır. Puarlıkla eksiltmeıı 4.S.942 Pazarteaı gtlnü saat H,30 da Topha.ned• 
İlt. Lv. Amirlifl aatmalma komLsyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 2025 
liradır numunesi komiayonda görUIUr. Taliplerin belli vakitte komilyon• 
gelıneleri.NUmunesi komlayonda görUUlr, (7la-...6010). 

• • • 
2000 kifo filmaşin demirinden 

1800 kilo 14-16-20 No. kundura 
çi~ yaptırtlacaktır. Paza.rhkla 
eksıltmesi 5. 5. 942 salı günü 
aat 14,30 da Tophanede Lv. A
mirliği satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Dcher kilosunun i
maliye ücreti 89 kuruş 50 san-
tim olup kat't teminatı 241 lira 
65 kuruştur. Nümune ve şartna
mesi komisyonda görülür. İstek-

tır. Pazarlıkla. eksiltmesi 15. 5 . 
942 salı günü saat 14 .de Topba· 
nede Lv. Amirliği saunalma ko
misyonunda yapıla.ca.ktır. Kat'f 
teminatı 1710 liradır. lsteklilerill 
belli saatte komisyona gelmele· 
ri. (716 - 5086) 

• * * 
Beherlne 100 kunıo tahmin edilell 

2544 adet soba 'borwru alınacaktır. 

1000 Ilı\ 1500 kilo kuzu eti pazar-

• lilerin belli saatte komisyona gel-==================== meleri. (717 - 50&7) 

Pazarlıkla eksiltmesi 6.l5.9U Çarf&JD• 
ba günü saat U de Tophanede L•· 
Amirliği .satmalma komlayonunda ya.. 

lıkla a !'l?acaktır. Taliplerin f.S.942 
Pazart·~ı gilnU saat 15 de Çorhıdıı 

askeri s:ıtmalma komisyonuna gelme. 
lert. l.310~109) 

SAHiBİ : A.Sl.!J ı'~ 
fhcıldıılı yer: \'AKİ1 MATR.\A.St 

Umumi Neşrjy:ıtı id:ıre eden 
Refik Ahmet Stı;trıgll 

• • • pıla.caktır. Kat'l temtn&tı 881 lira 60 
Beher metre mikabına 95 lira kuruıtur. NUmunesl komlByonda gıs. 

tahmin edilen 100 ila. 120 met.re rUIUr. tsteklll~rin belli vakitte komı.-
mikabı anbaliı.jlık tahta almacak yona gelmeler' (718--6088) 
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l'Jl.: 25 * SAYI: 8716 
[dan evi: Ankara <:.. \.akıt \ u n 

1 elefon: ld.'\rT" (~1870) , Yaz.ı (%1413) 

1"!1$P lstanbal VakJt--Pn"ta trotu"1J:4ı _J 

Salzburg kon~şma-' Birmanyada Pek yakında 
larmda verılen Japonlar Mandalayı . ne olacak? 

kararlar işgal ettiler 
Yazan: Asım Us 

Ac.aba Jlit Jer ile l\lusol'ni Sa.iz. 
burı;da ne konuştulnrY 1'·e gihl kıı.
rarbr verdiler? Tabii bunu mih. 
\'criıı rcsnıi tcbUI;inde buliua.k 
ıııümklin drğildir. Fnkat basma 
kahp, reıt'.-.siL ozler ile yazılmı5 
olan bu tebliğ siyn i ve aı::I.cri Jıiı. 
diselt'r arno;mdan incelenirse bu 
nokta.tar Nı· dereceye kaİlar t:ıh-
ndn olunabilir. • 

Salzburg tebliğine göre, IliUer -
~n'iOlini konuşm:ıl::mnclaıı iki mil 
l~tin siya'li ve asl•eri pliınl:ırı hak. 

-<>--
Çinin hayati yolu 

kesildi 
--o--

Af,yab bom
bardıman 

edıidi 
kında tam bir gıirli~ blı fiği IU'ti • Lonılra, 2 (A.A.) - Tokyo radyo· 
c~ i tıkmı~tu-; Almanya, 1talya \'C su Japon kıtalarının cuma akşamı 
nıUtteflklerinin son zııferi ellerin- Mnndnlnyı tamamen i1'gal ettiklerini 
deki bütün v11<.ıl:ılnr ile teminat 1 haber vermektedir. • 

a~tma al~ hususundaki :t:Linıle. Mandalıı ele lrlldl 
r1 bu mllnn.sebetle bir kııt dalta Y ı;~ 
heJlnni~tir. Tokyo, 2 (A.A) - Japon umumi 

Alman ,.0 ltal;rnn hiikiımet re- karargtuıı Birmanyada Mandatay'm 
isleri mlllctlcrara-.1 iyasi dorum Japon kuvvetleri tarafından ele geçL 
lilerinde konu urlnrken hiç 5u11• rildlğinl resmen bildirmektedir. 
hesi% Fransıı.dıı u,·al'in iş ba~ı- ( IJeııamı Sa. 2 Sü. 2 de) 
na gelmesini gerekli kılan ihtiyaç
lar göı önüne gt.Urllmis \'<' ona 
göre- kararlnr almını~hr. Uzun za. 
nıandanbcri Aimanya J<'raıısnyı ken 
di yanma ııhn:ık Ye İngilteretlen 
U7.aklastrrmak için sulh ~rtlan ü
zerinde fecJ.ıı.kiirhl< ya.pmnk arzu:.u
nn duymal,tadır. Hatta hlr aralrk 
bu makıııatla 1talyayı • 'I:. ,.c S:ı
,.oa, Korsika, Tunus emellerinden 
vazgeçirmek bile istedi. }'akat Hit. 
ler !Tusolinlyi. buna müsait bolma
'11 Bnndan dolayı J..ii\'nl'I i5 ba.5ına 
Retinnek isi de gedltti. 

Son zamanlarda Japonynnm u. 
Ukcloğudaki ilerlemeleri Fransayı 
ınlh•:cr ta.rafına kazanmak i~in Her 
tin \'e Romada yeni ümitler doj;ur 
nıu,stnr; yııni lU..lrnyı Niıı ve Sa.. 
voa, Korsiluı. ,.e Tunu emnıterln. 
den vaz g«innek yerine Fransa· 
Yı buralarda yapar.ağı fe<lakarhk
lara kar~ı ba.'kıı. taraflardan tat
llıln etmek ~nreı.;i nmnmnğa ba5•a
ınl!lta. Zira Hltl<>r ile lusollninin 

ın'.;cıi dlhlindilklerf sulh, fngilil 
hnparatorluğnnun dn.~'1lmn ı hül. 
Ya .:na <fayannn bir sulhtur \"e böy. 
le bir ulhUn fiSrtlan içinde Fran
sayı da memnun ctnıel< yolu bulu
nabilir. Birkaç: ~iin ('\\'el yeni 
Fra.n"ız hük\ımet reisi u,·al'in 
'erdiği bl1 dcm~te İD ""İltcrcnln 
harpte gnlebesl Ji'mnsa için bir fe. 
lfık<'t olacs~ını sii~ !emesi bu zih. 
nh•ctin bir delllidlr. 

lo;panyadan verilen bu habere 
göre mühim ~y Doğu cephe. 
~inden ba~ka. yerde olaca':< 

~ladrld, 2 (A.A.) - lyt malflmat 
alan mahfillere göre, pek yakında 
çok heyecanlı bir blldlsc olacaktır. 
Aynı mahfillerde ta.srlh edildiği_ 

ne göre, bahis mevzuu olan bO.di.ııe 

doğu cephesiyle ilgili değildir. 

Hind kongre
karar • 

sının 
• 

proıesz 

Müslümanların isteği 
müsait karşılandı 

Allatı.abad, 2 (A.A.) - Cuma ak. 
ııamı Hind kongresi komitesinin içti. 

(Devamı Sa. 1 Sü 5 de) 

Bununla beraber mlh' er de\'lct · 
lcrj i~iu Fra.ruıanm ehemmiyeti an. 
t·lik Hu ya cephesinde harhin kc. 
"İn olara1< kazanılması ile me~·<la. 
ı:a ~ıka<'aktır: Alman ordulan Kaf
kasya ,.c İran füerinılen İrnnn ,.e 
Ua r:ı,·a inerse l·'rn.nsanın CclaYi
~1, Yunusu, Dakan, !Uııdııgask;rı 
•le mihl'er del'lctlcrine iJtlhalu bli· 
Yiik bir kıymet alnr.nktır, Onwı 
irin "alzborg knfEıla..5mnsıı11la flit. 
ler ile &lusolini'nin verdikleri en 
tıtülıim krLrar her ey<len en el 
Rıı ya işirdc ke.sln Lh· zafer elde 
ctnıek için ıtalynnın da bu ceplıe
ll" ynrc:lımı me eı idlr. 

Japonların biil·ük bir zafer knzandık tarı Blnnanya ve fevtt!llnl gösteren 
harita 

lfııtnlardıı olduğu üzere 1ngiliz 
Bawekili ('.<>rı:ıı Anıcrlknfla iken 
Ruı elt il~ bir harı• pli\m yap
rnıslıırclı. Ru ııliinın esa"ı J:ıpoııya. 
~·ı ,.e İtalyayı bir t.nrafa lıır:ıkarak 
hiitiln miitteflk kuwetlerini Al-
11ıan,·a~a kıırsı hn.rel•ete getirmek 
İifl. ·Hİtıer ile l\fusollni b:ı defo 
Satzburg•<'la mlhYeıin ta:ırru1 pla. 
nııu buna ı;ilre krınnu5, nusyıı 

t'taphr. indeki Alman, }'in, J\lnC'"..ır. 
numen oroıılarıncn lt.alyn.n kU\·. 
\"etlerinin <le kahlmcısı li7.crinıle 
nnıa mıs olsıılar gercl<tir. Çünkü 
rne, tm Jıııc;c.biJc bugün arlık ~İ· 
nt:ıli Afrika cephe i ctı~mmiyetini 
l<:ı.\•b!'fmi;.ıtir. Uu ccplıcsinıleki A J. 
rnnn taarnııu muvaCfo1< olamaz"a 
'' krlenizde, Şim:ıli Afrikoılıı Ye bü
tıin <llğer ccplıelerdckl mıll\·eı· 
nıu, nffalu~·et leri lııynıetfen dii. 
"e<>ektir, (•'aknt Uu~ CP!lh<'"İrıcle 
l,e in bir z:ıfer elde t'JCli!irst• digcr 
ı-ephelcrdcki a.-.keri rnli~·et nıih 

\ 'Cr aleyhine ols:ı bile uz lılr ga~ .. 
ret ile her soy dti7ellr. 

J te Salzburc; lrnnıısmalannm 
bizde uyandırdıjb dii"'llnceler bıı 
!'I 'kl1cl!? hiiliisa olrınabllir. 

Almanyada 1 Mayıs 
Berlin, 2 (A.A.) - Milli iş hay

tamı bir mııy:stan iki mayısa bır:ı
kıld·ğı için bugUn bUtUn Alınan
~·adı işl('r tntil cd lmi.c:tir. 

An.~arada bir mah· 
kiim kaçtı 

45 bin lira ihtilas eden ve 14 seneye 
mahkom olan Şemseddin aranıyor 

o\nkara, 2 (Vakit muhabirin
den) - E.ir hnyır ce-miyet'nde ar. 
kndaşlarile beraber 45000 lira ka
cinr ynptığı bir suiistimal den do. 
leyı 14 sene nğır hepi'! ve para ce
zasına mahküm edilen mezkiır ce
miyet muhasebe> memurlarından 
Şemsettin Karamızrak dişlerinden 

muztarip olduğunu ve hususı dok
toruna gideeeğini söyliyerek bir 
ilci defa hasta.han.eye gidip gel.mil} 
ve bundan b!rkaç gün evvel yine 
hastahane::ı'e bir jandarma ile git. 
tlği sn-ada kaçmt§t.ı:r. Jnııdarma 
Bahri Mert tevkif edilmiştir. Za
bıta Şemsettin.in izi ilzcrindedir. 

lfltıorln emriyle ve işçilerin din 
lerzmm im0tlnı bulmnlan için adet 
fJİan parti toplruıUlan ynp.JınamI§-
tır. Ha.) darpaşa Llıteıel lzcllerı b&yramıan m yapıyor (Ye.ııaı 8 ncU sayfada), 

Büyük güven 
Yazan: adrl ERTEM 

(Yazısı 3 üucüd :) 
L------~--~----~~-...J 

' 11;xwq;ı q 

Almanların ilk taarruu topraklarmda llerleme-lerl 

Romel La Tr::1::,:sienev'in Alman Tebliğı 

Kafkas istikametin- Alman taarruzunun· Rus tarruzları 
de Alman taarruzu- arif esinde vaziyet 

nu idare edecek ve hazırhklar 
ı.ondra, 2 (a. a.) - Deyli He 

rald gazetesinin Vaşington muhnbi 
rinin bir telgrafına göre, gencra: 
Rommel Kafkas isUkameUnde Al 
man taa:rruzunu idare etmek üzere 
Lib)"'\b.n ayrılmrştrr. Bu kararın 
HiUer ·-- Mwıolini mUlAkatı ctına 
smda verildiği söylenmektedir. 

Peten'in 
nutku 

Fransa iktisadi sahada 
eski mevkiini alacak 

Thlera 2t (A.A.) - M&reoal dUD 
TbJerıı belediyesinin balkonundan 
Fra.ı:ııeız ana vatanı ve deniz aıırı 

Fran.sı::z: memleketleri l~ilcrine hlta.. 
ben blr nutuk söylcn:Uf ve bu nutuk 

..rac1Yo le ne§redllmi§tir, Mareşal bun· 
dan önce Sen _ Etycn, Komentrl nu • 
tuklarile lf beynnameııl.nde verdiği 

d.irektlflerl hatırlatml§ ve bu beyanna 

Ccnene, 2 (A.A.) - La 'Iribu
ne de Geneve g:uetesinin askeri 
mütdıasmsı )iizbaşı, Edguy Bauer 
"Alman taarruzunun arifesinde 
vnziyet ve ha.zrrlıkbr" ba§ltğı altın. 
da a.5l1ğıda.ki ms.ka.Jeyi neşretmiş
tir: 

İyi hava.larm avdetile beraber 
iki muhMtm taraf da kış harbinin 
bilan1:0Sunu !.a.nz"m lle meşgul ol. 
mıya başlamışlardır. Alman ordu
ları başkomutanlığının geçenlerde 
nc.:ırettiğj bir t.ebli~ ile, Rus ordu. 
sunun ı sonkanun 1942 tarihlnden. 
beri 10~.l'}O() esir verdiğini bildir. 
nıiştir kJ bu rakam, Almanlarca 
da.Una esas ittih:ız olunan bir hesa
ta ııam.ra.n, dört veya beş misli ö
Hi ve yaralıyı hatıra E;'ctimıelttc -
dir. 

Moslu:>va ise, bittabi. vnzlyet hak 
kında bUtil.tı blitün eleği.sik bi.P tcb
·ı:ğ çizmiştir. RuCJ.lara nazaran Al
nıanlar:n y:ı.lnız ~ba.t ve mart ay
ları zarfrnd:ı.ki zayiatı l 33.000 öfü 
ve 435.000 yaralıya baliğ clmuştul' 
ki Rus iklimindeki 91Jde.t göz önlin 
ôe tutuluıua. 350.000 Atmanın da. 

(Devamı Sa. 2 Sü. J de) 

Ağır zayiatta 
ptlsldlrtüldtl 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman «· 
dulan ~komutanhğmın tebliği: 
Doğu cephesinde, Alınan kuvvet

lerinin bazı yerlerde ynptrklıın ta. 
an-uzlar esnasmda dilşm.a.nda.n bir 
~ esir ve 31 oop alınmışt.rr. 

Müteaddit düşman taarruzlan a. 
kim kalı:n:ışt.a-. 

Murman.sk cephesinde, düşmanın 
bityük truırruzlan §lddetli :ımıhn
rebelerden sonra geri püskilrt.ül. 
mil§ ve kanlı kayıplara uğratıl
mıştrr. 

Şimal Afrika.da, her iki tarafça 
şiddetli keşif faaliyetleri olmu§
tur, 

Maltn ndıısmm tayyare meydan. 
, lan muvaffalayetle bombalannufr 
1 tır. 

Alman savaş tayyareleri evvelisi 
gece Pol'tsal.tin liman ve ia§e tesi,s. 
lcr:m çok tesirli olarak bomlxıla
nuşls?dır. İnfilA.kler ~ yangmlnr 
çıkmıştır. Büvil'· , ·" ticaret ge. 
ınisi ataşe \'Clilmiştlr. 

Batıda i§gal a. 1.:.ıda bulunan 
topraklar üzerin.de yapılan hava 
muharcbclerinde Alman e.v tayyn. 

(Devamı Sa. 2 Sil 6 da) 

menin tatbikinde herkesin il birli~ 
yapmasmı lstemlştlr. 

''Patronlar, işçilerin herhangi blr 
§ekllde istismar edilmesinden vazgeç. 
meli, t~erde sınıf mücadelesi zihni. 
yetinin devamma meydan vermemeli
dir. Herkes baklld iç camiaları kur • 
mağa çalışmalı, içtimaı baprılar vtı. 

cuda getirmeli, sıhhat ve içtimai yar. 
dıın i§lerlnde be.;ıanla.r elde etmek yo
lunda herkesin birlikte çalı§ması için 
gençlere mahsus çall§ma te§kllltı kur 
maudır. Ma.re§lll bundan sonra. kUc;Uk 
sanatların Fran.sanm canlı kuvvetle • 
rlnden biri olduğunu rsöylemiı ve Fran 
sanın lstlkbalde ikUsadt ııahadakl mU 
sabakada m&llarm.m evsafı itibarile 
eski mevkiinl tekrar bulacağını UA.ve 
etmiştir. 

Feridun paşa hastahane için 
50 bin lira teb~rru etti 

Hamiyetli vatandaş, bütün yurd zengin 
lerini hayırh teşebbüslere davet ediyor 

Mareıaı sözUnU bltlrirken, herkesi 
hariçte ~sulblln avdetlnl ve hürriyet l. 
çinde refahı temin etmek yolunda 
çaıışmağa davet eylemiştir. 

ingiliz -Amerikan 
taarruzu 

:\lcrhum Preo1le9 Nevclvanın zevci 
\'efayl J.&de Feridun paı;e., Kırıkkalt'de 
yapdacak bir hastahane için 60 bin 
lira teberru etml:ıtır. Bu yllkaek ba. 
mlyet aahlblnln merhum zevoeııl Pren. 
ııes de bir mliddet önce Türk OrdQllWUl 

bir milyon 11.ra gibi muaaam bir eer. 
~·et .tebemı etınl tir. 

DUn, bir arkada.,mıız, Feridun 
Paşayı evinde ziyaret ederek ı,:örUo. 

mttıtUr. Muharrirlmlzl bllytlk bir ne. 

1 
zakeUe kabul eden pa,a, yaptıtı ı.,ın 

bir vat.an borooııdaıı batka bir ~y 

1 

olmadığını IÖylemlş ve eözl<"rlne oun. 
lan UAve ctmlştlr: 

- Yurdumuz.dıı bLnlerce amele ta. 

Rus cephesi yarılırsa 
derhal başlıyacak 

IııımııktadJr. Dllşilndllm, ld bu l~llrrin 
çoluk çocuklan bakJIDa muhtaçtırlar. 
Onlarla daha yakından alAkadar ola. 
cak, dertıerlne deva olablle<ıt'k bir yu. 50 bin llra teberru eden l'nidun Paıta 
,.a IAumdır. HPdlyem bu ~-atan yav. 

Vaşington, 2 (A.A.) - Avrupa- rularınadır. 
f&zlaslyJe esirgememelerini tın-siye e. 
derim. Uf'r zaman vata.a bor<'Unu öde. 
mek için !:Ah,a<'ağn. Fakat bugp.nkU da ikinci bir cephe kurulması Va. ı - Bu gibi tebernılıırm yurd ölçU. 

t:inglonda. günün m~lesi halluı 

1 

sllnde faydasını kabul et!lğlnlze göre dünya ah,·aU karşl!'lmda ba vaz.lle ber 
a.l.ınrııt!r. U"hefnlerlm'z, !çln ne dl.l~llnllyorsunu7. ~ zamankinden fazla olmalıdır. Ft>rldun 

lyi malumat nlan mahfıllerde - 7~nglnl<>rfmlze. refah ,.e na.det ı•n,a, her :fırsatta bu gibi tebe:rrular 
denild.iğin-0 göre bu mnk9atla ya. temt>nnl ettikten sonra bayır mü~. da bulunmak 1 tt-dlğtııl de 119zlcrlnc 
prlaca.k lngfüz • 'Amerikan taaJTu. ~clerlne cJlerlndt>n ı-elen yardmıı batt& UAve etml)tlr. 

zu uzak değildir. Bununla bcra.~r --------
bu taarruzun tarihi Sovyetlerin 
Alman taarruzuna göstercceık~i 
muk.<l.vemetc bağlıdır. Rwı cephesi 
yarıldığı ta.kdirde İngiliz - Amerj. 1 
kan taarruzu hemen yaprlaca.ktır. l 

j 
Yok eğer Sovyctleır şimdiki mev
zilerini tuta.bil' rler8e 80nrayn. bı · j 

1 
rııkrl ıı.caktr. 

MUttef"ıklerin tcreddüdU ~l:ca 
deniz ta.ıııtı ycte~izHğinden ileri 
gelmektedir. ÇünkU bugünkü §art 
lar altında .ikinci bir cephe açr'. 
ınam için yaprlnc:ı.k hareketler !;Ok 
t.chlikeli olacaktır. ı 
Diğer taraftan öğrenildiğine gö· 

re, lngilterere gelml~ olan Amerl. 
kan kuvyetler~ umwnlyetle zaıuıe
clildiğinden de büyUktUr. Bunlaruı 
tnşrnmasmı kafile teşkillerinin gok 
iyi tPTti.p edilmi~ olması kolaylaş- 1 Akfıun Uız ııaııat okuluntln lılr ddllr tertip edllıul:ıtir. Uosınlu~., 
Uracalr.t.Ir. ku. talebeleri yerli ve moda elblaelcrlyle gihi~.i..tedJt 
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italyada 
harp kazançları 
bloke edilecek 

Boma, 2 (A.A.) -lııl. Mwıo]ini. 
ııin reisliği altmda toplanan Na.zır
lar Me<:li& bir ikamın projesini tas
vip etm~Ur. Bu projeye gtire bU
tün harp kazançları h.s.rbi.n sonuna 
kadar bloke OOilcce'lrt.ir. Bu ka
zanı:lar mUkahilinde devle~ ait hu 
sııst tehviller s!maca.lt ve bunların 
bcdeleri ancak ha:r:p nihayetinde 
ödenccdk::t.ir. 7.afcrden eonra bu 
meblağlarm tediyesi haldanda hu. 
us! bir şe'kil t.esbtt edilecektir. 

Arkanjel yolile. 

VAK 1 T 

Blrmaayada La Tribün ele .18· Röyterin diplomatik 

.De'f'ln m"' ... aleıl yazarına göre: 
(Baş tarafı 1 mcı ~cıvfoda) aa M 1 Tokyo'Dun uker! kaynaklardan tıu (Baş tarafı 1 ınci sa~fada) Hitler - uso ini 

ı,pl1n bO.yük ehemmiyeti bellrtllmek- imi surette harp 88.fı harici b.lch-
ı. " harekeUerln tam blr muvatta· ğma deWet eder. Görülüyor ki •• •• • d 
kiyeUe neUoelenditl ve Japon krbı.la. iki ta.rafm iddialan hiç de Jdi.çüm- goruşmesın e 
rmm l:ıtr.kaç hafta ~ 800 kilometre senmlyecck bir Diıahiyettedrr • " 'd tı tıeriedlkleri k.&ydolunmakta.dır. e1m1zde bunları kontrol edıebUe - neler konuşu u r 

Japonların ka~ismda yaınaı 1ngi • cek lıiçbir vasıta yoktur. Bu 118-

iiz askerleri değil befiDd, altmcı n bcple yalnız kaydetmekle iktifa ~ ı (AA) - lUlytar a,jaml-
onaltmcı Çin ordtıl&rm& bal1I I0,000 mceıburiYeUM.e bu}umıyonız. DDl diplomat.ık mubarrtri ~ 
kadar da Çin uekri Tardrr. Bunlar, Zayiat miktarı ne olu:ı-. olıRJD, SaJsbul"gd& yapdaJl Hltelr - lıl1lı90.. 
Japon 1lcrlemes1nl .. durdarm&Ya çalı§- stratejik ço'k bUyUk nalcliy&t yapd- Uni m1119.k&tt MkJrmda haı1çt:m. remd 
mışlardır. m3kta olduğu eiipbesiz olan bug1Bı- ftY& mtınııem hiçbir tet.aırde buluDUL 

lılandalay'm ı,gau il• Çımk1ııg ve ler zaıfmda Alman taa.rnas mıa.- maun,, oımuma rafmeın makul dtlfGn 
Hindlatan arasındaki Kand&laY ve kinesinin yerlne konu1meama., u..k ceı.er baZt ~Uerde durmakt&" 
Kummlng'den geçen munal& yolu Jıardan, şaJıit oluyoruz. Baltık -.. dır. 
kesilmiştir, Artık ÇuııkiDCe bU yoı - lıillndeki Alımaıı Iimenla.rındıaıı ,... Evvel& ml.Jını1n ...ıı &akeıt dlna.. 
dan harp malzemesi g&ıdermek lmkA ğır yüklfi nakliye gemileri FiDJa.n- ,n1zimden nzgeçerek bU w bflh·-
nı kalmamt§tır. <li)ıadaki ve Leningrat etmfmıdaki teda.fU1 bir stratej\ taldtıme karar~ 

Alcyab bomlıa.ı'clmlall edüd1 biıUkleri kuvvetlendirmek t12ıere meatne bUyilk bir ehemml,tet attedll. 
'rokyo, :e (A.A) - Hava lıtrUkJıeri· muttMıl askerta.,mıaktadn"~. Ay- mektedir. Böyle W hareket tanı:mm 

miz. dUn Birmanyanın garp ahlllnde nı wnerıM Frarumdan, Belçik&- eeçUmt§ olması blr itır&f m:ıhlyetbı
bulunan dU~anm Aky&b tı.ımtl fk1- dan. HoJıa.ndn.dan Dunaburg'a., Vi- ~ır. ÇUnkU mUttefUtlerlD kuY'ffti 

detle bombardıma.D et.mı,ıerdir. DOt- teblk'e, lıj.iıısk'e yelli til:mcnlerin, lltlr&Ue artmakta olduğundan mlhYer 
man hava bataryalarmm danmlı L ve bu~ Wehrmaclıt'm en meş gelecek ııene nlabeten kuvveW bir Ta.. 

\'~a ı (A.A.) - Untted teşine rağmen Japon t;ayy&reı.rt han. bur bUyilk birliklerinden bU.ılan- myet.te bulunmafı Umld edemez. Bu 
Pres blldlri;or: meydanlııruu isabetle bOmtıe.ı•m!Jlar nm geııneıcte olduğu da haber ve- itibarla p.rkta yapılacak yeni taarruz 

Rusyaya yardım 

Siyası .mahfillerde blldirlldi#ine gö. · ve şehrin muhtelif yerlerinde geni§ rılmektedir. 7 - 8 Alman Ulmeni- Uıe yakın şarkta. kuvveUi bir §&§at • 
re büyllk Brttanya ve birleşik devlet- yang\nlar çıkarDU§lardır. Taarruz& nin cenup cephesini ta.kviYe etmek ma hareketine gcçUmesl imkll.nl saız-
16; gelecek aylar içinde SovyeUer blr- l§tir&k eden tıUtUn Japon tayyareleri ilzere Balk.an yrumı adasmdan ı:e- burg görÜ§Dlelertnln mevzuunu teokil 
liğtne yardtmlarmı bllhıı.Ma Arkan • Avlneaya dönmllşlerdir. kildiği. ve yerlerine, SJT'bista.n da.- etmiş olduğu tahmin edilebilir. BUtQn 
gelsk yolunun açılması dolaytBlle ,ge. 8 blO Japon ~vrilcll lıilinde sükun ve int:zamı mub.a.fa- bu harp esna.smdıı teşe?>blls, lnisyaU! 
ni17 ölçUde arttrracaklnrdrr, Arkan. Çunklng, 2 (A.A) - Honan eyale.. za etmek vazifesiyle, Bulgar as- ve ani darbeler m.Jbver atrat.ejl.liniD 
gel8k Umanı g~k liman tesl.satı ge. tinden blldlrlldlğine göre Slnyang'm kerlerinin konulduğu da alınan esaamı teşkil etmişUr. Pilft.nlarm AL 
rekse demlryolları balummdan Mur· 20 mil §imalinde buiun.an lı!IDikOng habelCT arasmdadır. man genel kurmayı tarafından tertıp' 
m&DBka göre çok daha elverl§U p.rL istasyonu clvarmda 6 bin Japon uke· Alman sa.n&yiinin gösterdiği f~- edllmı,, olmasına ragmen Almanlar 
l&n. mallktir ri §imali garbt istikametinde ilerleme. ikalil.de gayret, IOOe.rtn !büyük ~ dalma ?duaoUniyi yapllae&k \Şerde 

' te çallfD'ken çıevrilmı,,Ur. Bin Ja.pon savvurlarma tdmbül edecek bir haberdar etmeğ\ fayda.lı addetmişler. 
öldUMlımll§ geri kalanı hareket mn- nr.ılıiyet; almaktadır. Bu se.na.yiiD. dlr. 

Simutsun 
hel]anatı 
~. 2 (A.A.) -Ce

nup Afrika il:irEği beşvEltill mıare
'9.1 Amnts dil.n lbunıda söylediği 
btr nutukta ıWd3iaa @QY't"etlerinin 
arttıırrlmaaı: lüzumtmdan bahsetmiş 
ve hl'lb:as9a demiştir t::i: 

zilerine ~kllmiştir. ilkbaluı.r taa?TllZll için vücudc ge- Ya.km prkta yapılacak ~ 
BcrllnE' ~re Çlııln bay&tt yolu keelldl Urdiği yenlijklıerden de balı9edii- tıarekeU için İtalyanın geniş ölÇllde 

"' * 0 yor iki bunlardan bazı:smı, Ye bo yardmıma ihtiyaç olacaktır. ÇUnldl 
Berlln, 2 (.\..A) - Yan resmi bir ara.da beş santimlik tanksavar to- ttaıyan han meydanları, ıı.maıııan, 

kaynaktan bUdlrillyor: punu biz de duvm:uştu'k. Diğer muvasala yollan ve lt.&lyan donanm&-
Alman hariciye nazırlığı mahflllerl bazrlarmm ise hnıı> meydanlarmda ım bil ı., iÇln kul:tanılacaktn'. lılalta.nm 

Japonların Mandalay zaterlni Bırman meydana çı1tmalarma. intizar ede- den..mlJ mu.k&Yemetl, Amedkanm Ak· 
ya yolu Uzerinde kazanılan muvaffa.. biliriz.. Zirhlı: ordu ba.lı.smda f1L1* deıı.1ze ~ takTlyeler ve ıı.ar • 
klyetterln en mlihlmi olarak telA.kkl cephesinde 25 ini P&mJCr tum.e'llliniıı bin bu aah&smda mnttetık kara kuv. 
ediyorlar. • görüJmilş olduğunu okuyueularmıı- Tet.leriniD senif OlçQde artma. bayle 

Binnanya seferi Berllnde blrlncl de. uı. haber vereUm. Bu numara, bir pUAnın tatblklnıe bUyQk. bir mgel 
re~e askeri bir hareket mahiyetinde zırhlı tümen ıserileıi era.mnda bil- tefkll edebıUlne de mihver belki Hind 
görülmektedir. Mandalay'm dUpeslle diğimiz en ~...k nmna.nı.dır. Okyaııu.unda. be!ki de Bura kMe .. 
Çtn1n hayatı yolu fillen kesilmiş bu - C'xeçen sene .bu tümoolcri 22 ola- sinde Japonlardan mWılm blr )'&l'dliııl 
lunmaktadır, Lqyo'nun da bugUn, ya nık !e!aym?'itı:k. Bmılarm Uçil orge- 'beklemektedir. OO~elerde Wr J'a. 

pon mumeesııtnln hazır bulunmama. 

a .. a .. ıtu 
Ziraatçi söylüyor: \J 

Bir ailenin sebze ihtiyacını kaç melr? 
karelik toprak karşılar? 

Yükaek 

YAZA .l!f 

Ziraat Mülaendi.i 
M. ALA P 

liWa tehlrU balkm b&boeMrtnde meocul oldup ,. llU'&larda bir 
~ ao~ dMaa C1e9&P Termek iatlyorum. 

i ) Acaba bir allenla ııebır.e Hl'UJ'MIDI ka9 metre karelik toprak 
karfllar1 Veya adam lıefma Dı9 me&re kare yer dütmel.l Jd 

.,..,..,, kendi balı~ ıemın etlıln' l:.llmbde ımtt ..... b&lıçe var; 
bunda naa.ı bir taksimat yapalım kt raaıtable b1.r it rörellm. 

Baki.kat.en bir ook ev ıwaJılpleri blllyorum ki Ud ckıkaı'a yakm b6bçıeleri 
oldulo halde bir kaO bllyü.k ağaçla onu tamaml,te muattal b1.r bale koy. 
mqJar, JUzuımo:ı; bir kaç çakıllı yol aÇtn&kla yeya tat dllteıneö avla ballae 
sokmakla bahçeyi yan yanya ıı:lyan etmlşlenllr. Veya blr cıek -.na ile 
kocaman bir çardak yapmll}lar biç değtlae may4onos n -.lr yetiftlrikıcek 
bir yeri &Jtındıı. çay içilcbllooek meydanlık olarak blralamfl&rdı.r. ltto dL 
ha fewı genlı bahçelerini öyle bale "kmu~ ld atB9 kalab&lıfmd&D 
glinet dynsı bile yıWıız bahçey:e değil, eviD &lf ka* ~ ela glnım&

mektedlr, 
Her ne lae bl:ı:lm bonlan eöylemektdd p,...m, a.. stW f!W -.b.lplert 

babçcl<'rinl bugüııden tezi yok bir ,ekle ve mtlzama -*malan, ltmılD"US 

işgal ~ören yerlerlnJ af&l"8Jc ılebzeye buretmelm lDmmodur. .BuDa bö7le 
yapacak olurlarsa kazançlı oıkacaldan mobakk&Jdır, 

Yapıla.n Jaeuplarla iyi anlaşıl.mittir ld bir lD8ıul blıpla yd1ık eebıı:e Uı
tıyacmı karşılayacak yer 80 - 80 metre karecllr. Ba 6 alltasla blr aJ1e için 

800 - 400 metre kare eder. Kunı ft nlfu&;alı .,,...,._ lcla de 300 - 400 
metre kare katanak 600 - 800 metre kaN tutar. 

Ortaııuııa 600 metre karelik bir eaha babçelI ev ~ mm '" 
avlU90Du da bM&lıa katmak eoreöyle ~ılc eebıı:e llıttyacmı karplayalıülr. 

J:Jer bNııçeımis biraz daha renlPe tu oeJdl4e bir ............ uğraıı-.. 
~ Bir keJ"e hümüııl\i veya kumlu balçıklı toprak cUl-er &oprak nevUertoe 
a:zaıaıı en iyi bahoe toprağıdır. Şu balde bah900lıa 1.11 IDımımı ...me.ıııe, 

blru dalla fena t.opraJı olaa yert bodur meyvellğe ve ea. fena tarafım da 
ev ve avluya ayırmak llUllDdır. 

sebze yapılac&k bahoe ı&ddeUI rüq&rlardan. apn llOfuk " ~ 
konuımuı prt oldağwıa pre de lıabçenln bUtOıı ~ ya cltrYarla ört
mek, 'fty& apçla.ma?t her halde dol'ru Olur, Bllbama bahoe ~&taç. 
lamakla evtmi:ı:ln man.ıı:ar&81 det13lr, g1lzelleşlr, JCttt bu ataçlamayı dlfer 
me,-valı ataoJarla yapal'Mk me)'VMIDdan istifade etmlf oluruz. 

Şay~ ba~lzde yol btnkmNnrı loap edlyona ııa eıaw göz.dıea uzak 

tutınam&IJ)'D'-
BIRAKILACAK YOL GENlŞLIOt 

Gececek narı.ya clre: lkıtftı 

.Btr 1n1a.n yürüyeceka (patika) o.'° 
Bir el arabam ile tnun <t&fmıa pır.Wtaa) o.eo 
Kan koca kol kola )'Urtlyecek.ee (bahçe yolu) ı.oo 

At arabuı geçecekae (araba yolu) La6....,.. 1.82 Tey& 2.00 

.. Japoo.yanm muhtdnel bir tdı
dtttne b.nşr memleket bu.gün ha
zıı4GJIDIŞ bnluınuyor. Eğer düpna
u bnd& brQl koyabilecek bdar 
hazJrkmdtySelk d:ı.hıı. ileri gidc:rdc 
<lel*de de oomıln boy ôlçtlşeeek 
dereceye g~u mıinim. Mü. 
det.. tedbıirlarlnıhi cemıp A!ri -
k&J! muhtemel lıer taarrum kuıfr 
ko.rayWi~ b3!r' raddeye ıçtEm- -
-na'k za.mc!nI gelani~. 

rm sukutu bekleniyor. Bu §ehir de ı neral Romm.Gl'm Jrumandasr altm. 
~tükten sonra. JaponlRnn bu bölge. da Si.rcnaik'de bultmma.kta olduğu
de takip ettikleri uken gaye tama - 1 n:ı mzaran şark cephesl için yenl-
mlyte tahakkuk etmıo oll\caktır. , .dM, e-n az, Uç tümoıı teŞkı!l odil· 

DO~~;,;:~cıiter Blndlıtaa koagresı 1 "Hitler Bana 
ı:rııeftUl&rm §UDlard&n ib&ret olmam (Bq tarafı 1 Ulci sayfada) 

Dö Gol 
,-: ransız makavemetini kendi 

;alaac etrahntla mı toplvyor? 

v~ t (A..A..) - 0eneraı M 
;oltm aoıı nutukları Fransız mukave. 
net1nl kendi phın et.ratmd& toplamak 

tcmaylllllnll pterdiği eöylemnektedir 
Dö GolUn tayin ettiği mllll komite ka. 
rarlan t;esblu mt>mur olup dö Gol ha. 
rebtlnin politik& hazırlama l§fnde :ınU 
t.aAeuma mtırae&&t edilmesi bahla 
mevzuu değildir • 

Am.lral lılwıellerln iltltaaı Vllflılg. 

tonda dö GolQn siyasetinden başka 

hlotıl.r .S.yuettn 1ra.bul edllmedtttne 
de1ll ayılmaktadzr. Şu elbet ili.ve edi. 
liJ'Or .lı:1, Blrltıf{k Amerika hllktmıeU 
Dıaltıiıı :l'raD8lZ milletinin bqma ge. 
*llmlllL GlleN fU mada lılç ldmae~ 
..,_. ~t olarak m1lzaherette 
bıallllndmam&ır kararmdadır. Zume • 
dlklttne gOre bu mtıtalealar cuma•
,.... hClr Franmzlar murahham 'nzıe. 
1'J"9 Kordel Hal taratmdaD, blr ~rtll
me eaumda Valfngt.oDda 8Öyleıımlf. 
tir. 

• • * • miş olduğuna. hükmedebiliriz. Yal-
Lendra, 2 (A.A.) - Röyter ajan. DiZ bu tümenlerin, !bidayette olda.

smm aakert yazan AnalfuUn mUtale. ğu gibi, :500 er tank iberinden mi 
uı: vilcuda getirllm."1 olduğu noktası 
Bırm.nyadan Londrayıı. gelen haber mal~ değilıc1ir. 

ler vaziyeUn nezaketlnl bildirmekte Diğer taraftan Ruslar lı:a.rpıım
devam ediyor. Bu haberlere göre Ja. da vaziyet alımı!} ol.an Alman ordu,. 
ponlar llıındalay ve ctvarmdakl tng1- lannnı bınu.ta.fıaıra ne 8Q!'eıtle "'Y• 
Uz ve Çin Jruvvetıerlnl 1,!ti ate§ ara - rıbmı;ı olduğum. dair de elde ~ 
smda bıro.krnak için Laıılyoda.ıı cenu. bi'r malUıruı.t yoktur, An.l:aşrldJima 
ba doğnl yllı1lyorlar. gÖ're, Lapon.yadıa., bir ik'oJıordu lruv

Mihver kayna.lı:ıanndan gelen bl.r vetlnde mr Allll3ll lfrlıiği, Kareli
habere gllre, 1ngilis kunet.ıert Hin • de, Lııdıoga.-onega göllerini bblbi
dlstan hududuna d~u çekilmektedir. rinden ayıran ~ U%efinde Ye 
Bu iddiayı tcfit eden blr haber gel • Ladogayı Yı.nla.ndiya dıenizbıden 

ınemlş olmakla beraber böyle bir c;:e. tefrlk eden ealıa.da Fin ve Alma.ıı 
kilme ihtimal dı!Jmda değildir. Her ne kuvvetleri bulunmaktadır. Lenin.
kadar ınlltLE'fik kuvvetler burada c;:e. grattan Ke~'e kadar U2l8rD8ll bin
kllme harekeUnl kolnylaııtıracak el · !erce kilometre ilzerinde ise yine, 
veri§ll yollar bulamıyorlarsa da dU§. oskiden olduğu gf;bi, şimal, ıner -
man da aynı zorlultla karoııaşacakt1r. kez ve cenup ordulan gurupla.rı. 

General Alekaanderln umumi karar. n~ mllsadif oluyoruz ama geçen ilk 
,gAhından gelen yegA.ne haberde, mllt.. kanun buhranu:dan beri bu gurtıP
te!Ut kuvveUerln Manda.laym 110 ki- !ar ha.kkm.da, kum.andanlarmm J
lometre cenubwıda 'bulunan MeikUJa simleri de dalı.il olmak üzere, hiç
b61gulnden geri Qeklldlği blldlrilmek· hir malümR.t..anrz yoktur. Bildikle
tedlr. ı1miz. yalnız mareşal Von Boak ile 

Yeni Delhl, 2 (A.A.) - Resmen bil ır.are-Şal Von Rundatedt'in yeniden 
dirildiğine göre, Amerikan bomba ,u. cepheye dönmil.ş oldukla.n, orgene
çaklan Rangonu bombalamıJlardır. r<ıl Von Bush'un 16 ncı ordu ile 

Tokyo, 2 (A..A.) - Domel ajansının Star.ıya-rııS!e.'yı muannidane bir 
bildirdiğine göre Japon kuvvetleri surette müdafaa ettiği, arkad~ı ge 
Minda.naa adaııınnı cenup batı sahilin nere.l Stra.us,,'un Rjev-viarnıa cep
de Polwksur yakınında muvaUaklyet.. hesinden mes'ul buhınduğu, marc. 

==============l le karaya Çlkm.ışlardır. Bu kuvveUer §al Von JQuge'un da ougra b81ge. 
Kotabe.tonun 18 kilometre cenubunda sindeki kuvvetlerlnin be.şmda ol-

... Awngı dUn ele geçirm.Jflerdir. masmm tahmin edildiği meritezin-
..ı.ur_..llf4'&111&,.ft.( * * * dedir. Fı'lhMjka Al:maı\lAr bu hu-

• Harb •beblyle berk• blrw tar- Yeat Delhl, ı (A.A.) - Zannedildi· ırustaki neşriyatta son derece ihti. 
Ml bdertD ..ırt otc!ulU ~ ğDıe gijre general Alekanderin lılelk. yath davra.nin&ktaclırla.r. 
gtlt bir de mahteldr'8rln .ut almak teUadan dUn haber verilen ricati ea.. Rualara gelince, 
ne bdar bebndn1 llahtl*Nır, kar. ~ kıt.alan mrhlı tayyarelerden AnlA§ı:lıyor ki Ru.a kuvvetleri yal -
glllu. akbabalar llW tılW .tmetcte mMefeJcldJ btr aed çok tesirli .urette nız, Alman taam.uruna kuneUe mu_ 
ıı.- ....,.ı11e ,_.. edlJ'Ol')ar. laf him&,e edecekUr. Bu latalar Manda- kave.ınet içln intıza.r ile lktua etme • 
da o ...._~rm aw ~ l&7 •tratmda yeni bir oephıeye OCkil • mekte, askerl harekA.t teoebbtıaUntl 

• 8alırat'1ll .o. cadı gibl blr n- mit olup bu f8briıı dotuınmda Çin elde tutmak için Almanlarla eonı.ma 
miti Br lıcıWfgadım 8Qlll"& •ftlft fey. klrtnUerlle tAllDU hallndedlrler. Dl • kadar ı.ıfrqmağa d& azmet.mı, bulun 
ıemı. ~ cıQıraktaki tdran d6lt. ğer lııtr ltüçUk Çin ordu.su Taungovt ile maktadır. Bu c:Qmleden olarak arazi 
~ Bob'at'd& (.flrtm&daa -.ıara yat- Boıl1en arumda taallyet b&IJnde ı.e va.zl,yeUerinin mu.ait oldufu Mr yer
mw ,.a~ beDl tdl) demif! öıtım.. de Çunklng ile irtibatı kellilmi§ blr de Rualarm bUcuı:nlarmı artırmakta 
den Jııoftma)'llD 80lr:rat 'b&)'ie zuıma halcMdlr. Çl1DkQ J'&pOIU&r Laabloya ve bnlan, az veya çok, muv&f.fak:i.. 
nud tııııbemmal edebDmlf! · .Arbto'ya dotnı Derledtlderi mada Lollentn ge. yeUerle neticelendirmekte oldukl.an 
ge.. tart:t Te llıtbıt&em muhteri! olan rlalnden dolqmı,ıar ve yolu ifgal et. bir ''vakıa,, olarak zikredeblllriıı:. Yal 
Solaat, a.ttme oıtar&k cmıdlldt11GnQ JIÜllerdtr. Şu noktayı kaydetmek ge. nız bu yolda bir tlblye, zaytat bakı. 
·-_,. ml tarit ı.un••A rekUr ki lngttı. Te Çtiı kUYVet.lert bu mındazı dalma pahalıya mal olacağı 
y_. -.r-..... ft - iı&rekeUer eımumda ancak ken&lerln. eder!., Tolaıa maımat yalnn: m!zah için, ancak Kızılordu kumandanları _ 
ı:nıf den UBtUn kuvveUerle karedaştıklan mn insan ve malzeme olarak mühim 

4 Din kbtb de ola hayatı 19t&ret· ve yorguntuktan harap hale geldikleri ihtiyatları olduğu takdirde kabule p· 
le ~ıt fc;ln memduhdur: Dhls1%. zaman dUonıana toprak bırakmıflar • yan addolunablllr. 

dır, Son Jlert barekeU esnaamda Ja • lnglll s aıı i llk :tııçblr zaman bir g6z yaıı IJflme. z kaynakıarı .M. t n' n cep-
mf§til'. pon kayıplarmm çok ağır old\1111, or. he g'f)rlsindc 122 tümenlik bir manev. 

du mevcutlarmm yUzde 20 • 2 lnl bul. u .Y. Tohumu yere atmak ee'y·U.gay. ra lh yat kuvvetine malik oldu~nu 
duğu zannedilmektedir. retttr; yağımlr 1se tallhdl.r; demek ki fddln etmişlerdir. Bu rakam inanıl • 

hasım, bil ceorelADJ. nefes almak, bl- mıyacak derecede büyüklUr. Fakat 
ztm ellmlzde oımaj'lp tabi.atin elinde Müme•liller mübGJeluinde Sovyct birliği, harbin bS§langıcı ta. 
olduğa gibi m11ııa!t ve mu..adeü ba. /nıllanJacalt gemi rihi olan 22 haziran 1941 denberi b1zl 

vıı.la.r dahi tabiatın ellndedlr; ıu hale lenıttJy, Sltl, ı (A.A.) - Drottlng· her cln.sten o kadar atırprizlerle kar-
göre her l§te nefsimize ltımat doğru bolm gcmlal 12 gün sUrcn bir sefer • şılll§tırdı ki bu rakamı bir o~uz Bilk
olmayablllr, değil mi'! den dlln akıam Jeraey Sltiye gelmiş. nıckle karşılamak ihtiyatsızca bir ha. 

• ll'ena kiracı, girerken mUtebcs- tir. Gemi Amerikan, Alman. İtalyan rcket olur. Malzemeye gelince. ıstıh. 

sim " mUteva.st, borcunu ödemeden ı ve Japon mUıpessUıerlnin mUbadelcsl 1 ~eıı.nnııettdkcomAlvsrurıııaMRLousyz.oa's'lsyklle dSalhbcarygea: 
<'ıkarken mtıheyylb ve müteazzlmdlr! için kullanılacaktır. ,. 

ınuh'9meldtr. d d. eo-r,.t ~ ltuyanıar tan. • mamd& teklif edilen www ... ~ e 1 
tmdan yapıl&ca.k daha büytlk bir yar- km.dıtJd karar projeaılDde denillyor ld. 

ki,, 
Kcımite H1Dd1ataD.IZı herb&Dgi bir 

d.rm. IAval.bı prptıe .lfblrJJCi :yapma_ aa.ncı mm.t mQd&hal• T97& a.u. Kitabının müellili Amerikan 
lt.aı7 '!'nı.Da&dan bazı toprak.. Y 

Jan ~. m1bftr 'ha~ kavfttlerl- ıa.ı aayealnde hllrrlyete kavuşaca.ğı 
a.tn Libya Tiı Sldlyada Jrull&nlh!Mwr Te tlkrtni reddeder. Eter 1at1LI. YUkubu· 
muht.ellt hayati hayati Gı:ıemde harp lacak otun& buna mukavemet etmek 
ma1MmelertDJD 1taıya4aA .lJmaD,a,.a prekt'l.r. Bu mukaTe~t ancak oebb'_ 
daha çok mJktaı1&rd& gönderilmesi. 1iS bir tekilde ve f&9blrlltf yapmamak 
~ pastıılerlne &'6re .ureWe olablllr. Zir& Brttanya ıatıktt. 

_..., ı (A.A) - lnıçe guete· melt. mUll mUdataamıı mJllet tanım' 
ıen. Bitler _ JıluoUnt ~ .._ dan hazırlanma.mıa manl ot:mUftur, 

:am madJ)'& bahl8 mevmm ~orlar, Mnteams karp.mncbı. boyun eğemeyis. 
TrUıune de Lau&nDıe diyor ki: Ve onun emiı'lerlne itaat edemeyiz. 
mtıer • l<ıwı:ıtıni konuşmalan bir Eğer mUt.eanu evlerlm.Jsi, tarlatan.. 

zateır ha.,.. iıçind• geçinfftir, ÇllııkU mw aımak Lsterse mukavemet 1çln 

lng1lt.erealll Llbya4a yenllmeBl, SOv- gö.,ureceğiml% pyret netlcealnde ö-
lecek dahi olaak bunlan vermemeıt • 

yet q taarnmmun akim kalmuı ve 
Japonlaım dota AayadaJd bOyük sa· yi.z. 
ferlel'iMD eıırtea gUnU ol.muştur. Karar projesinde şu &3z.ler llAve e. 

dilmektedlr: 
Satsburg teblltlnde beıırtilen Al • 

man _ İtalyan dayanışmasını na.rp Brltanya hUk1).meUnln durumuna 
meydanlarındaki olaylar da §Uphcslz bakılırsa mUdahaleıılzllğ'lm!zden baş • 
t.eyl.d eyllyecektir. ka herhangi bir yardımımıza ibUyaç 

olmadığı anlqılıyor. BUyUk bir mad. 
lt&lyanlara göre dl varlı~ mUdııfaRsı için Hlnrtlstana 

Roma, ı (A.A.) _ Stıef&olı yabancı ordular çağrıldığı halde, biz. 
ile zat Hindistan bu uğurda kullanılmı • 

yor. Hindistanm mazide edlndlği tec.. 
Popolo dl Roma gazetesi Duçe 

FUhrerlD buluşmalan hakkında ııu 

mUtaleayı yUrUtUyor: 
Zaman aon derece önemUdlr. Tabi. 

tdlr ld iki gUn görUşmeden sonra ve
rilen kararla.mı §Umuıu bUyUktUr. Bu 
ilkbaharda m.lıverilı ukert teplll.tı 
mtıkemmel 8Ul"ett.e hazırlanmıştır. tn.. 
gntere bQWn tmiltıerml lap. baıtamq 
tı. Jl'akat q umdutu netıceıertıı bJ9. 
tıtrlnl ona ...ermedi Muaolini n HlUe. 
ıiıı ber bu.hıpıalarmda Anupaıım 

ınuk&dderatı det1fm1§tlr. 
Bu 1&1lfuıeııtn net1cestn1 dosta dtıf

maııa t&.ı1h g&ıterecekUr • 

rUbeler yatıa:nc1 ordula.n memlekete 
sokmanın Hlnd menfaatleri lçln za. 
rarh ve Hind hUrrlyct davası için teh. 
ilkeli olquğunu öğrenmiştir. 

All&llAbU, 1 (A.A.) - Hind kon. 
gresi komitesine ?erileıı ve letiklAJ la· 
U,.ı karar dtba komit. taratmd&n 
bllytlk bir e~U• Itabul edilm.J§tlr. 
Rela M&dru kongresi ~komitesi 
kara.riarmm aynı gttn tıet.kllt ecıııece • 
ltnl .Oytem.ı,ttır. Bu kararlar mo.ıo • 
man blrUfln Pak1ırtan halrkmdakl 
ı.teğtn kcmgre komJtem tara.tmdaıı 

tabiiyetine girmek i.tiyoT 
.l!f9")'0rk ı (A.A.) - ôtrenlldl#tU 

g6n, Danzıgdeki Mk1 Alman siyaset 
ad&ml&rmdan Nerman Ruahlng Ame· 
r1kan tabiiyetine girmek arsuaunu iz.. 
har etml§tir. 

RUılhlng, Daııslgdelı:S Alman ayan 
~ rel.11 .. bir arauıı da mtıe.rtn 
Sik:ı btr cıo.tuydu. muer1ıı lftaatına 

milstenlt blr tetkik eaert olan H Ame. 
rlkada büyük bir a.1Aka uyaıidıran 

"HM::ler be.na dedi ki.. admdaki kit&-
bm mUellltldir. Almanlar bu eeerlD 
1.svlçrecıe aat.I§mı ya.sak ettlrmeğe 
çalıfllll§lardı, RUBhlng .Almanyadan 
kaçamk 1ngUtereye gi~ oradan da 
geçen senE'nln tıkteşrlninde Amerlk&
ya gclml,ştı. Kar?-'1 oğlu ve 4 km 1940 

senesindenbcri Amerika.da bulunuyor. 
lar .. 

Amerikamn askeri 
kayıbı 

Vaşington, 2 (A.A.) - Bahriye 
N nzırlığı ta.rafın.dan neçedilen bir 
tc.•bliğe göre, Amez-l.ka dr..,iz kuv
vetler.inin 7 il.kki.nun 1941 den 15 
nisan 1942 ye kadar uğradığı a.s.
ker ka.y?bı 6393 il bulmuştur. Bun
larm 299 i &U, 2493 U kayıp ve 907 
si yaralıdır. 

Alman tebUll 
(Başlara/ı 1 inci Mll//adaJ. 

mtlslJt karJı).amnUI .,. flmdild fevka 
da bulunan harp fabrikalan Lstlh8ali- 1lde ahftl cturumunu ~ be. releri dUn.kU gün 13 Spttfi:re dü
nln .Alınan taarruzundan evvelki de. rem.mı bir hGkO.met kurulması için ~ürm(Werdir. 
reoeyi )'elliden bulmllf oldu#UJlu iddia moaıtımarı btr11lln mm 80rulmuı tav İngilterenin ve Birleşllk Ameri-
etmlştir. & iddiayı kontrol lçtıı eli - aıyeımıt Shttn etmektedir. ka.nm iaşe va.purlan nisan ayında-
~ hiçbir TUlta yoktur. TalnJZ a ki kayıplan 5.85.000 tonilAtodan 
V&§ID tayyare, tank, top ve miıhlm • ı fazladır. Bunlardan 538.000 toni-
mat nok.eanmdan dolayı zaafa utra· Re dem u 'l 1 :ilto tutarmda 76 gemi denlzaltıla-
dığı da gôrQlmemektedlr. Bunu teablt eme rr Ve 19.305 tonildto tutarmda 6 
için Alman resmi telılt\erl.niD her g0n ------------- gemi de ha.va. kuvvetleri tarafın-
verdiğl t&taül.ta p atmak bile ki. • Şimdi ,_.......... beft. btrtni dol. dan bat.ır.ılmıştrr. Bunlardan başka 
tıdlr. 4Ul'8ll Anadoha ajamıdlr. Bunun 1ç1n tonilatosu tel\bit edilemiyen dığer 

Yine İDgUis muh&birlertnı.n telcnf. otaca.k ki psetelert 01Nına7& vakıt bir gemi de t.a.h.ıip olunmu~tur. 
larma nazaran mllkemmel blr &let o. \ıal&mJyor, Yolla diline takılan fı.kn- Alman 1enizalttla.n, ayrıca 13 
lan Te iki antlmetl'ellk toplarla mu. lan okur, bu l&tlfelert ctdd17e alırdı, yelken gemisi ve Amerika Birle
cehbes bulunan .tormovik pike bom• Aalrmm, Slnobdan oekllmlt bir teicı· şik devletlerine ait bir limanm ö
bardıman ta:Yyarealnda bafka .cıG r&tmda (g&1llmemlf metsullyette nünde dl5rt motörlU tatrt bntrr
gtlnlerde yent bir avcı da harp eaha- h&ıul aTtamnaktadır. Jl:Jt ftyatl&ria mııı1ardır. 
lıırmda kendini göstermeye be.flamlf. ml\be.yaa ..._....) d!Jor. NIÇtn (bol.. Bundan ba,."lka h&va kuvvetlerl • 
tır. MUhendl3 lUouchkiD tarafmdaD luk) detD de r(mebZull79t) T N1çtn miz 14: tlca.ret gemlsini de ağır ha.-
yapılan bu avcı uçağı Almanların Ca.lı§wrlf) det1l de ldb&J&&t U:ydur. sara uğra.tmıetır. • 
m~bur Messerachmltt _ me 109 f _ ma kelfmder ~ anpıadan 
tayyareelne tamamlyte muadildir. Dl &ıoe baJle d6mell. 81'le dememeli, 
ğer taraftan tanksavar taburlanna 
da, Rtuı ttlmcnlerfnln geçen 11eM 22 
haziranında kullanmıı olduklan 8,7 
santimetrelik topa kalibre bakımın • 
d:ın faik yeni bir top da vertımtıttr. 

Yukarda da işaret ctt:ğimi.:ı; glbl, 

hiçbir kehanote aapmadan çıkanla -
cak yegt.ne netice ise nva,m pek §ld 
deW ol&cafı w neUcesl baklanda ~m. 
diden hiçbir 1htlm&l ll•ri allrWemJ,ye. 
ceğidir. 

Mahmud PCl§a'dan ıefmeleT: 
............. ·-···-------·············· 

Eneklere sınna kisveler bl~nıclldlr; 
lnMnlar l:8e ıı:ebr..l Bit.em ıcmelldlr; 
OUhlıfi.le kerem, Arlte oovr; öyle be 
Bir böyle clhlıım, içine ..... dır. 
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ven 
ı.n...,Türtu~ e (;üm.Jıuriycti Merkea Baıı 
L·h _ ı ene.ilk unnımi toplantJSmı All
~la ba.nkn mcrkulnde yap~ Bu 
L0ıılantmın ortaya attığı hakikatler 

r bıınlauım kenc.Ji hesaplan, 
l;cıı<U knzwıc nrtlıın det.fldlr. E· 
c.r boyle bir §CY olsaydı onun ü

t rfncte dnmuya lüzum gönnes bu 
: Usi mesele ile alü.Jın<lar ol.ma.yı 
1 l' faydalı sn~mıı.zdık. Fakat Tii.r
Je Cumhuriyeti Meri.ez Ba.okaaı. 

~ n lıir senelik rmısma rapora bar. 
ı:ı her taraCtan kapladığı bir ddn. 

laı:ırn l~deki Tiiı'kiyenin malt 
l'tfarı, ekonomik clbazlan U&tte 
luluşu bir projektör vazifC&l.nl 
Jntıekt dir. Cu itibarla rapor 

~ıkJ.-u t~ tayı'ktır. Dünynnm en kor. 
llt;: nrtlannın her memlekete 
tısaııat olduğti ve her birinde blr 
ilde yıkıcı, bozucu tcsirlet' yap~ 

..,, blr 1.nnumda ya.51Yonu. 
( nnp r[lO Türle mllletl cephesJn. 
~ 2fnde cttifü en büyük ma.n.& 

1.ırı. m:ıli~ o inin hallan büyük 
nı dını mulınfnzn etmesı \'e her 

\ n hu itimadm blr.ız daha kuv
tl~mck1 c bulunm:ı ulır. 

4le'r:ıtrk mllletlnin bnnk&lardaki 
'dwıtmm ro!;ralm ı masraf bo

~larınm sür'atle hnlk a.ra.'ilDda 
ğıbnnsı hııikm rejim hakkmda 
• el erin bir ıtimnt, hi botiledl. 
ı n" luulıır atık bir ekllde gö • 

l'lnet."tedir. 
'l'urıc ma.Uyeslnc g(;sforilen bo 

\ ~ıyct en) e açık olarak soy li. 
~ılirtz ld sadece Ciimlınriyet 

tJuninın ğlam temellere, itimat 
~ :t ına dn.ynnmı olnıa.<ımdan ileri 
~ltıektedir. 
~q hn.r(lteo bir~ ffCDe evvel 

OSIO\;akyndan ~en bir mü
tv"er, Çeko lovakyanm yüksek 

let memurlarından ve p.rofe. 
rJerinde.rı bir utta konuşuyordu: 
- Çct,o lovakyanm on senelik 
t ~&.arif programı yok mudur? 

11 
Çckoslo, Dk yük ek memuru ve 

l'ofcsörü ba.~mı Umlt lıefı salladı: 
- Ne diyorsunuz, dedi, on se

~lc pJAo mı! Diz bu meımlekctin 
~" "lene da.ha hayl\tmdan ooıln 
l!ğl~ı 

tf 9ekoslo\ al<ya bo psikolojik tesi. 
t..ı ~da coı.-tao paniğe oJ;'TBınış
lca Oa.1ta sUlh gUntcrindc kendini 

>'betmişti. 
it~ n ır Osmıuıh hayatı da böy-
1-.ı ~dbln, ıtimatStZ ve paniğe m\ls. 
gıı: bir ham içinde daima l ara 
t<i ler be!dlycrek parça, ıı~r~n 
lonüştü. 

.._?nun bu ~ökU~de yn.lnız prog
::"ll•rzlık değil, itimatsızlığı bes. 
13°cıı her t-urlU ha~kct ele mü. 
~h görütuyordu. 11atı111S1 ha!A 
iletin ll!l.fıznsmlla korJ.'llllç izler 

~inde ya5ryan istikraz, banlmot 
g• Yell'rl yanında rejim nınliye
ı lnll1etln ruhunu U derinden 
tta"nıayıı, onun itimadını elde 
.. ~c~e muvaffak o1muştor. Bu. 
l': • hıenıleketin her tnrafmıla bn 
~~ren1ıı nııldtlerle lfııde edilen 5e· 

"rhıl görüyoruz. 
,._Pıt:~<'?. Banlm.smm bir senelil\ 
la nol"Q c1a bir mil le tin reji11&e o. 
it ll ltimadmm :rakamlar hallncle 
~ldlr 

~a'ttta.tf v; iktisadi güvenin her 
h llvenden daha emin daha e as. 
t.. 0ldtıJmnu söylemeğo lıacct ydk-qr • 
b • ınsan ağzlle öz \'erir. Fakat 
ııı~ı:ıtı kesesinden çdmrarağı bir 

l<tıırıa t.eyit ebncsl için karsı
l~ı1~in e ne kadar çok itimat bes-

ll:ıf'SI Iamndır. 
cıt ~nnu bi7lm rejhnfıniz tahakkuk 
<' tıtfli. Millet itimadını filen Jfa. 
'l' et1· 

1) ı. 
bili linyıımn ('D köttJ sartlar içinde 
~a llnduğuna §Uphc yoktur. Bu 
Ilı ttlal' ortnsıoda bll,:ilk itimat 
r: "?11cl·eti Türkiyedir. O Mllli Şc-
1~1~1<' tecll 1 ile, hUkfimeti ile, 

hlr \'nrlık t~ıdl ettiği !çin b:ı 
a""l birlik mnnznrıu;ı:u ıı..~rfli-
r. 

SADRI ERTEM 
Altın fiyatı 

lr Reşadiye altınının fiyatı 

r , ktllço altmm bir fiyatı ise 
~ruıtu. ' 

~--------------~ 1 ~! Pazar Pazartesi 
• 1 .~ Mayıs 4 Mayıs 

~ \::-ıu ır: 1'71 n. &hlr: 18 
- r.ı: 177 l[a5un: 178 

....... cı l!lsa.oJ VuaU l!'AaııJ 

4.51 9.11 4.65 9.~9 

12.11 6.04 12.11 5.()1. 

16.0S 8..6S 1608 8.57 

19.0I lJ,00 19.07 1. O:l 

•.&: 1.(4 20. 2 l.4G 

8.04 '7.~ \ ("' 7,58 

VA.Kir 

Mahalle birliklerinin kurul
masına başlanıyor 

Dün üsküdar Halk Partisin
de bir toplantı yapıldı 

Jlahalleleıin işleriyle meşgul olmak mlbıasebeUe bir toplantı y:ıpılmlf, ma 
11zere kunılmasma karar verilen ma.. halle birlikleri talimatnamesi olruna.. 
halle birlikleri .hazırlıklan Derlemek- rak bu hwrusta bir g!Sı11şı:ne yapılmıf
tıedir. Her kaza mııhalle birliklerinde tır. Toplantı aonunda birliklerde vazı. 
vazlte a.ıacak elemanlan teeblt ede- te alacak. nam.zetıertıı teablt edllme8l· 
ceklerdlr. ne karar verilerek toplantı bafka bir 

Dibı OskUdar halk partl.ıncle bu J'ÜDe kalmı§tır. 

Daimi murakabe heyetinin 
vazifeleri tayin edildi 

1aşe müstep.rlığlllm yeni tqkllU 
k&ra.rnamesiyl~ fiyat murakabe ko -
m.lıryonlarmın lağvedilerek yerine dal.
mı heyetler kurulacağı yazıımıştı. 

Haber aldığnnız& göre lstanbUlda 
ku.rul&cak heyet, dört kişilik olacak. 
tır. Bu heyet, haftanm her gününde 
toplanacak ve gtinlUk i§kri göulc 

İktisat vekili tefırimizde 
lkt.iaat vekili Sırn Day, dUn sabah 

Ankaradıuı ıchrim1ze gelml§Ur. Veki· 
lln bu &k§llm Aııkaraya dörunesi muh 
temeldir. 

müdürü 
Bölge la§e müdUrll Mümtaz R•k 

.A.ııkaraya gitmlfU. lqe mUdUrUnün 
OoQmOzdeki baltanın .cmlarma doğru 
oebrimize dôneoett haber verilmek • 
tedlr. 

geçirecektir. Heyetin 1.mıi {daim! mll 
rabbe ııeyeU) olacak~ Heyet Aza· 
ırma .oo llA GOO Ura arumda ücret 
verilecektir. Şimdiki halde bu heyet, 
Ata Atabek hanında çalıpcaka& da 
b!Wure d&1mt OLarak Dördt1DCO ftlat 
banmd&ki daireyi ifgal edecelrt!r. He

yet G.zacı., yalanda belli ola.caktlr. 

Karadenizde hamsi 
bolluğu 

Sinop 2 (A.A.) - İki gtındenberi 
Sinop limanında fimdlye kadar görül. 
meml§ mebzullyette hama ayJ.&ıımak.. 
tadır. Deniz ha.mai sürüleri ile dolu • 
dur. Tacirleri iyi fiyatlarla mü.be.)'&& 
yapmağa başlam~lardır. nk parU .., ... 
kiyatm& bu hatta bqla.nacaktır. 

Konferans 

1-· 
An karada valiler 

toıılanltsı 
• 

.bkara, :t (liwlwıl) - Ylnni bet 
vi&A,yetin valileri Dahlllye vekili Faik 
ôzt.ırak'm reisliğinde t.oplaı:ı.mJ§lardır. 

&ı toplantılarda vlll\.yeUerin taıe ve 
dJter itleri görtl§Qlmektedir. Toplnn. 
t:Iya !§tırak eden valiler arasında ts. 
tanbul, Ankara, İzmir, Bum, Konya, 
Samsun, Giresun, Van, Mardin ve 
Kanı valilerl de vardır. 

lırtanbul valls1 Doktor Latn Kırdar, 
dtln taW olı:a&lm& ratmen Dahlllye 
nkAletl.ne giderek bir mUddet meşgul 
olmuo, Dahiliye Yekillni ziyaret et· 
miıt.lr. 

lqe mnstefan B. Sökmensller'le 
lstanbuI Ya1.la1. Doktor Ultl Kırdar, 
'ncaret vekili lılümtaz Erkmenıe ls
tanbulun !.ate ıı,ıen etra!ınd& görll§. 
mtıılerd!.r. 

Amerikadan 
Avrupaya 

Av tayyareleri kendi 
vasıtalariyle A vrupaya 

gelebilecekler 
VllfbagtaD. 2 (AA.) - Şimali At. 

llntlkte bir hava Oalerl 81lsileel 'rilcu. 
da gıstlrilmektedir. Bu sllaile Le.bra.. 
dor, Oroeland. hlanda. Farol adalan 
Ye lskoçyadan geçecekti. 

Bnyttk bomba tayyareleri lnçutero. 
ye kendi nart&larile gidebutyor.i.ardı. 
Fakat ay tayyueleri lc;in AtlanUk de. 
nızı. fazla ~. Bu tayyareleri ge. 
mi ne ııa.kletmek icap ediyordu. Bun.. 
dan böyle bQttm tayyarder bil üslere 
uğnyan.k Anupaya gtdecek.ıerdlr, 

lıtanlntla verilen kükürt 

Bu ymı1 üsler iimal1 Atl&ntikte dU,. 
man denlzalt.ıı.anna kaqı yapılım ha.. 

EminönU Balkevl.Dden: va d1<vriye fftallyeUertnde bUytlk rol 

Ziraat banka.ısı İatanbul §Ubea em. 
riM kllkUrt vo eöztqı Yerilmiştir. 

Banlar, .ziraat memurtultlarmdan alt. 
nacak, ihtiyaç ve.ııtkalarlyle bağ bah.. 
çe eahJplertııe eatılacalttır. 

Kiralama Irak ve İrana 
da tatbik ediliyor 

Va.slnğton, 2 (A.A.) - İralt ve 
İrıınnı Birleı:ı~k Amerikanın mildP.
faam için haya.ti bir ehemmiyeti 
olduihı d!kıkıı.te alındığından Ruz
velt ödünç ve kira kanununun bu 
memleketler h:ıltkmda. tatbik edile· 
ceğini söylemiştir • 

40 bin •ene evvelki 
hayvan i•keletleri 

7.5JK2 Per,embe günU saat{lT,SO) oynayacaklardır. 

da Evimiz salonunda, Şehlr tiyatrosu 1 -------------
sanatkArlarından t. Galip Arcan ta. 
rafından (Tiyatro aanatı) mevzwu 
bir konferana verilecektir. Girmek 
aerbe•tUr. 

YA7..AN: 

_Jul Romain 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

ÇEVİRE."'fı 

L Otfi Ay 

Haydarpaşa 11eesl spor bayramı 

dUn Fenerbabçe stadında bUytlk bir 
muva.ttakiyet içınde yapıldı. Beş bine 
yakın ibl.r seyirci kalabalık önllnde 
yapüa.n spor bayramı Haydarpa§a Ji· 
aealn1n kıymeW mQdUr ve 1darccilerl
nin yükaek a1Aka ve ~alan nctL 
oeslnde canlı oldu. 

Geçıt resmine 1.§tira.k eden iki ~ 
den fazla genç lpOı'CWlUD hep blrden 
akuduğ,u leUkı.Al m&rfl ile mcrasinı 
be.§ladL lılera81.mden sonra aıra ne at. 
ıetwn mUaabe.k.alan yapıldı. 

100 metrede Jıluzatter 11,6 ife birin· 
el, Sez&!. 11,T De lkJnci, 
~ metrede Remzi M ile blr1nc1, 

Ziya iki.net, 
800 metrede Melih Çığ 2,9,5 ile bl

rlnci, Hidayet 1k1nci., 

1600 metrede Ra!L .,26,5 ile bi.rin. 
el, Hida~t ikinci. 

Uzun aUa.mada Mu.za.tfer 6,61 ne bL 
rlnc1, lıluzallertıı karde~ Na.mık s,JO 

ile Udnci; YQksek atlamada Mehmet 
Z&bat 1,80 ile blrbııci. ll2ı&n 1klnci; 
GO.Ue &tınada KehıJMt Z&ba# 12,01 
ile blrincl, .AlAettln lkinc1; Dlak at.. 
mada Şamil 31,H ile blrlDıcl. e..a1 
lk1Dcl obnUJtur. 

Attetıs:m mQsabe.kalarmdan 90Gl'a 

beş1Dc:l anat muhteliU altmcl anat 
muhteUU De bir hentbol ~ yaptı. 
Neticede sarı torenkin ~ net smıt ta· 
kımı kırmtzı torenldn eon cıiıf t.alo
mmı 1-! yendl 

Nib.yet sıra günün en mQhim Jaar_ 
eılaşmaat Liseler futbol ~amplyoau o.. 
lan Baydarp&§B ll9esi takımı Ue Bay. 

s 

amı 
darpe.oa U;ıesinden mesun oıaııı&nn 

kurduklan takım ara.smd& yapıadı. 
Neticede mezunlar takımı 3--6 Ll· 

aeler p.mplyonu Hayd.arpap takımı. 
nı yenmeğe muvatta.k oldular. Buma 
çm Un de'Yres1 anuımd& yine 1PeZUDl&r 
4Xl00 bayrak takımı ile Haydarpa.. 
§:1 Llsel:l 4Xl00 bayrak takmu bir 
it~ yaptılar. Neticede genç Haydar. 
PA§nlılar ağabeylerini geçerü bhiDcl 
oldular. 

Rapid - Be§ikta§ 
bugün karşılaşıyor 

BugQn Şeref l't.admda Romen p.m.. 
piyonu Ra.pld ı.t&nbul p.mpiyonu 
Bc§iktaf ne k&rplaşıyor. Cuma gQ:all 
)"Ol"gWl olduk1an hıılde FenubahçeJi 
1-0 yemneğe mUT&ttak olan Romım. 
lerln bug1bl ~ yapacek'an 
~ bQyUk bir alAb ile beklenıncılL
tedlr. Maçın çok ala oe.reyan edeo9... 
ğt tahmbı edllmektAdir. Bu m&Çtaa 

nftl O&lataaray B takımı ile Femır 
b&bçe B talamJ busuıııl bık b.rfı1q ,. ..... ~. 

Tallı güreıler 

~ BWeymaıılye 1m • 
HlbQ lokallndıe, yag1.ı g1lnıfler terUp 
edllmişt.ir. Teldrdağ\J Htlaeyinl.ıı Ye da 
ba blrÇok tanmmq pehllvnnlarm lfoo 
l1rak edeoe.k:ten bu mllsabe.kalara 
yarm başlanacaktır. MUaabakala.ra 
saat H de ba§lana.caktır, 

Ankara at yarışlarına 
lstanbuldan iştirak 

Haber gazetesinin Ankara hususi muhasebesi ile 
yaptığı anlCl§ma, latan ballulan müşterek bcr 

hi.slere İştirak ettirebilecek 
ötrendiğimize göre, Ankara Dkbe.- • ~ ve D6n edeeektlr • 

har at yarışları bııhsim\lşterekl~ Ancak. bu bıızırlıklarm eksiksiz ya. 
tstanbUldan ıştirak mUmkUn olac&k· pıl&bllmesi içlo zamana lhtlyaç oldu. 
tır. ğuıidan lata.nbul halkı, ancalt 

Ankara muhueboi husualyesi. ı. . Ankan ~lannm ikinci hafta.!ından 
:ı.nbulım at yantılanna gösterdiği a • ltfbar n bahsi mtlştereklere iştirake 
Clknyı oevnpsız bırakmamayı d~Un 1mkn.tı bulabileceklerdir. 
muo ve lstanbulun bahsi mtl§terek- Ankara muhasebe! hususly siniA 
ıcre, Ankaraya gitmeden 1.§Ura.k ede • HABER retikimlzle yapUğı anla§ML. 
bilmeleri için tstanlıul gazeteleriDdcD ya göre muhuebei hususiye her pe.r. 
spora ve at yarışlarına sayfa_ uembe günll 8&8.l ikide, ~ progn.. 
ıarında mUhlm bir yer ayıran HABER mmı Haber guetestne telgrafla bO. 
retiktmlzle bir anl~ma yapm~tır. dtrccekUr. 

Haber rcrlkluıtzın cumarte.l veya 
pazar gUnlerl, A.nlumı mub.aıııebel bu. 
su.siyestn" çekeceS'l Bipıırif teıı;rntınn. 
nı nazarı itibara alarak bu slparte tel. 

Haber gazetesi bu programı. cu. 

Llyon, 2 (A.A.) - Bir tünel tnşaa. 
tı ısrramıda 40 bin aene evvel yontma 
taş devrinde yaşamlJ blr takım hay. 
van iskeletleri buıunmuştur. 

Ba ıtyasl telr ayı ABER gaze. 
teslade bfly k bir ali a He takip 
edece lntze em ı a il rsınız. ' ırafındaki miktan satılmış &'ibl bah· 

aLmUşterek besaplarına dahli edecek 

ma g1lnktl nUahaaında neşredeoelr n 
o g11ıı00n Ulbo.ren de bahsi mUşterek.. 
ıere i§tlrak <ıtmok IBUycnıettn 81pe.rlf. 
ıerını kabUle baflayacak, topladığı ili. 
paı1f pıı.ralarmı İf b&nka.lında muJıa.. 
scboi ııuaustyt" adına açılacak bir be· 
saba yatıracak Ye bankaya yat.ıı"ılQ 
para mlktp.rmı mu.tıueııeı b.\l.IUalyeye 
telgnıfla bildirecektir. Muhasebe! hU.. 
ırusiye bankanm bildirdiği miktar da.. 
hntnde, Haber guete.shıin sipar1f9-
rtnt hal mtııtcrek hee&pı..ruı& dahil 

Yeni liman tarifesi Bu mühim kitap aslında be• yüz tane ba•rlmış 
IJe Türkiyeye ancak bes adet gelmistir. 
HABER>in bunu temin edip okuyuculanna IJer. 

me•i büyük bir muvallakiyet sayılmalıdır. 

Yeni İstanbul liman tarlteal, merl- ı 
yet mevkllne girmiştir. Yenı tarlte, 
bugtlnkU hayat şartlan göz önünde tutularak yapılm~tır. : ________ ... ...,_..,. ___ _...,. __________ _ 

- Anlamıyorum.. anlıyao.uı -
dığmı bir nokta var.. na.s:l olu
yor da bu vaz.iyet dahilinde ı~
vusturya z;mamdarları si?.e bie 
Avustur~ a. pasapc'rtu w rebiliyor 
lar? Bu hnhakit dal•:ı ya' .. ndnn 
tetkike tlı.~er bir me..~!e.. netice 
itibarile ~unu sö\·l!vebilirim ki 
teklifın . .J11 yerın~ · getirilmesine 
maatteessüf .•• 

Macaristan sefaleti.. Kad:.ır'ı 
uzun zaman bir salonda. beklet
tikten sonra nihayet fcvkaiilde 
z.enginlikle süslenroi~ bir yazı o
dasına aldılar .. kendisini sa.nşm, 
bryı:klı, monokl'lu b!r genç ka.
bul etti. 

- Buyurun, ne istiyorsunuz? 
Diye sordu. 
- Peşteye döndürülmemi ar

zu ediyorum. 
- Peşteye dönmekmi? Fakat 

anlamıyorum.. sizin elinizde bir 
Avusturya pasaportu var.. yo!<
!h'\ l\laca.ristan tabaasmdan nu:M

ntz? 
Biltün bunlar bana oldukça 

karanlık, karışık görünüyor,. 
son defa olarak ne zaman Peş
tedeydiniz? Hangi ayda? Niçin 
Peşteden ayrıdınrz? Şimdi bize 
pasaportunuzu, diğer vesikaları
nızı ve masraflar i~n de bir mik
tar para bırakın, işi tetkik ve 
ta.hk.İk ~ lazım . lsterseniı. 
sefaretimiz · hakkınu..da mu!(lmat 
topla.ma.k işini üzerine alacaı:tır. 
Fakat sizi şimdi doğrudan doğ
ruya memleketiniz olduğunu SÖ)' 
lediğiniz Peşteye J:Öndemıiye im
kan ve ihtimal yoktur .. 

Öğleden sonra ma.sMmın ba.
_. geçmi§ ve bir mektuba ba.'· 

Yazan: F ransuva Kör mendi 
-57-

Çeviren: Muz.al/er Acar 

lamıştr: 
"Muhterem amcacığım., sevgili 

+-- "ğim ,, <A-.Y.c..ecı ••• 
~':ı.kat bu ihtiyar ıımdı.lanndan 

para istemek için mektuba yaza
cak bir tek cümle bulamamış ve 
akşam olup da midesi açlıkla 
burkularak yerinden kalktığı za
man önündeki mektup yalnızcn: 
''Muht.c:rem a.m.cacığını, sevgili 
teyzeciğim ... " sözlerinden ileriye 
gidem~uıl;,t l. 

Ertesi sabah terütaze ve tama
men dinlenroiş olarak kalkh ve 
bu haline kendi de hayret etti. 
Eşyaları arasında acrk gri elbi
sel-erini çıkardı ve bunlar tama.
men burwmıuş olduğu için ütü
lenmek üzere garsona verdi. Ya
nİn saat sonra da otelden ~ık
tı C?binde iki ı:rası, her 1rnnı. 
her tabelayı, gördüğü her yazıyı 
dikkatle okuyarak caddelerde yü 
rUmeğe başladı. Öğle :ı.amanı. 
otomatik bir lokantada bir iki 
lokma bir şev yedikten Sonra 
te~rar yoluna dcvı:.m etti. aklın
da birçok cadde ismi ve vücudu!1-
da dolaştığı kırk kadar caddenın 
yorg-Jnluğu vardı. 

Müt:eakin günler otobils i1e şeh 
rin diğer Semtlerine gecti ve o
ralarda gelişi giw.el d.olaşma.ğa 
başladı. Saat birde bir ôilJm ek· 

mekle bir çorba içti ve sonra sa.
at altıya kadar geilntisine de
v::un etti. Beşinci gün nsfalt cad
de göz'erinin önünde dönüyor 
ve kn.ldırımla.r mi&sini buland•
rıyordu. Buna rağmen devam et
ti.. yürlidü.. Aya.klan mihani..;.ı 
bir intizam ile ileriye gidiyordu. 
Yilriişünün ahengi vücudunun bii 
tün yorgunluthma rağmen de
ği;memişti ,. nefes alışı munta
zamdı.. o bu yürüyüşe askerlikte 
uzun talimlerle alınmış fakat ne 
yazık ki tamamen başka şekilde 
hareket edilmesi icaibeden cephe
de bu tarz ·yürü~ kcndish.e 
Iıiç lazım o1mamı:ştı. .Amtnf ihUs. 
ni.ini:y~tlc hareket ederek neş'e. 
sini ka} bel:m<!miye baktı, hay ... t1 
hala penbc görmek istiyor, ünıi
dini kırmry<f:du. Londra büyük 
bir :;.ehirdi. İMan bilhassa c..e
binde iki 1ngiliz lirası olduktan 
sonra bu şehirde açlıktan ölmez
di ya! rastladığı ilk bira.haneye 
girdi, iki yarım İçti, sonra tek· 
rar yola Koyuldu •• gece geç vnkit 
eve döndü ve hiç soyunmadan 
yattı, çünkü artık . soyunac:?.k 
kuvveti kalmamıştı. 

'09üneü haftanın ipUdasıutla 
etra.fmdak\ hatici dünya bulan
mağa ba-,ladı. BüUin ırUnler b:r 
Be1"CeP1, bir !\Iacar iSınin.::, l-ıir 

ye yarış net!ceslnde ka:ı.anan slpartı. 
lerin 1l<ramlyelerı.nı. gene H&ber ga· 
~tesı vasıta..<rlle tevzi etUrcccktır, 

tstanbuldakl yarış meraltlılarmm 

bahsi mU~ttreltlere casıl 1 Urak ede 
bileceklerini Haber gazetesl idaresi 

Macar adresine ra. tlamak fi'kr.ı 
!!:~.,ıtı ile hareket eden oır deli 
g·bi ve dilenmek, yru:dım dılc..n
mek ka.rarile caddelerde d la~tı, 
birçok vitr"nler önilndc durciu, 
belki ~ tnm muvaffok ol:ı.cnğr 

sn-ada kcndic;ini tutan kud~ c~
si7...ı"k ,cesarets.t7Jik, bitkin lık ile 
h,çbir teşcr.h·:ste bulunamndı .. bli
yUk bir ticari milcssesenlıı v.ıtrj. 
ninde şu ilfuıı gördil: "Kıt'a ve 
Balkanlar için ajan w.-n.n.ryor .. " y~ 
mn saat Jrodar ibu vitrinin önUnde 
il&.na soylrq, ikaldı, içeriye giımJ3'e 
cesaret edemedi. Cebinde daha 
tV m ik ta.r parası vardı. Fnlmt ne 
kndt\r oldttımu lmtiyctle bıbıiyor. 
du .• hniif bir yağmur yıığıyor ve 
rohk ve S?c:ılt buğulu caddelerden 
geçerken içinden ilk :rostıedığmın 
boğazına sarılmak gibi bir his yUk. 
seldiğiDıi duyuyordu. Artık n.lış
kanlı1da yüriiyor, ilfuılara, yazıla
ra değil, yalnlzCa önüne bakıyor. 
dn. O kada.r ö.algmdı ki karşı kn1· 
dırmıa ge<;erken az daha otobils 
altmda kalıyordu. hısiyakt bir 
hareketle geri çekildi, gözlerini 
ka.J.dm:lı. Otobüsün plll.kasmda "0:-t 
ford Siı'kuS" ibaresi vardı. Ve o 
zaman Kadar'm ertık durmak üze
re olan zllınlnden §imŞek. gihi bir 
fiktr geçti.. Oxford Sitlru8 ile Lıuıg 
ha.'l meydanı are.smda btlytik 
Laııgham oteli vaı-dl ve VB.ll;O on 
eytUla kad.aır bu otelde oturacağı
nı söylemişti. O gün eylUli.in üçü 
idi! Harekot etmek üzere olan oto. 
bil~ a.tladı .. ynrun sa.at sonra diz. 
Jcrl titriycrc-k, bu g\lzel otelin ~ 
n ~rklı antreeiM gtrdl. 

edecek •e 7&r111arm .onunda, Haber 
15"""'"""" tarafından atparlf edllen bl
lctıerle Jmzanaııbı.rm bir bUAılÇOS\tDU 
hnzırlıynnık gazete tdarchaneıstne gem. 
d<!recck ve lş bnnkasmda.k.l bN&ptan, 
ödenmeei icap eden ·ikramiye mıktan. 
DJ al!Lka(larlara tem ~ilmek Uzer• 
gaz teslnın emrine amade bUlundura. 
cnktrr. 

Amerikan sahillerinde 
157 nci torpillenme 

V lngt-On, % (AA.) - Bir Holanda 
gemisi aUanUk sahili açıklarında tor. 
plllennıiştır. Bu gemi Amerikan sahil. 
lerl açıklanndıı ve Kara bcs denizin
de harck t yap:ın mihver dcnlzaltııarı 
taratmd:ın torplllenen 157 inci ı;emld.r 

----o- --
Avusturalya üzerinde 

Japon tayyareleri 
Melboume, 2 (A.A.) - Hav.

mUdafan lxıtaryal:ırmm Towns vi -
le Uzer.indn uçnu tnyyarelere lm:a 
bir milddet ateş ettikleri rccnen 
bildiribn&ledlr. lfolk :ıwsateti o
lan Avust.ra ya sa.bilinin hcrhangı 
bir krsınt tize.ııinde ilk defa olaral, 
bu tayyarelt'r wımuştur. 

o 
Amerikada 8 bin asan~örcü 

İfİn bir karar 
Nev}-ortJ 2 {A.A.) - 1ş nnzı.rlığının 

arzwm Uzerlne bina mUstııhdemleri 

bfrHğl Nevyorktaki 8000 asansör 1ı;ı. 

çisine derhal 1,.cıe başlamalan emrini 
verıni§ttr. Birlik, 6rfl !da.re ilAn eden 
belediye rd!ı1 Laguardia.nm emrini din 
lememek tsbem!jll Fakat Vqingto. 
:nun emri h şe•nda inklyad g&termJi 
- Wr ba1lıeım taran almoaya adat" 
+tottn- . ı ·- kMıol r.t· ........ 
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Hercai 
Q ~ U'bd&fUJU. .'.ID.l&ra ·•llCJ.arun 
~ 9DC'lkla.n.. .ııyona.rGı. uru.tın ıiiJJ 

1 
' '"""· 9'\enır ve.. luZl&r& t..ılkılır ı 1 
b.r k.ız.l& peA: çaoW.: ahAb olu. H sık 1 

:'..~~~~~:";~:~:~ Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma! 
:?.~:;.:;.::;:.:-;::.~ :.:k~.: · Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 1 
90llZ1. 1erln b\r rllzglr eami§ gibi fe. 
rahlad!. Sonra ınci gibi beyaz dişleri. 
~ eo.tererek gU!dU, güldü: 

t CA BINDA GUND E3 KAŞ E AL I NABI Ll R 

- Sahi mı, dedi, Bun'\ çok ııevin. 
dlm .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-! 

tiı.l;\L~! ~n t-.ı s<::=-1, b!raz da onun 
:--c!.! wl•ini k<l'\1.U: .çln aöylemiı • 
l•."C, 

~2 :~)' .. : 
!'llecdet bugtln beni gezmeğe davet 

~tti. MemnunlyeUe kabul ettim. Fakat 
Jerhal karar verml§tim. Bu hercai 
ger.el mUmkUn olduğu kadar Uzmeğe 
çall§acaktım. tııtlyordum, ki karoımda 
diz çökUp bana yalvarsm .. Bu dUşUn. 
ce ile onu tahrik etmek, kısandır. 

mak için elimden geleni yaptım. Her 
harekeUne bir nezaket olsun diye gü· 
ıumsUyor ve ııoğuk kanlı, pek tabll 
imi§ gibi yaptıfı hareketlerle beni çıl. 
drrtJyordu. Sık sık arkıu1&§1anmdan 

b&baediyor, hele Mellhatı pek beğen. 
difini söylüyor, ııonra. kendi tanıdığı 

kızlan çek.lştiriyor, onlann yapma • 
erk hareketlerini, gWUnç taraflarını 

ortaya atıyordu. 
- Benim de böyle hareketlerim 

var mı'? dedim. 
Cevap ver<ll: 
- Kuırurauz insan olur mu! 
- O halde benim kuaurlarmı neler. 

<lir? 
- Hiç dikkat etmiyorum. Şimdi • 

den ıonra dlk&t edeyim, demez ml 
H.az.Lran: l 
Hep onu dU!ŞUnUyorum ve namı in. 

tıkam alamadıfıma UzUlüyorum. Ken 
diaine gorUnmeden takip ediyorum. 
Gene arkada§lan ile eski !leminde .. 
Hele Hüaeyindeıı hiç ayrılmıyor. Be • 
ra~r kızlarm pe§ine N.kılıyor, lA.t a. 
tıyor ve daima kahkahalarla ~lUyor. 
lar. !,şıert gUçlerl alay" 

Haziran: 10 
Neodctı bugün köprüde göntttm. A

da)& bernber gt>ldim. Bir aıtur.datı • 
mın anlattığı fıkra aklıma geldi. Ada 
mm biri, yanmdaklne kendi.sini itibar. 
lı göatermek için hiç tanımadrtı kim. 
selere ııelAm veriyormU§. Sel.Am veri. 
JeııJer: "Ben bu adamı acaba nereden 
tnnıyorum., diye tereddüt ediyorlar -
mı§ ama, verilen selAmı da almamak 
n ezaketstzllğln 1 gösteremlyorlarmıo. 

Necdetı kıskandmnak lçln bu fıkra
dan istifade ettim, Bir kaç defa hiç 
tanımadığım genel bütün heyecanımı 
oaklıyarak .seıD.mladım. Ve tabii der. 
hal mukabele g6rdUm. Hele bir guru. 
b'.ln arasında bulunan gençlerden biri 
•elAmımı aldıktan .ııonra yerinde du. 
ramadı. Arkadaıılarına benl gösterdi, 
Neler konuşmadılar. Klmbillr ne ka· 
dar dokunmuııtur. Necdet bUtUn bun. 
ları görUyor, takat görmemezlıte ge. 
llyor, gene hep kendinden baheedl • 
yordu. 

28 l~lran: 
Necdete mUthi.f bir kin beslemeğe 

baoladrm. Bir aralık ona kendi.sini 
aevdtğiml ıKiyllyecek, bu oeklldc his. 
lerfnl yoklayacaktım. Şimdi dUşUnU -
yorum. İçimdeki hırs ve kln bunu da 
yaptırmıyac.:ık. 

Temmuz: 1 
Bir hattadır hemen her gün Nec -

detle bera~riz, Hercailiği UatUnde ol 
makla beraber biraz değipıl§ glb1. 
Bazan gamlı, bazan dUşüneell otuyor. 
Dün onu daha alıcı göZlyle aUzdUm de 
çok sevımU olduğuna hükmettim. Bu 
his yavaş yava§ ıçlmde yer etti. Tu. 
ha! bir Urpcrtl geldi bana ve içim 
gıcıklanır gibi oldum. Sözü evliliğe 

getırdım, Derhal e11kl hali nUksettı: 
"Feci §ey, dedi ev11lik,. bir kıza e. 

"İr olarak yıı§amağa nasıl tahammUI 
e lillr.... Bir arahk kol kola girdik. 
O:ı~ •Jaha !azla sokuldum. Bir §arkı 1 
r.ıırrldanıyordum. Birden müthiş bir 
.. ııhkaha attı. Bir deli gibi gülüyor. 
r~:ı, Şaşırmı§tım. ''Ne var, ne oluyor,. 
d.•Jlm. Kendini tuttu. Bir oeyler &ay· 
lt>mek ~stedl. Sonra bende iyi tesir 
yıır.mayacağır.ı antıyarak vaz geçti. 
(,'ok ısrn ettim. "Bo§una dedi, kati • 1 

Yazlığa gideceklere: 

Hasır koltuk ve 
mol.;llyenlıl 

her )·erdl'o ucuz 
t~tıınhıılda Rlzapa..~a ~-oku:;unıln 

66 No. AIOTET FE\'Zl'nin 

A sr i mobilye 
l\lağazao;mdao ahruz. 

\ Bugünkü radyo 
8,30 ı•rogram, memleket saat aya· 

rı 8,33 Hafif program Pl. 8,415 Hafi! 
parçalar ve marşlar Pi. 9,15- 9,30 
Evin saati. 12.30 program ve memle. 
ket aaat ayarı 12,33 Oyun havalan 
12,415 ajans 13,00 Şarkı ve tUrkWer 
13,30-H,30 Radyo salon orkestraar. 
18,00 program, memleket saat ayarı 

18,03 Radyo dans orkestrası 18,40 fa 
sıı heyeti 19,30 memleket saat ayarı 
ve ajana 19,415 Ankara ilkbahar koşu. 
ıarmın neCeeleri 19,1515 karışık prog • 
ram Pl. 20,115 konuşma (tutum ve ba. 
k.ım) 20,30 k&rı§tk makamlardan p.r. 
kıl&r 21,00 konuşma (ziraat saati) 
21,10 teman 21,30 d1Ul8 müziği Pi. 22, 
30 aaat ayan ve ajan.'I 22,415 - 22,60 
yarınki program ve kaP&nlf. 

Yeni neşriyat 

TlOARI Bl&LtK MECMUASI 
cı Dcl sayısı fevkalAde temiz bir 

be.akı ile çıkmıttır. Her tUrlll ticari, 
man Te sanay1. haberler ile ameıt ve 
nazart malllmatı ihti•a eden bu gaze· 
teyi okuyuculanmı:za hararetle tavai
ye ederiz. Herkese lAzmı olan ve 1940 
Hazlranmdanbert çrkarılan Fiyat MU 
rakabe Koml.syonlan kararlan alfabe. 
tik aıra ile bu mecmuada toplanmıı. 
tır. 

.. * "' 
.MiLLi KORUNMA KANU:SU 

Mllellltl: Sedat Çumrab 
Ankara MUU Konı.:ıma Mahkemesi 

hAkimı dc~crll adliyecilerlmlzden Bay 
Sedat Çumralı tSon değl~lkliklere gö 
re §Crbli ve Jzahlı Milli Korunma ka. 
nunu) isimli bir eser neıırotını§ ve aa. 
tl§a çıkarmıııtır. 

HUkfimet merkezlmlzin yeni Ceza· 
evi matbaasında baıılan bu 216 aahL 
!eli kltap, mucip sebepler mazbatası. 
nı, koordinasyon heyeti, temyiz mah· 
keme kararlarını ihtiva etmektedir. 
Kanuıı maddeleri ayn ayrı mUtalea 
edilmekte ve her madde hakkında 

Millet Meclisinde ileri sUrUlen dll§Un. 
celer de belirtılmektedir. Böylece, Mı! 
ll Korunma kanununun son §eklini a. 
luıcaya kadar geçirdiği bUtUn ıstıhale 

1 
ve tekfı.mUller gôzc 1:arpmaktndır. 

1 Kıymetli hAklm Bay Sedat Çumra 
ıı'nm hazırladığı bu eser yalnız adli. 
yedlerımlzi değil, billiin iktisadi mu. , 
eueselerl, tacirleri ve Jllm adamlarr 
mızı, umumlycllc mUne.,.verleriınlzi iL 
gilendlrccek mahlyt'ttedlr. Hem okun. 
maaını, hem de kütl!phanelcrin bunun 
la sllslenmesinl tavsiye ederiz. 

Satıhk Ev 1 
1 

IJsküdarda Doğancılar park 1 
alt kapısı karşısında.ki köşede ·1 J 
oda, b!r sofa, elektrik, terkoe, ay. 

1 

nc-ı caddeye nazır bah!;esinde 
kuyueu olan bir ev satılıktır. Mü.. 
racMt yeri saat 10 • 13 ara.st Va. 
lut matbaasmda Orhan. 

~·en dedi, katlyen söylemem .... mUna.. ._...,.., _ ____________ , 

l •ii:t uzad: ,.e kavga ederek ayrıldık 
~ * * ~4AO'Y."6::.""~:Y.~~~;Y.~Y.:A. .. ~:..:~~~:.:~~ ~~ 

:ı ·'~119töS: .:~ GOZ HEKIMt ·l 
Gene IÇlıı~ içimi yiyordu. Ona uzun 

1
~ ~ 

"c: ncı bir mektup yazacak, tahkir e • .,~ 'Jr ~~ 
de::.cl:~1-:ı. İsminin ilk harfini yazmı=1. il i.-p,~ıu l'arrn:ıı.:ı.:ıl\• lmAm •nlc:ıo ~~ 
b::ı, ki odamın kapı.sı açıldı. Annem ~ '"' " ,..,, . ı • :ö~.JI ~. 

il ' bi ~ ,.. ,... ,..AY_... ............................. -. .......... --. ... -. .. ... e :: ... e r ;azete ile girdi ve tc!Aşla ""' "" '"' .,...,,.,....,.,...,...,...,,....., • ...,,...., ... ..., • ..., .. 
•·am::.n çunu oku .... diye uzattı. 

yüz, kimdi bu yüz?. Bana yabancı 
gelmiyordu Evet, bu Necdelln ta ken 
rJtsı lrii. 

listanbal Levazım Amlrll§laden verileni; 
Askeri Kıtaat lf Anları , 

17,274 lira 80 kuruı ke§if bedelli iltisak yolları ln§a ettlrileoektlr, Ka. 
palı zarfla eksiltmesi 9,15.9•2 Cumartcsı güllü saat 115 de Eskioehlrde satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. !1k teminatı 1295 liradır. Taliplerin ka· 
nunl veslkalarile. teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komls. 
yona vermeleri. (3012-48415) 

• • • 
A§ağıda yazılı mevadın pazarlıkla ekslltmeıert 4.6.942 gUnU aat 16 de 

Kırklarelinde askeri satınalma komlsyonunda yapılacaktır. 'fallpleri.n belli 
vakitte komisyona gelmeleri. · 

,,,.... Mlktan Tot.aıı Teminatı 

Ura Clııal Kllo Ura 

Sade yağı. 1,000 
Kuru fasulye. 10,000 
Barbunya fuulye. 10,000 
Sabun, a,ooo 
Y. Mercimek. lS,000 
K. üzüm. 5,000 
Pirinç. s.ooo 
Nohud. 10,000 
Koyun etı. 86,000 
Keçi eU. 86,000 
Koyun et:L 97,000 
K~I eti. 97,000 
Sığrr etl 17,408 
Keçi eti. lT,4-08 
I<oywı eti, 17,408 
Kavurma. 8,000 
Kuru .soğan. .... 15,000 
Ayaktan canlı ınfır hayvanı, 36,000 

Mllteah.blt nam hesabma 22.4.9U gününde ihaleli Uln. olw:wı 121273 
kilo aıfır etine talip çıkmadıfından tekrar pazarlığa konmuııtur. Evsaf ve 
hu.su.sl oartlarlle te.llm mahalli komisyonda görülüp öğrenlleblllr. Beher 
klloeunun muhammen bedeU 9!5 ku~tur. !haleal 5.15.942 aalr güııU saat 
11 de yapılacaktır. Taliplerin katı tt>mlnaUarile Harbiyede Yedek aubay 
okulunda kom!!yona mUracaatıa:ı. (3045-4938) 

• • • 

10 000 Kuru fMUlye 
5,000 Mercimek 

20,000 Pirinç 
30,000 Bulgur 
8,000 Makarna 

10,000 Sade ya.ğı 
20000 Nohut 
6,000 Sabun 
2.000 Zeytin yağı 
6,000 $<-ker 
5,000 Ispanak 
5,000 Bakl :-. 
5,000 Pra.sa. 

. Yukarıda yazılı mevıı.'dm na-

zarlıkla. eksilt.me!ri 6. 5. 942 gü· 
nü saat 10 dan 15 e kadar Ke. 
merburgazda askert satmalma 
komisyonunda ya:prlacalctır. Ta
liplerin teminatlarile belli vakit 
te komisyona gelmeleri. 

1 
' 1 (3096 • 5099) 

• *. 
18.685 kilo koyun eti alınacak 

tır. Pu.arlıkla eksiltmesi ıo. 5 
942 günü sa.at 10 da Susurluk
ta askeri satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin bclh 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(3104 - 5107) 

1 ıstanbal Levazım AmlrUll sabaalma ı 
komisyona lllnlan 

!5780 lira 6 kuruş kqlf bedelli anbar ID§aar açık ekalltmeye konmuştur. 
!halesi H.5.H2 Pel"§embe günü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği aatm 
atma komJayoııunda yapılacaktır. Katı temlnat.ı 867 liradır. Keşfi komı.
yonda görUIUr. latekl11erin belli vakitte komisyona gelmeleri. (709 -l50061 

1
. Deniz levazım Satınalma Komiıvonu 1 

ilanları -----1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli ''8800., lira olan "4000,. adet çu. 
valın 15. Mayıs. 942 salı gUnU saat 14 de pazarlıkla eksiltmeııl yapılacaktır, 

2 - Kat'ı teminatı "lı20 .. lira olup nUmune ve şartnamesi her gUn 
'rnmlsyonda görUlebillr. 

S - lateklilerin belli gUn ve saatte Kaaımpaşada bulunan komisyonda 
hazır bulunmaları. {lHll) 

• • • 
1 - Tahmin olunan mecmu bcde:ı 12714.94 !ıra olan 2ROOO adet am. 

t>alUn, 5, Mayıs. 942 salı günU saat 15 de pazarlıkla ek81ltmes: yapılacaktır . 
2 - İlk teminatı 953 lira 62 kuru§ olup şartnamesi her glln komb•yon. 

ian alınabilir. 
3 - I.steklllerin belli gUn ve ııaatte Kasımpaşada bulunan komisyonda 

huzır bulunmaları. 

• • • 
2000 adet 16 ıık dl\z cebire 

500 .. 16 lık kuvvetli cebire 
13 IUk dUZ cebire .,. 2500 .. 

5000 .. 16 lık bilon ••cıvata m'l somun" 
5000 .. 13 IUk bilon '' ... u 

(5036) 

. 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli "23.'i 50., llra olan yukarda cins ve 

miktarları yazılı dekovil hııttı malzemesinin 4. Mayıs. 942 salı ıUnU saat 
11,30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ''l 781., lira "215., kuru§ olup oartnamesı ve numune. 
lerı her gUn komisyonda görUlebillr. 

3 - !stcklılerin belli gUn ve saııtte Kasımpaşada bulunan komisyonda 
ıı.azır bulunmaları. (15110,.) 

• 
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DO GAN 
SiGORTA AN ONiM ŞfRKETr 

SERMAYESi: TAMA M! ÖDENMiŞ 500'000 lira 

lstanbul - Bahçekapı, Taşhan 

OÇONCO KAT 

Telefon: 2U62 - Kısa telgraf adresi: DOOANTAf 

• 

TURK i YE i Ş BANKASI 
K ü~Uk T ru:anuf 

He8aplan 
l8U ·~RAMİl'E P LAN) 

lMJ IK.1'4Hh'1Cı.&KI 

ı adet 2000 LlrtJılı • 2000- Ura 
1 • 1000 • - 8000.- • 
t • 760 • - 1600- ~ 

• • 500 • - UM>O.- • 

10 • 2:50 • - ~ • 
fıO • 100 • - '°°°- • 
l50 - 5() • - 2tıOQ.- • 

&EŞb>EI.EK: ı Şuba&, t 

•taym. 1 ~tuatoe. ı lkb 
cltı.,rtn larihlerlade 

,apılır. 

380 • 
200 • 

• 
• 

- 0000.- -
- '2000.- .. 

Onuncu tertip Birinci çekiliş pliinı 
7. Mayıs. 1942 

!t...ra.mı~-e lkramly<' mlkdarı ikramiye tutarı 
.\dl'dl Ura Lira 

1 20.000 
.. 

20.000 
2 10.000 20.000 
4 !5.000 20.000 

::!') 2.000 40.000 
40 1.000 40,000 
80 600 40.000 

400 100 40.000 
400 50 20.000 

2,000 20 40.000 
4.000 10 40.000 

.,n ()()O 2 160.000 

81UH7 Yekfin ıl80.000 

RE\'O:"iLU 11,\J.K SINF.:\IA!':l Muhliı: Sabahattin 
Opereti 

1 
1. AlPV Şo.rkısı, 2. Deniz kızı, a. 

Tulıa! bir hisle titredim. Illr fel1 • 
lcet haberi ıle l:ıtr§ılaşacaktım sanki •. 
G~ıı;,eteyi alJırn . F.vvcl!l. hlçb!r ıey gö
reme<jlm eoı.rıı hec~,c he•llye bir 
lWPbwt ı ...... ,. -''fbm. Fakat n.... 
rr .... ôınıyam· ..-ordum. ca .... bir rcs. 
m• ~ R e.t••ene kt'ğu,_,..a, kar_ 
yoluella ot...... a.ç•l.. k"b.r!l bir 

I•'akat nas:l kıyafetti bu.. Kıılın 

pu:ıtolıır:n yazıyı okt:duı:ı "dün bir a
meliyatla Ne·ıtı adını alan Necclct .. 

- J'yvd,~ diyeblldl:n. 

Zayi ı ğımda.n eskisinin hUkmU yoktur. 
ti;\drfljt; K. D. F;rcğll Bııh kliylı 

• llakkr oğlu l'Uf'hml't Vılm.17 S~(j ~:
6 

~. ~~7E~~;~i ~~z:~n=
8

ı~:;ao~,,~:!: l 
, dln nh!ığtm 2!'13/4~ Nı-. ıu ~ahııdet - ı 
nnmeoıt z,,yı • ttJm. Yenl11inl &l&ea· • 

'l\o,·horlar vr'dr?.?. 
1 Şehi:- 1'i:,•at1·c,.z;,1 J<. -.ned.i kmmrn::fo ı-- . -
1 

K:ulmltt rın Be~endiei . SAiıloı.: ~~iM u~ . 
"' - lıcı•ııdığı :ver· v . .\Kİ'I MA111."~S· 

L\ J.E SOLl'l,\Z 
1 Yaz.a.ıt: !\'!· ı-r.;SARl . ı "' Umumi 1-;eşrıy:u ı ldart: eden 

.&:>6tc: ~,ıu.hhs S:ıb:ı~a:tın llefik Ahmet ~evenQtl 

i397ıS) 


