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Almanyaya · 
taarruz 

arifesinde 
neler 

yapacak? 
Fransız milleti cereyana 
kapı!lp giden iradesiz 
bir cisim m.anzarasmı j 

l Hopkins dedi ki 

f Barp ıstlbıal delil 
< savaı meseıeıldfr 

l 
f GI. Marshal!, lngiltereye 

gös.tefly or 

YMU: AluDet Emin YALMA.~ 

F ramız tar"11, b.,tan aşal• 
buhranları• doludur. Fran. 

Al ••itsek fstf-lıVar parlak :r.ek .. 1• yu 
datlı lnaanlardır. Fakat her neden- 1 

( dalga halinde Ame;ikan 
( askeri gelec~ğini bi/d'rdi 
~ Belfast, 19 (A.A.) - J.IUttefiklcr 

1 tarafından bir taarruz hareketını 
derpl~ eden Amerika genelkurmay 

ruf -A-adı bir istikrara ka. 
ıe m .ıı ... • ı he 

P:erre Lan.1 baadan evvelkı batvekmııı tm'Mmda &'llZetecUere 
beyanat ta bulunurken vupmamıpar, asırlardanber af 

phst lıhtlrularının ve gruplara t 
menf .. t yeya akide kavıalarının 
oyuncafı kalmışlerdır • 

Fransa 
· başkanı General Marshall dUn şimal 

M 1 P t Irlandasındıı verdiği bir nutukta şöy-
areşa e en le demiştir: 

Fransız tarihl~n kara ıflnlerl 
çoktur. Fakat bulilnkil kadar kap 
karası yoktur. Fraıuıa bu kadar 
bUyük fe1'ket -.e buhranları defa. 
!arla geçimılı olmakla bel'aber her 
defaaında Fransız mUll vicdanın. 
da bir kımıldanma, blr hareket gö. 
ıillmüıttır. Bir avuç hür Fr•nsız 
bir tarafa bırakılırsa, bugin Fnm
aızlar kendi Akıbetlerinin uyu111k 
seyh-cilerl 11H!"'Pttihıde bulunuyor
lar. 

• 
ısyana 

davet edildi 

Churchill'le ve genelkurmay b~-b i r nutuk ka~ıa:ı~~ bu hafta yaptığım görUş
me.erı onemıı neticeler takip edecek-•• J d • tir. lngllterenln her tarafında Ame-

SOY e 1 rikan hava kuvvetleri bulunacak, A-

-Laval, dlktaı&- ıructretile Vi§lde 
lfbetına leÇmiftfr.Bu bAdise, Com
plef.nes rmanında Jmralanan mil· 
larekenln yırtılması ve ViJinln a. 

Hür Fronsızlonn boş 
kumandanı General De 

Gaulle dedi ki : 

·Her Fransızm v3zifesi. 
düşmanla ve Vişi ile 

mücadeledir .. 

Avrupa Jeşkilôtı 
eserine devam için 
Laval' le birleşiyorum 

nahtarlarının Almanlara teslim e- Londra, 19 (A.A.) - General de Vişl, 19 (A.A.) _ Fransız dev. 
dlJ1'1M!Si demektir. Gaulle dün ak.,am radyoda verdlği Jet reisi Mareşal Peten, bu ak-

lava!. gazetecilere: 
" Güç bir işe 

baş/Jyorum ., dedi 

F:raneızlfrın; sözüne, namusuna btr nutukta, vı.,ı hUkOmettnde yapı- şam saat 22 de radyo ile Fra.nsız 
lnandıJtıarı, mlllt bir bayrak diye lan değiş.klikler hakkında tefsirat ta mllletlne aşağıdaki hıta.pta bulun-
baflarına geçirdikleri Marea§l Pe. bulunarak şöyle demlftlr: muştur: 
ten, Fransız mukadderatının diz- Bunda favda vardır. Işlerin esasını 

,, Fransızlar; 
e:nlnl tamamlle elden kaçırmıştır, değiştiren hiçbir şey o!mamıftır. Hit- Yeni bir hUkömet kuruldu. Bc-
B. Hit!er Başvekil olduktan sonra lerin, her zaman olduğu gibi alçaklı- nim tcyln olunmuş halefim olmak. 
Mıreşa.! Hlndenbmcun hiQ;esice ğı ve ihaneti kullanarak Fransa.ya ve 
du ta devam eden Amiral Darlan, a.. fen mevkide kalmıştır. bütün dUnyaya .kar•ı başladığı mUt-

r-~- .,. razlmlzin ve imparatorluğumuzun ~~~nlerde, Alman baskısı al. hlş oyunun unsurlarını değiştiren hiç 
tında yt..... f ı ki lf müdafaasını temin eyliyocektir. , ..... and, A r kada - vaz e- bir şey yoktur. 
ai ..... - ı..ıa.1· ld•ııı. :ı...ı, · · otoritem altında PJ.e.rrc Laval, --..... -w-1'

1 
..... lsu 91mdı Yapmakta olduiUlılmı harp 7alnız 

de n......... atlat 1 ... La ı bl mernleıtetin d.. ve 'l.;;: -ı.·tiaannn ... _. ı mı.,.w. va r ordular aruında blr S&V8f detlJdtr. ·w .., ....,... 

merikan kıtaıarı kombine kuvvetlerin 
baskınlarına gerçek surette lştln.k 
edeceklerdir. Bugün, kombine kuv
vetlerin yaptığı şekilde harekAt için 
tam bir Amerikan ordusu talim gör
mektedir. llll:'iltereyc mütemadi dal-

g ilnlük - ıııı k yflni Maretrinl ilzerine alacaırtır. Fel .... ~Y n e tamamı ta. Biz bu harbi köt.Uye hücum etmek, • 
mamına ,.. ... _ k ..11 · ketimlzin en hAllevl anı- .. a, L•- Am ·--rma em'°' nded1r. A- karanlıtı delmek ve yalanı cezaı~- "" ga JıaJinde binlerce ve binlerce e-
m'ral Darlan 11 ... _ büt va.ne beraber, Fra"-"ın kal.ltın. ın e n....,n On kuv. dırmakla kazanablllriz. Erkek, kadın, ..... _, rikan askeri gelecekUr. 

AwdEa ,.ıa Om~ haF u• 
Gt!MnılJılarMall 

veUeri •lma'-la k im ı ı masını temin edecek ola.n yenl ni-... a amış, s yas her Fransızın ödevi, hem bizzat düş- Hnpkl.Q'ln tıazlerl 
rakibi Pucheu'yu DehlUye Nez•re- mana, hem de dtlfmanın .suç ortağı za.mı kurmuştum. Buglin, 1940 ha B. Harry Hopklns de soz alarak 
tinden uza'-la.t k 11 •~- zlranı kadar kaU bir anda, birl ik. . ... v•ırara • po s l'IAYYe. olan Vi,ı adarnlarma kartı faal bir bilhassa şunları 8Öylem1'Ur: Ar-
tinl do-·dan d -.. ıı ı te teıneLlnl kurduıtumu .. Avrupa •• .. o .... ya e ne ıeç r. surette ve ellerindeki bQtün vuıta- • .. tık bfr istihsal meselesi defi!, bir 
1n

1
"'lr te.şkilatı eserJne devam için ken-'9~ • ıarla mücadele etmekti.1'. d si .sava• mesele.si vardır. Şimdi harp Yeni - k '-" ı B 1 ile birle.,iyorum. .,. .ı: ••n5ız a.,.nes • &şve- ( l>eYIUIU 8&: S 8G: t da) X v nıeseielerl, karaya, denize ve hava-killlkl ı...... be H ı.....ı 11· (Devamı Sa. 8, 811. ı de) = 

c ~ra r ar""' ye, Dab ı. !ara taa!IOk eden çok büyük mesele-

llnde tutan bir tek adamla müste- •• 1 • A ••• D u z a lı ' •• il mal Ir}andıuıına yaptığım ziyaret ba-
Ye ve hUhbarat Nazırlrklarını e- r J f J !erdir ve gayet çetin olacaktır. Şi-
farlarından ve hususi k4tiplerin- il • ı na çok cesaret verdi. 
den tbaret bir heyettir. --- a r • il • r • 1 

Akla ıelcn bir ki( sual vardır. 
Biri şu: MareeaJ Peten, defalarla 
verdljl teminata aykırı olarak ne. 
den Alman ~191na boyun el
rn · ı ve h•klkl iktidan L&val' e teı
'llme mecbur olmuştur? 

• Esas mesele, gemi inşaatı nıetele-

L • d..J A k aidir. Bu yıl Amerlkada _ 8 milyon enıngra ua meri alılar . tonluk, gelecek yıl da 15 milyon ton· 
Juk gemi lnfa edilecektir. 

harekat yeni- Raboul 'u 
den haşladı bombaladılar 

Almanlar 3160 subay Birmanyada Çin ve 

Böttln Japon adalannda dHn de foh l'ke ı,aretl verildi. Amerikan tayyarelerinin ya Çln'den, ya AJcatea 

h t 1 .. lr ta:n·are gemlıılnden ha u lan dıtı tahmin edlllyor ad&ı1ından ,·eya u t a " •• 

fiüiün Jaiiöül'-- ( ASKERi DURUM l 
1 adalarmda J Japonyaya yapılan 

1 Dünad~ a ~rmçok I Bunda~::~=l~~~~~~rinin 
1 

şehirlerde alarm b;r kı smı nı ana vatan ı müdafaa i ç in 
işareti verildi ( kullcnmak zorund a kalacaklard ır ( u zakdotuda yeni bir hava ı mu,·affaklyet dereceı&lnl, Amertkan 

) Milli rrıüdafaa nazm 1 tıarb:ıtln ilk Mfh&flı açılmı'- kaynaklarından relecek uzun tafw-

> beki tır. Amerikan bomba tayyarelerin· Jattan sonra daha Jyi öfreaehllece-

1 Yeni hücumlar .en-
den miirekkep bir ha\'& filosu, Japon ğ:7.. 

mesinİ bildirdi ana vatan aılalan AtMrika baVA 
yazan : 'a m ...... tanaıe Tek,,o, ı• .fA..A..)-- )4~.Jf... 

ponyada bir çok ')öJsede To~o 
tıölgestnin de Kokosuka deniz üs
sü bö)ıgesinde pazar günil saat. 13 
dt hava akınlarına .kartı tehlıke 
lşıırcti verUmlştlr. Japon keflf ve 
av uçakları bir tnOdıdet Tokyo U. 
zerinde uçmu~tur. Bu dakikay.:: kl 
dar bir düşman hücumunun yapıl
dığı haberi henüz gelmemiştir. 

Kuanto Nagano'da a larm 

Tokyo, 19 (A.Ao) - Kokuml
nanno gazetesi, buıgün öğleden 

sor.:ra Kuantıo Nagano çevreslncie 
hava tehlike işareti veritdiğlni b!I. 
dlrmektedir. 

Osaka·da da hava tehlike işareti 
verilmiştir. 

Hokllaldo'da. tehlike Jtaretı 
Tokyo, 19 (A.A.) - Bu sabah 

Japonyanın en şimal ucur.da ve 
Sskal.in'in ccr.ubunda bulunan 
Hokhaldo adasıııın bütiln bölgele. 
ri nde hava tehlike işareti verilmiş. 
tir. 

T..,.,yareler iki Jdloluk yanıın 
boMbalan atın11Jlar 

::;:~ Y= [ f&IAll BOBllN f A'enll'erlndea .... 
rna. Nagvya, Kabe - \ıalanarak Japen-
flllllrlerlnl l>ombalamı' '~ ~lMISID yaya l'CldHderl 8&Dılmllktadır. Ame
bomlıelan atarak yangınlar çıkar- rlkalılana ba hareketi Y...-Ueoek 
mıttır. 

Tokyoda ha\'a tchllkoııl l~arctl '7 
uat ııllmtötttlr. Ojleden Mnra gün
düz ııaatler:nde yapılan bu akının 
Japon tftılrler:nın a~p oJan bina
larında huar'lar yaptı*ına ,.e halk 
üzerinde oldukça hUyük bir baııkın 
tMlrl yaptıtına şUphe edilemez. 

kllblllyette 8 bltyök tayyare sem~• 
,·ardır. BuıtUnla ~nıber Amerikalı· 

!ar .Japon &daluındakl Japon aana-
1 yllnl tahrip ~in, daha rent, ölçöde 
hazırlıklar yaptıklarma ,uplte edJle
me7~ Alaııka Y&l'1'J1&daeıDda ve ce
nubunda AJeutun tak.-n adalaruula 
ha\a - deniz Üllleri .bazirlamakta ol-
dukları artık mal6ındur. 

.Japon hava km"\·etlerl 'imdiye 
kadar Paslf,k n Bimtanya l'~ 
rinde t]llye ayrdmllJ bulunU,JVrda. 
Bundan ııonra .Japonlar bava kav
''etlf-.rlnln bir kllllnını .JapoDJ'& au 
\'&tan adalannın müdafaasında kal
lanmak zorunda kalaeaklardır. De
niz kuvvetlerı için de aynı aynlma 
\'arlddtr. 

Belli ki, Almanlar bu defa af ır 
bamııılar ve bütün Fransayı ı11al 
etmek ve sıda maddelerine el ko. 
Yar&'k Franaızları aç bırakmak 
tehdidinde bulunmuflardır. Haki. 
ki mabatları vııt ... zlslnl inal 
etmek olamaz. CUnkü bu t.akdlr. 
de Amerikan _ tnallh: tehdidi kar. 
tısında Fransaya ayrıimeaı zaruri 
olan l5al kuvvetini çolaltmak ve 
da.fıtmak icap eckr. Bu da Alman. 
:ı..rın işine gelmez. Mareşal Petene 
ve kendilerine donanmayı teslim 
lınkAnını bulamıyan Amiral Dar. 
lana tamamlle emniyet edemedik
leri için Vlıinln bapna LavaU ge. 
çirme'k 'V'e onun vaaıtaslle Vlş'nln 
zabıta kuvvetini kendi avuçları ı. 
çlne a'lmak latemiflerdir. Bu saye. 
de hem V ıı arazisini iM•l için 
kuvvet ayırmaktan kurtularak ar. 
ka emniyetin! zahmetsizce temin e. 
decekler, hem de l~l ve malzeme 
tedariki gibi isteklerini daha zah.. 
nıetaızce yliriltebllece1clerdlr. 

ve er kaybettiler İngiliz kuvvetleri 
MoSkova, 19 (A.A.) _ Reu ter: 

Sovyet tebliğine ektir: geri çekiliyorlar 
Leningr.ad cePtıesinin bir kesL Sidncy, 19 (A.A.) - Müttefik 

minide 2 gUn silren savaşta Al- umumi karargöhının tebliğinde 
manlar 169 subay ve er kaybet şöyle denilmektedir: 

Sırbistanda 

Harp 
devam ediyor 

Tokyo, 19 (A.A.) - Tokyodıı
kl hava müdafaası b:lŞkumandan
lığı, düşmanın, bilhassa ağırlılı 2 

kilodan fazla olmıyım yangın bom 
balnrı attığını bildiriyor. 

c0e. ... Sa. a, 8IL: de> •-• 

Bir giin önceki yazHnizda, Of'ne· 
ra1 Mac Arthur'ön .A\'U8tralyadan 
Jl'lllplnlere tertip ettill en uzun ha
\ '& akını mün~t le, Amerikalı· 

ıann .Japnnyaya ha\ 'a taarrmlan 
,..pmak }tin hazırlık gördüklerini, 
Genf'ral MiM' Artbur'lln bu makııaUa 
küçök bir örnek nrdlllni \'C ıllha

yet .ıaponyaya bal'& taarruzu için 
ııevkuk'eytf , .e roğrafi durumun A· 
merlkalılara elverı,ıt olduğunu yaz
ıaı9tık \'e Pas:tlkteı .Japonların ya
va, yav8' hava hlklmtyetlnl kay
betmekteı olduklannı da l>t'tırtmt,tık. 

.Japonlar, bu ha\·a akınında 9 A· 
merlkan bOmba tayyareııl dlişllrdük
Jerlnı ve .Japonya dotu a~ıklarında 
bir Amerikan tayyare gemlsl bahr
dıkJanllı iddia ediyorlar. Bu akının 

Df.nlleb111r, k! nJııaa ayı ba dönya 
harbi 1(-ln yeni bir dinini noktuı 
olmlll}tur. Dotu ~ büylk 
Alman taar,...a beklealrkea, Avru
pa garblnde lnl'flteıre, Almanyaya 
kartı ihmale gelmes btr hava cep
hf'Jll &\'ftllf ve Amerika da Uzakdo
fuda ilk defa olarak bal·a .harbini 

(De'r&llll Sa: • Stl: 1 de) % 

Marepl Peten, iyi bir askiırdlr, 
t'Kal tchd'dlnln blöf oldvlunu bel
ki de farkctmlşUr.. Fakat açlık 
tehdidi karı15ında her hale zaaf 
CÖstermlşUr. Bir Fransız tarafın. 
dan Yazılıp Dally Telcgraph gaze
tesinde çıkan bir yazıya bakılırsa 
bugun Fransız m llctı glinde bin 
lkl Yüz kalori temin edecek kadar 
~ıda bulabilmektedir. İnsan vilcu. 

Unan asgari ihtiyacı iki bin beş 
ruz katorı Olduğuna göre Fransız. 
arın bulduğu gıda yaşıyacak ka

:ar değil, ancak ölmtyecck kad"'r
l~r.n ter taraftan ayni muharririn 
J diaııına göre Fransız erkek nil 
c:~nun dörtte blrlr.1 tutan Fransı; 
Ve;llerlne . Alman kamplarında 
nıı en günlük gıdanın sur.de te
t n ettııı kalori Uç yüzden ekJfk
.;/~ Mareşal Peten ealrlerln maruz 
nı~ ılı 4kıbetın biltUn Franaız 

let~~!'da tatbiki lhtimallle ,_ .......... , .. ) _ 

mişlerdir. -
Müttefik uçaklar tarafından dün 

:SOn günlerde A1manlar Kalinln Raboule'e yapılan bir hücumda iki 
cephesi kesimlerinde 3160 subay düşman nakliye gemisi muhtemel 
ve er kaY'betmlşlerdir. Bu cephe~ olarak batırılmıı, bir tam isabet 
de Sovyetlerin taarruz harekfltı alan daha t<üçük bir vapur da du
dcvam etmcktedJr. 

man bulutu çıkarmı§tır. Bir düş. 
Sovyet uçakları Lenlngrad cep. man denlz bomba uçağile 3 su uça 

hesinde b!r Alman hava meydanı. ğına da ls,abet kaydedilmiştir. 
na yapılan akın eım86ında 10 Al. Çla ve l n&illZ kUTVetlerl ç.eldllyorJar 
man uçağı tahrip etml•, en az 10 g .. :.a 19 (A A ) BI 

~ v .. ,.on, . . - rmanya. 
uça6ı da hasara uğratmıdlardır da, Mandalay üzerine çöken Japon 
d ~rlln, 10 (A.A.) - Alman ~r- tehdidi artmaktadır. Bir taraftan 

u arı başkomutanlığının tebliği: l~lllzler lravadl vadisi üzerinden 
Sıvastopol harp limanına ve Ka eski baş ~hre doğru çekıillrken, 

radenizin. Kafkas kıyısı boyundak: Çinliler, çevrilme tehlikesine rat. 
liman ~ Slerlnc karşı ba§&rılı ha. men, Tungu'nun şfmaline yapı. 
va taarruzları yapılmıştır. şarak ıkldetll bir mukavemet ı~ 
Doğu ~pheslr.ln merkez ve şl teC-:Yorlar. 

Muntazam kuvvetler 
) Hlfvatistanm doğusuna 
J varmışlar 

So!ya, 19 (A.A.) - Zagrepten alı
nan haberlere röre 9 ve 10 ni84Lnda 
flmaı Bosnada Saray Bosna Uıl.afi 
alayı ile harp Asileri ve Hırvat konıU
nlsUeri arasındaki ÇarpıfmaJarda 
A.ııUerden 276 kifl ölmU~ ve 600 ki~! 
yaralanmıştır. Saray Boenanın şimal 
dofWıunda bir çok köyün geri alın
maaını mUmkUn kılan bu hareket 
aayesinde muntazam kuvvetler Hır
vatl.stanm dOtu smınna vannı.,ıar
dır. Bu suretle bu sınır şimdi Hırvat 
ordusunun kontrolü altında bulun

mal kesimlerinde, kuvvetlerim';; (Devmnı 8e. a, 9tL ı da) ••• 

tarafından girişilen taarruz hare- --------------- -----------
lr.Etler~ Yeci kazançlar temin edil. 

maktadır. 

meslm temin etmiştir. Pek az yer. 
lcrde df4ıman boş yere taarruzla 
rını tekrarlamıştır. · -

Pike ve savaş uçaklarından m~ 
rekkep önemli teşklller, gündüz 
ve ıece Mtlta adasındaki askeri 1 
tesislere taarruz etmişlerdir. La 1 
Valetta tcrsar.clel"'ne, maazeme ve 
iaşe tesislerine, akar yakıt, torp:ı 
ve mühimmat depalarına tam ısa. 
betler olmuş ve olajcnilstU vahim 
tahribat meydana gelmi§tir. Lucca, 
Halfar ve Cahfrang hava alanla. 
rına tevclh e<t.Ien taarruzlar bıl. 
hassa tesirli olmuştur. Yerde bir 
çok uçaklar ya tahrip ecUlmı,, y.a. 
laut haaara utratılmııttr. 

FilofunSaraçoğluna 
dostane telgrafı 

Buf gar Başvekil i , 
deruhte 

H~riciye Veki ll iğ i n i de 
etl iğin i bildirdi 

Ankara, 19 (A.A.) - Bulgarl.stan 
hariciye nazırlıtıru da deruhte etme
si Uzerine Burgarlstan başvekili B. 
P'llof Hariciye Vekilimiz ŞUkr11 Sa
racotıuna çok dostane kelimelerle 

Yazılmış bir telgraf çekerek lceyf.yeU 
haber verm1' ve Hariciye Vekilimiz 
tarafından da ayni fekllde bir t~i
gratıa kendisine teşekkUr edil
mift!r. 

Galatasaray, Feneri 
2-1 mağlllp etti 

Fenerliler kendilerinden 
bir oyun gösfermeğe 

beklenmiyen enerjik 
muvaffak oldular 

İki ez<:!ll rakip Fcnerba~e - Ga. 
lat~!4ray klüplerim'z dün Şeref 
stadında sekiz, on bin kl§lllk bir 
sey.rd kütlesi ooünde kar§ılaştı. 
lar. 

Sarı !Advcrtı~lerin son zaman. 
larda birbirini takip eden mağl(J. 
biyctlerl billipssa geçen hafta Is. 
tanbulspor önünde yen lmelerl bu 
maçın Galatasaray tar2fından ka
zanılacaicı kanaıı.t nl veriyordu. 

Fakat, Galatasarayın beklenen 
bu galibiyeti o kadar kolay olma. 
dı. Hattd sarı kırmızılılar yakayı 
güç kurtardılar. Eğer Fenerbahçe 
takımı .. nhşmıs ve çalışma imkıi
r.ını bulmuş bir takım olsa idi, dilo 
lcü canh oyunlarile maçı da kaza
nab lirlerdi. 

Bundan evvelki Galatasaray ma 
(Devamı Sa: 3 Sö 15 de) ·-· 
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EDEBİ DERTI..EŞME ~=-!;§§ 

Yeni neslin tikir ve sanat 
Ş ehi rl 

rleri 
Ekmek 

Ha 
l! Si{E RTBA'HiSLER] 

;rffeSUlllWLPUV .................. 

münakaşaları Hava harbinde 
Ycmm: Bir Müşahit 

pastahane Derhal farkettlm ki, bur~ iki B e;,ıotlunda bir 
vardır. Eskiden cumartesi türlü konu~a oluyordu, biri he-

zeyan haHnde olan, dli:eri aklı bL 
alqamlcı, burada fikir ve sanat şında bir istidat ıöeteren bu ko
a~ı toplanır. edebi seyran ya nuşmaların birbirile nasıl olup ta 
~~,1• On11arınd arbası.~ k•rış.. kaynaştıtına. merak ederken, bir 
:ıu-... ~n a-ra arırı an ırının vası.. ko1 ......... ikı '----·z ı·d 

ol 
, ...... ~ • ~pu s ı: ırmıya ça_ 

karneleri iki 
aylık olacak 
Onümüzdeki aydan 
itibaren bu usulün 
tatbikine geçiliyor 

yenilikler ve gündüz 
bombardımanları 

ta ması ve korlf,llcak khnsenJn ıııır ftbl eörüneıı, her lk! kolunun 
de adam olmıya. biraz ist.'da.t ııoo- altı da kl1ıaplar ı 
teırn.esl llz:>md , mecmua ar, gaze. 

ı. lelerle dolu, ıı!ııman, posbıyıklı 
Şimdi, yine aynı pastahanede bir ad""1 ;ı<anımıuı. geldi. Kendisi. 

genç fikir ve sanat aclamlarından ni gören herloes Cüler yüz ıöster
dtıh& çok k&la.balık bir grup top- dl, yeni selen zata yer verdiler. 
Janıyoı9ft'UŞ, fakat bunların arası-

P"'1bıyıklt zat, oturur otumıaz 
na k&r91J!1Lk ll;in bırini.n tanıtına. 
sına veya adam olmıya. ;stidat gös cebinden işleme!! bir kutu çıkar. 
termesıne lüzum yokmuş. Beyoğ. dı, herkese uzattı. Ta.n>madılt hal. 
lu caddesinde gezmekten yorulan de kutu.unu bana cı.. açtı, belttım 
heriıanci bir kimse bu crupa gelip Bu kilçücük ,,._ndıkta zencefilden, 
katılırmış ve buradaki konuşma. karanfilden, lı&rÇtndan, tutun da. 
:ıara da Jt.arışablUrmiş. adlnı bilınedlfım hafiııaJ ve tozla.-

Mayıs ve haziran aylarına alt ek· 
mek karnelerini hav! kartlar v!llye
te ı:eımı.,tlr. Bir kaç gUn sonra n&· 

hiyelere dağıtılacaktır. Bu detakL 
karUarda 1kl aylık karne bulunn1ak· : 
tadır. · 

H arp ~adıfı zaman, Al. 
man ha.,. kuvvetler! çok 

ilstündll. Buna ı:üvcnen Alman
lar. Polonyada, Norvcçte, Fran. 
sada, Ba!kanlarda ve Girit ada. 
sında yaptıkları hava taarruzla. 
rında --baflıca tabiye olarak
ııündüz bombardımanlaıı yaptı. 
!ar. Gündüz bombardımanı, gün 
ı:eçtlkçe önemi artan biricik ha. 
va harbi nazariyesidir; ve ha.Ta 
kuvvetlerinin kemiyet ve keyfi. 
yetıçe i!.tünlülıünü ve muharebe 

llOtaJtı!ıniştır. Harp başında bun
ların cld!ş - dönüş uçuşu ktsa idi; 
bu yüzden bomba uçaklarına u
zun meaafelere kadar refakat e
demiyorlar ve tam !>lıtl'lye yapa. 
mıyorlardı. Geçen sene İngUlzler 
garbi Almanyaya hava akınları 

yaptıkları zaman, &v uçakları 

bomba uçaklarını aıu:•k döğüşte 

Yazan: 'ı 

ilaıu BORAN İş 'böyle bir şekil alınca bu top. r& kadar hemen bütün bir Mısır. 
çarşısı kal'9'ma. çıkıvermişti. İçi. 

Jantıyı kuran yaŞlı ve başlı zat. me bir şüphe dü~tü, :s&kın bu za. 

Bu auretıe l<arne dafılmak !ç!ı> 
uğranıla.n mo,ıılllf.t da. ortadan kal· 
dın!mıf olacaktır. Bunda bir mah· 
zur göze çarpmaktadır ki bunun da. 
6n!lne geçllnıe91 için 1ıAzım ... len ted
birlerin alınacağt talmıtn olunuyor. 

Bu mahzur şudur: 
kuılretını gösteren en doğru b't ..._ ____________ .ı 

lar buradan birer birer elini, aya_ 
ğıru çekml,Iermiş, ıı!md; hiç birisi vaUı adam! ... 
ıgelm!yormuş. Derken, likırdıya bu yeni zat 

ta. karı,tı: 
Uzun zamımdanberl bu t.ıpıan. - Şiir, dedi, b>r hayal sanatı. 

tıJara gidemiyordum. Geçenlerde 
ayafım beni bu pastahaneye sü. dlr. Uykudaki sayıklamayı, yor. 

gunluktan hulyaya dalışın intrba. 
rükled!, pastahanenin geniş saıo. 
zıunda grup ı;:rup gençler o\ın:muş !arını yazab11tyor mızrun? İşte şa.. 
konuşuyorlardı. Kendi kendime he~er şi'.r budur. Yoks&, kelime, 
sordum; «Bu grupları yara.tan ~ mana, şekil, anahtar ..• Bunlar gü-

lünç ııeylercllr. 
bep, fikir beraberliği midir, yoks& 
sadece ahbaplık mı? E"er samimi Buna ciddiyetle itiraz edenler 

oldu: 
bir fikir ve sanat beraberliği var-
·sa. bura<la her halde ümitli ve can. - Hayır, şiir kelime sanatidir. 
lı bir bava bu1aca.ğım.> - Şiirde musiki lAzımdır. 

Karnesini kaybetmiş olanlar yeni 
karne atalıümek için m!lşkWAta uğ
ramakta ve çok def& da. gelecek ayı 
beklemek mecburiyetinde kalmakta
dırlar, Karneler Jkl aylık olwıca. kar
nelertnı kaybedenler !ki ayı beklemek 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

Blr insanın ekmeksiz iki ay bekll
yemiyeceği gözönUne altnırsa bu 
maıwunı önlemek için muhakkak bir 
tedbir alınacağı şüphesizdir. 

Halide Edibin dünkü 
konferansı 

ölçü haline geldi. 
Almanlar 1940 yazmdan eylill 

aınna kadar İngiltereyc karşı 
gittikçe artan bir şiddetle gündüz 
bombardmı•nları yaptılar. Fakat 
İn:\lizler hava korunması ve ha.. 
v~ filolarını kuvvetlendirince Al. 
manlar ai!ır kayrplar vermiye baş 
Jadılar; Kayıplar elde edilen ne_ 
tieelerden atır ba$lt. Bunun üze
rine Alman hava kuvvetleri ge. 
ce bombardımanlarına bir dönü~ 
yaptı. Bu dönüş, Alman hava 
kuvvetlerinin bilytik ils!Unlilğc 
veda ettiğini gösteren ilk ip.ret 

himaye edebilmişler, bu sebeple 
İngilizler çok ağır kayıplar ver. 
mişlerdlr. Yeni İngiliz av uçak. 
ları harek'eUeri uzatılmış oldu .. 
ğurtdan bomba uçaklarına hedef. 
!ere kadar refakat etmekte ve 
himaye yapmaktadırlar. 

Bomb• uçaklarının av uçakları 
gibi yükseğe çıkış ve yüksekten 
iniş evsafı artmıştır. Hava mü_ 
dafaa teşkilatı esklslne nisbetle 
tehlikeyi daha geç h&ber almak
ta vo çok yüksekten bombalarını 
atan bomba uçaklarına yeter te
sir yapam,.maktadır. 

oldu. Bu dü<ııilnce ile ..,.uplardan blri. - Ne demek, efendim, şiir ı... K • •• 11 . tı 1 ı~-t ıymetll edip Halide Ed:p dün A 1 1 S inı"n ar~ına karı"'-. D"·katle mam e ıç mat b r var ·~ ır. U 1941 t man ar, gündilz bombar-.. ...,.. "" skUdar Halkevinde T!lrk mlmarllıl m•r ayında kuvvctlcn-
d inlcmiye k~·yuldum. - LM! Şiir şekilden ibarettir.. ı. 1 ·ıı .. dımanında büyük kayıp. 

v ve TUrk edebiyatı hakkında bir kon- m.. ngı z uava kuvvetleri Al. 
İçlerinden, gözler! t.aıaf tuhaf MünakCl§a büyüyordu, fakat pos t -• -. m tabi ıılnl be '-·· lar verdiklerinden buna bir "°· 

b k bl . i .. l btınkt zat, buna hiç aldırış etmi. erans V=·~'wr. Usküdar Halkev! an ye . n.,....,dı ve bil- ~ 
a an rıs liOY e söylüyordu: yor ve ceplerinden. birinden çıkar. re!sı avukat Yaşar Kaynar kUrsUye Yilk ölçüde ırUndilz bombardı- re buldular; hem bomba atacak 
'1- Şih-dc mAna kadar lüzumsuz. d ll.r garip k .. ük" b. k 

1 
d . gelerek Halkevlntn davetine icabet manlarına baŞladı. Bu meydan 0 _ ve hem de av uçağı gibi havada 

bir şey yoktur. l\of3n&yı, ilim ··e 15 ve uç ır ·u u anı ttı · · k a l ·ıı h düşman U"aklarilo ateş muha. " enfiye çekiyordu. 1\iünakaşayı, tu- e . ğl ıçln Halıde Edibe teşckkUr et. um , ngı z a.vacılığınJn Al... .,, 
tarih kullans"1, biz mAnaya !ht!. haf tuhaf b k 

1 
b mış, bundan sonra konferansa. başlı- man havacılığı !le boy ölçütebl. rebesl yapabilecek kudrette bir 

karşı klyma silAh!arı veya ev
safı ve kabll!yetl noksan mah
dut av uçakları buluyorlar. bu
nun için hava •kınlarında istedik. 
leri kadar muvaffak oluyorlardı. 
Fakat İngiliz - Amerikan hav•
cılık tekn'ği ayni ve belki de da
ha yüksek evsa!ta av, bombar. 
dıman ve av • bombardıman u. 
çakları yaptıtı gündenberl, AJ. 
mantarın yıldızı kararmıya yüz 
tutmuş gibidir. 

A rtık keyfiyet ha.his mev
zuu olamaz; kemiyete ge. 

l1nce bunun da önemi günden 
güne azalmaktadır. Çünkü 1940 
ve 1941 seneleri içinde iki tara. 
!fın hava kuvvetleri arasında gö .. 
rülen büyük farklardan eser 
kalmamı'jtır. 

1942 senesinde hangi tarafın 

daha çok uçak çıkarabileceğine 

.gelince, bu üstünlüğün h!.ç ol. 
mazsa sene sonuna doğru İngil. 
tere ve Amer!kaya geçeceğ'ne 

kuvvetle lht!mı:I verilebilir. İn. 
giliz1cr daha &imdiden Alınanlar_ 
dan çok uçak yapa.:ak kudrete 
erışt:kJerlnl iddia. ediyorlar, A. 
merlkalılar ise bu sene 60 bln 
tayyare yapmağı kararla~tırmış. 

lar ve bu işe geniş b1çUde ve hız. 
la koyulmuşlardır. 

~ u dünya harbi, bu scr.-c 
~ havacılık bakımından ye. 

.ni bir safhaya gtrml~tir; ve gö.. 
yaç duymuyoruzl Bir şiir mflncı ı.. a an genç e, aşını ya.n kıymetli edip bil!>asaa ~u l lecek kadar kemiyet ve keyfiyet. av - bombardıma.n uçağı yaptılar. 
r;in yazılıyorsa evvelden d·~-.,,nOl- masarun hizasından kaldırmıyan sö t ı ti . narı ük ldlğ' l Bunun Uk örne~l Messcrschmitt rü~milze &öre mihver tarafının. 

u•u geveze adam büyütmektcydi. Y em ş r. çe y se rn gösteriyordu. • 
m~. bir fikrin esiri oımuş demek. Burada, şiir ha.kkında bir fikre <- Edebi ve mimari sahamızda Şimdi 1942 baharındayız. fngı. l 09 uçağı idi. Bu yeni uçak der. aleyhinedir. Alman hava kuvvet. 
1:ir. Ha1buki şiir, kendiliğinden ge. varılamıyaca.&ını anladım. Yanım- şaheserlerın meydana. gelebilmesi l!z ha.va kuvvetleri, geçen seneki hal rağ'bet buldu. Bütün mııha.. Jcr! artık garpta da kuvvetlenen 
tip akıvermelidırl dak! arkadaşa, beni başka grupa. lçln TUrk ruhunu duymak Jıl.zımdır. b&bar devresinde ofduiu ııııı rlpler buna büyük önem V<ırdl. bir müttefik hava cephesi karşı. 
Yanında otura.o bir arkad•şı bu ötür . . 

1 
ttl A k d Ben, dUnyanın h!<;bir yerinde Türk büyük akmlara ba1ıemıştır. Hem :ıer. Bu yeni sih'lıhın teknik, as. sım:ra bulunuyorlar. Harp sa.na.. 

sözleri tasdik makamında şöyle ~ 
1 

':_e~~ı r ": : m- ~ a .. a~ı:;' ••erleri kadar mükemmel mimari bu seferki bombardımanlar daha kcrlik ve jkhsat bakımından bir yl!n! bu sırada ba,ıta. bölgelere 
komı,tn: :ırup;::\~k:.nd!'e~~;:riza: eser görmedim. Anıt • kabir, Türk uzun mesafelerdeki hedeflere ve çok faydalarına ke.rşı biricik nakledemlyeceklerinden büyü. 

- Ahba.ptakl -•den, kadın. ha\ 
1 

ba ı-~ c-l eseri ot.arak Türk ruhunu temsll et- daha bilyilk filolarla yapılmakta.. mahzuru çok bomba tıı.,ıya.ma. yen bu tehlikeyi ihmal .. demez. 
~-k· • d dü•" ced ki • verm ye ~ """ı. °"" onun en d masıdı F kat l+n!d b "d 1 1 A u-cı. ı mana an, ~n e :m..a.· k 

1 
b 

1 
k .. t k mesi ıtıbarilc çok şayanı dikkat bir ır. r. a g • e unun g; c er. Müttef klcr vrupa kıyıları .. 

ıtaadan, sahadaki manada.n, ı&ttaki 8 a a 1 

1
grupunu gos ererc : değer ifade eder."l> r1lceeğine şüphe edilemez. na. bir çıkarmıya. teşebbüs ettik. 

minadan iireniyorum. Şltrde de - Bun ar rcsamlardır' dedi. Ctıude edi.bin konten.osı lıUytlk ~ eçen senckl bahar dc.vre- Dikkat edilirse, Alınanlar ne Jcri zan1an 1 bunu belki de para. 

mi 
• a. • Gel bakalım ne konuşuyorlar? . ~ .........,_ do"'·da. d '""tıd -~·k m .. n caJtJmr G"ttik t kdi edil k 

10 
bır allka uyandırmıştır. Bu suretle """"'' gaz,,te Ahnan ve •u ve ne e .,.. a .. ~ bü- şilt kıtaları indirmek hareketile 

Dalma yere bakarak dinllyen ve .... 1 • • a m :1'1' zumu dün UskUdar Halkevi zengin ve isti- lngillz hava kuvvetlerinin taar. yük ölçüde gündüz bombardı. birleştireceklerdir. Almanlar bu 
•i:!lmiş olduğu masa hizasından 1 gorulmedı. Hemen bıze yer açtı. !adeti bir gUn ya.~amıştır. ruzları ar•sında a§&ğı yukarı bir manları yapamamaktadırlar. Es. J.htlmall de hesaba katmak zo. 
bııJ'nı kaldlr~ birisi buna ce. larl.lı:Ha. ar\at~rından btanıdıkl bırl muvazene vardı. Fakat bu sene kiden 'kar~ılarında ancak zayır rundadırJar. 
wpverdl: • ka mış, '' mış, h .. ya ancı br a. Tedbirsiz hırsızların muvazene İngilizler lehine bo. -·---·----::::------------------

- Şiirdeki m6n8'ya karşı ı<is· dam tgteklmt Işı otuokrmt uşİ .. l. Buna aldı. k h d zulmuş, İngiliz hava kuvvetleri l ; ,.-1 x 1 
!er"- n~etl anlamryorum. Bana rış e. ı er y u_. ç crındcn za. 1° amefga~ 1 me .. -
~~:•r'"'~miyetln derdini anlat. r.:,:,ır:.:;a~~;n~:;~::;;1 ~~~ çıktı Y ana iauz.~;:Jiio:~~~:r~~~:bt ~:~~G!!~-~~~-!!=•:..~!:~ Q4g~ 

Dalın& gözlii1<1er!le oynadığına nuııu,.ordu. Samatyada Hobyar mahallesinin tilnlU~ü ele almışlardır. - - • • 
ıçın 

biıltılırsa siniri! o~a ı• - Resim JAhzada. tesirini yap. B .. A [[ h "" "' .zım ge. 1 d B •· 1 .. tü 'il l I camı sokağında. 7 numa.rada beraber ugunkü havacılık tekniğinde Q rızası 
len bir ııenç le fllcirJ.,rinl ~yle ma 1• ır. u "'s r uç ~. _ 0 ur: - görülen yenilikler müdafaa.dan • • • 
açrğ& vll!'du: Keyif vererek, II - Goz boyaya. oturan MUuyyen ve Zehra adındaki 

- Ayni zamanda cemiyetin se. rak, III - Düşönmeye davet ede- kadınların evine evvelki gece hınız- :O~~;e~C:~r;:~ !::~~ry.e 1!~~~ ~ azetede okvdıom: Yolar!' ya-1 Amerittalılan eııııı,e;re diltllren, bu 

Vl.ncı·nı· de aksettı·reb"ıJ lı·dı' re-k ..• Bence resim, her seyden ev- ırnıı d • "==i lfmda bil dlleDc1 ka.dmın ü:stU kablnenın lnınıltı!und&n ziyade kurul. 

=
============·== vet düşündürücü elmalıdır. İnsan... aranm.,, kemerinde wekts yüz yetmiş mu' ası ı.alr. mc r lar « Ş, ev e bazı eş:yala.r çalan düz bombardımanıdır. Bu mak_ 1 olırı lhthnali.. • 

hırsızlar kaçtıktan sonra, sabahleyin satla kullanılan av, bombardıman larııı felllketlerlnln bu dii7ün<:e<le llrallk bir ~. allı yüz ~ra •akit pa- EBEDi ZAAF! 

l)Jl l)A~ 
yeri olmalıdır. l9in farkına varan kadınlar polise ve av - bombar<lıman uçakları ra, bir ~it elmacı ..., m-..a$ çık- Para piyesinden ~ık&ıı Unda ınah· 

. 
1 

haber verm~ler<llr. Yapılan tahkikat- yapılmakta ve evsafı yenllendlrll. Grupta dm lyenler ve yanların... m1,... keme salonu pek lrahıbalık eJuyor· 
t& kadınlara ait ohnıyan bir mektup mektedir. 

[[) l il 
dakllerle konu,anlar arasında ufak Geı:en umııntl harpten oonrakl bU- mu,. O kadar ki salonda yer bulanu-

• tefek; bir odam vardı ki, bu söz- bulunmu,tur. Yaşar adında b!r sabı- Av uçaklarının uçuş mesafesi yilk ıırt-•ll ıcrı~ Av-• bı 
kalının itslm ve adrcslnl t&.{lıyan bu '""

0 • ~-' r yanlar pence:re kenarları.na, kapmın 
!erin her kellm<!sini t~lk ediyor. j banlcerio odaema bir -d!lfJll-01 girerek 
du. Büyük gözlüklü bir delikanlı mektup sayeolnde hırsızın adres! tes- ,-- T A K V M --.._ Mdaka lstanft. H- del'lerleri 119_ önüne gfltlrcllkleı1 talıla 11ralann 119. 

t 
bit edllmfotlr. Hırsızlar hakkında ta- l t"ne • J lMa kArış ı: " U NiSAN H~ tünde olımumınu ln<dlyen lıanker ba- u ,ırmaaıyor armı,. 

_ Sanat, insan denilen mahl\1. klbata başlanmıştır. PAZARTESİ şmı kaldırmadan ı,ıne 41e,~am ederek Bu da, insanların paraya olan zaa .. 
tmın en yeni bir delllkl!r? İngiliz soğukkanlılığı 

kun ide•! h~yatını terbiye eden p t kt k AY f - GtlN 110 - Jt"""'1164 dilooclye: 
lil DJillı:ler, eıı U.tUn meziyetlerinlıı büyük bir vasrtadır. 0$ a me Up V8 art. RUl\Iİ 1351 - NiSAN 7 - Bir dakika belde, ,a ~!arı 
U eoğukkanlılık olduğunu, bu say&- Mevzu; bundan sonra. resimden formda yeni zomlar HİCRİ 1361 - (Rebtiilihlr 4 bitireyim, olııhlllr ki benbn senden 

ÇJNLIL!:IUN SEVJNOI 
Tokyonun bombardımanı Ç!nde bü

yUk bJr sevıno uyaadanttı!J. Be, yıı .. 
dır devam edea bir nva,_ sonra 
nihayet dllşma.ıım onerkee ,,.,ıutlll 

bombabyualt: lılr kul'vet llulundufu
nu ökreıımek, memleketlıı kurtuıu,u 
uğrunda d!Wllfenler ~ lcıılbe &1 bir 
kuV'Vet obnaoa gerektir ... 

de lıer vanayı eninde soowıd& atlat- iıtsa.niık bahislerine geçti. VAStr lt:llVALl •ZANI bir .. d""• ı.tem<'ldlğlm liıtm gelir, 
tıkluıru iddia ederler, -u ~ lllht Her kııiadan bir büyilk veclZ'e yu. Her •ene olduğu gibi bu yıl da, bu- GÜNEŞ 6,13 10,20 d_,. 
de türlü tilrlil h!kllyeler •i>J'lerler. murtlandı! Devrin siyasi, lkhs•d! günden itibaren nısarun otuzuncu gU- ÖGLE 13,13 5,20 Hani, tU Avrupalı -1cer glbl, hu 
ı,tc bunlardan biri: şa.rtıerı, kanunları ve tarihin ha. nU akşamına kadar, posta idareler! İK.tNDİ 17,00 9,07 yetmı,ıtlı: ıllleooklen bir ıo.ılaka ıste-

Tatbsert 

Blr Ingll!z, Amerlkad .. bir selıri.o bersl:ııce dönüm noktasına vardığı vor!lecek mektuplara birer kuru,luk, AKŞAM 19,54 12,00 mek pek fena olnııyacak! 
bir meyhaneo!ııde •i3k.l lglyor: Bir- hakkında ııeri geri fikirler ileri kartlara yirmı,er paralık, telgrafla.- YATSI 21,81 1,39 1 FRANSIZ ILUllNR!l 
dellf>lre mfl)1ıaneyl Ganpteıier .._ sürüldü. ra. Uçer kuruşluk şefkat pulu yapış- İMSAK 4,M 8,31 L&ftıl'ln ....,iti altın<!& FraMız ka-

H (~-- s ~-ü ••yfad•) tırılacaktır. blıı --• ~- ld 1-'' oıyor. aydutlardan biri ""r™"1&n ~-ı ~ - '-~-----------.J · eoı a-• ....., ~•11 ıı. ..,.uı.Ierle 
korkutmak için h&va;ra bir kaç el ~ ............................................................ , .............................. .., ....................................... .., .... .., .. .,._. ................................. ..,.., 
sUfıh attıktan sonra bafırarak diyor 
k1: 

- Pis herifler, ne duruyorsunuz, 
haydi pa<aları llÖk\ilttn, bakalrn. Her
keoln elleri havada kalacak. Birer 
birer paraları ve kı)-meut şeyleri v~· 
dikten sıonra, eller hilliı havada, !llu 
d U\"ar boyıınca d!zlllp bekllyeeek;.. 
alz. 

Herkcıo elleri lııwada emıı ıllııler
ler ve birer birer lııymfltll eoıyalarw 
.-ermeğe ba.ıla.lar. Inı1Jiz yerinden 
krmddann1az. llaydut henüz duman. 
lan çılıa.n ro'f01"el'lllı JJt&'illze ~evire
rek tı~: 

- Bre adun, sen ~anma. n11 sutı.a· 
d1n ! Ne diye fn'lrimizl yertne getır
ınlyorsun r 

Inglllz 'u ce\.·a.bı verir: 
- Ben o pis heriflerden defUln1. 

Bu sabah da Jıer sabah g;bı banyomu 
yaptJID, Buradaki run ... lkalıların 
h•J»lnln birden pis olujuna ve p1111. 
ği kabul etn1elerlne doğru~u cok '8 •• 
tım. 

Haydutlar, m•ğcr tıılıatlıktan an
Jryan adumlannı,. tngWzin 6oğuk .. 
kanlılığına bayılıp glllerlet. :IJ<>yha.
nedekl Amerikalıları soyup &ova.na 
çevlr<llkteıı &0ara cteıııl"D> lag11We 
birer viski tokuştururlar, ıonra onun 
bir şeyine dokunmadan savu .. up li· 
derler, 
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ağaçların altınd& taşkın neşc1crimizle 
şakalaşırken, babamın şc'hlt haberini 
bir müjde ııı•bl kota. koşa bana yetiştiren 
bu kız olmuııtu. Evimiz ;randılı zaman 
o fellket habttln! de yine bu ktz yetiş. 
tlrmi~I. 

Me4<tepte her zaman sana aöylerdim. 
Bu kı.ıla ne zaman karsı k..-aıya ıeı. 
sem vilcudUm<le bir ilrpertl hlssedlyo
mm. Adet& ilıüyorum. derdim. 

Bir ıun, çok tµhaf bir şey oknu§tu. 
Herhalde h&tırlıyacaksın. Çünkü ya. 
nımda sen de vardın. Yine bir aksam 
teneffüsünde Mazlume yanıma gelerek, 
hiçbir muk•dclcmeyç lüıum görmeden: 

- Senin için &Uzel kız diyorlar. Fa
kat bence çok noksanların var. MeseJA: 
Gözlerinin rcnı:ı ııazol ama biraz d•ha 
büyilk olmalıydı. Renıı'.r. fena delll ama, 
tipine mat redk dah& iyi akler, saçları. 
n& gelince: Onların parlaklıltt ve rena!
oı.ı ı:uı.,ll!iinl beyenmekte herkesle be. 
ra'berim. demişti. 

Aksam llzert, Y011:~ kafamla ena Q 

Yazan: ismet ZIYA 
kadar kızmıştım ki gayriihtiyari: 

- Kuzum MazJUıne, benim ı:üıelli
ğlm neden seni bu kad•r alakadar edl. 
yor. Görüy0rsu.n ki ben senin çlrklnll
lllnle hiç de meşgul değilim. dedim. 

Mazlume, fena halde bozuldu. Çirkin 
çt'hreslnl bUsbUtiln gülünç bir hale ko
yan sarkık alt dudağı, farkedilecek ka
dar titremeye başladı. Yutkundu, bir 
şeyler söylemek loıtedi. Fakat, kelimctc. 
rin dudaklarırıdan dökülmesine meydan 
bırakmadan Y8llından uzaklaıtım. On
d•n sonra da bu kıza nerede tesadüf 
ettisem, şlklrına atılmıya müheyya bir 
akrep vaziyetinde gördüm. B ir taraftan 
benden uzak 'bulunmıya çalışırken di. 
ğer taraftan da etrafımda dolaştığının 
ve daima b<ınimle meşgul olduğunun 
farkındaydım. • 

Aractan ııeneler .ıeçtı. .• Vücudümll 
ürperten ibu utunıuı mahJOku, bu sefer 
de aile hny:ıtımrn içine karışmış gör
düm. Dün gece, sabaha kadar ıözleri. 
mi ;ı;uınınadını. Vakit vakit zı.vallı Fa. 

toşumu dolaşmakla beraber, mlltemad!. 
yen bu meşum kadını mumtlmd..n uz•k
ıa,ıırae•k çareler tr&dım. Kafamı pat. 
lattrm. Ne yaz<k ki •ki• ve mıntıga uy. 
gun hiçbir oey buhmad.tm. H&yot ve s•a 
detlerine engel olanları bir anda 6ldil
renlerı> Yerde" cöte kııdar hak veri. 
yorum· Fakat ne çare ki bir t•lıta kuru
su dahi öldüreıntyecek kadar merha
metliyim. 

:ııen, düşüncduraınm sem de dilşiln 
Niı•n... llcnı 'bu kadının §eamctlndcn 
kurtancak, onun, tıayatıma katmak is
ted!ğl zehirle"' mtııi olacak bir çare 
düşün N§zan! .. 

Başım, beynim ate§lcr içinde .. .Ken. 
dlme malik detllim· Hatta, bu mektu
bumu sana nasıl yaıd•ilıma bile hayret
teyim. Emin o1un ki bu uzun mektup, 
heyecanlarımın çılgınca bir hamlcsilc 
mcydttna ıeJd!. Ne düşünclügUmü ve ne 
yazdığımı bilmiyorum. Şahsi ıstırapla. 
rımla seni de üzdUtUm için çok mUte. 
essirim .• beni illet Naıan ..• Seni öper 
öperim güzel l< .. ı<deşim. 

l'eriban 

Cici Na~nımı .. 
S•na i>u mektubumu, tatlı neşeler 

içinde geçen bir cündeıı ısonra yaııyo. 
rum. 

Sana ııöndeı-dii!ım son uzun melltubu 
poslayo. verdl&lm CUnüıı ak,aını :ı;.;ıına,ı. 

dan b.r mektup aldım. Mektup gayet 

kısa. Fak&t çok esrarlı ve manalı .•• ~te. 
ru satı~lard<ln mürekkep ..• 

(Perihan... Cumartesi &ünü öi!leden 
şonra. m~l•ka bina ıel... Büyük bir 
sürpriz Ue k•rııtıpcaku:ı. J!ıier bu da. 
vetı ihmal edersen çok büyük bir fır•at 
kaçırmt§ olureun.) 

Leman gibi ciddi bir arkada~ın. böyle 
bir daveti lhmel edi\ir mi hiç ..• Dün cu 
ınartosiydl. Acele yemcgı.nı yedim . 

l(araılaıaca'ım siirprı:ı;ın hcyec•nil~ 

doğru Göztepeye cittını. ı.eman. beni 
köf!IUn kapıeında kartıladı. Onun, her 
zamanki hazin çehresi bugün tatlı bir 
gUlümsemo içindeydi. K•pının geni7 ve 
mermer nhanlığında öpUıUrken eesl 
neşe lle titrly0rdu: 

- Perihan ... Eğer gelmeseydin o k3-
dar üzülecektim ki.. diyordu. 

Lcmana heyecanla sordum: 
- Ay Leman, ne var Allan a,kına, 

bu kad•r mühim bir ,ey mi?·. 
Leman, bir şey söylemeden ellerim. 

den tuttu, beni büyük holün ıııcırdıyan 
parkeleri üıerinde salooa doğru silrUk
lerkcn: 

- Götürsün, şlmdl görürsün, diyordu. 
Salondan, tatlı kadın sesleri ve kalı. 

k•h&Jarı geliyordu. !!tz, salon kapışıaa 
ayale basar baısn1RZ bir çığlık koptu. Ko. 
ca salonu, bizim sınıf •rk~<laşları dol. 
•ırmıı~.l4· Aıtaılı yar 

Gerçekten bir 
şeye benzemiyor 

- DUn akşam öyle bir şey oldu 
ki .•• 

- N'e oldu, anlat ... 
- Bir kaç tane )·u,·arlaınak l!;Jn 

btzlm Vaallln meylıanealne gittim .•. 
Yıınnndakl masaıJa l'ttxıreç Hasan, 
;\(ot.ör Ahınet, llakarna Ali, Koku
na Oıner dcnılcniyorlardı. Bi.r ara· 
!ık ııeklşmeğo ba'ıl•dılıu. Kulak ka
barttun. Yüx.geç Ha!anla Itokoru.. 
Omer, Motör Alunede ~orl&I'· 
dı. Kokona: «Bugline kadar ettlğin 
Mtrkıntılı.k yet.er, ~ürdlirup gidersen 
karşmda beıtlmle Y~ bulur
sun?» diyordu. !totör, cvız; gelirsi· 
nit» der g~bl on1uz !tllk:lyor, ;\fakar· 
na l!ııe hiç karı!j!ll!y-0rdu. Bir aralık 
l\Iotör Ahmet sa dölaneğe çılctı; 

~Iaka.rn& AJJ de ba,ka bfr masada· 
ki ahbabllo görü,m•ıte glttı. lkl•I 
yalnız kalınca omer, Halana cbre 
Ytıı:geç:, bu 1'1otörlln mlauMağı 
yok, gel tunu dı,arrda el lt.trlJf;.'110 
bir }l81aklıyıılım• dedi. Yllzceç 
biraz dü,ündU: «Ktlçlü kuvwıtlldlr, 
halckıodan selobillr mJylz; 'h> d.Jyc 
sordu. cKalıbana bakma kofbır, )al· 
nız başuna ben bUe ışını görürUnı 

ama slgortah gJdeliın• - «Ya. 31&-
kama da onanla birlik o1ul'8a !• 
- cYok canım, görmedin mi o ~· 
zc bile karışınadı» derken l\lo· 
tör, biraz sonra da. 1\lakarna. maoa· 
ya dôndüler. Ağız kaYga!lı yenldcu 
alevlendi. Kokona Olncr birdenbire 
ayağa. kıtlkarak )Iotörc: cUla.n, dı· 
şarı gel (le gö~terclim sana Jlnoya· 
,..,, Koo)·ayı .•• dedi. l\lotör üne du7"' 

til, arka.swdan Kokona. ile Yilıle<'ı 
en arka.da da 3Iakarnrı. (ıktıtar. Ben 
de ınerak cdercri. arJ.i.alarJndan P. 

pının önüne fıktrın; baktım ki so· 
kakta. kapışnı,ıar: nasanla omer 
Ahmede saldır1nafa ı;ahş:ıyorııa-r. 
Alt b·r kenarda. 5C.V1r<'i duruyor• 
Derken l\lotör bir punduna ıeUrip 
Kokonaya bir yumruk, blr yun11'ule" 
tlaba a~kcttl, ICokona. sersemıodl; 

tam bu sırada, geride se~·ırcl durao 
l\laka.rııa. fırsat bu fıraattır dJ~·ip 

do Kokonanın beliuo arkadau b:t 
tekme indirmesin mi? .. 

- EJı, sonra.'! ... 
- Soura"t•··· Kokona: cAğaJat• 

ben cttlm, sız etn1eyln ...• dJyJp Y~ 
re yattı ... Artık ben Yllzgc~ln ıle 
pes dJyeceğinJ &andını. Fakat Jnatr1 

'e dayanıklı Lın!ş meret ... Tek ~· 
§•na. kavga)'1l. llc\·anı etti, kiih vur" 
du, kü yedi ... Derken l\lotöce !BJ .. 
dırmak J~terken 3·crde yatan ornrt 
Uusana bir tcJnıc atn113·a. kaDcnıa:' 
nuT 

- Kime T ••• Ka vıra;ra ıUrUJdedJjl 
arkada'ı YU•g~e mi T 

- f:,:et ... 
- Fal<&t bu, ne kadar benzı;ror·• 
- Neye benzlyor '!' 
- Neye ml ': .• Şe,Ye •.• Yok, yoSCı 

birbir şrye ..• 
- E,·et haklısın, arkada .. ın bUY" 

lesi gerçekten 1ıi9blr ııeye• beP"" 
nı.lyor: 

KÖRKADI 

Azılı bir katil muha-
fızl cırı elinden kaçmış 
Burıada. bir şof6rü 6ldOrmcNttP 

ve UıkUdar ceza evinden kac;malt ,uç 
larından hakkında tevklt kararı: ıfl0"'" 
cut olan sabıkalı Hul"(ısl, gcçentetd

0 

Izınir zabıta11 taratında.n yal<alaıı~ 
rak Bur38.ya sevkedllmıııtı. :ııuıOt • 
Inegöldon Buraayıı gl!tUrWdUg-tl ,ı· 

ı•· rada muhatazasma bakan memur .1 rın elinden tekrar kacmıttır. ı<a.tı 
euçlu. ~ddetle aranmakta.dır. 

'furtt& klms .. ız kalan yavr"> 
s!ıln lııynıetll yardımlar~ 
yıeııyan Çocuk Esirgeme 1'ııf11' 
ınuna sıfuur. 

Çocuk Esirgeme KuruJil• 
G. ~lerııeıi ~ 

l...._ _____ ~ 

lYKôS~.d 
Zeytinyağlı bokla..,. 

f6 &!dayı Adana vo ız,,,ıt ıı"" 
E;iiP artık bot 'bnl gönderiyor, bf# 

de ucuı ye41rlyor. ller ~yla ate:_,.ff 
hMma a.lmdığı bugilnlerdo ~ 
otuz kuruşa. alınca. sebzecınJıs 

10 
ti' 

hediye verdl!(inl samlon. Jl<I Jd ll'~· 
dm1, aksıunh sabahJ( pl'lltdlfl-1· ıJ.O • • "119 
la ayıklandıktan sonra. bir ll• - :,# 
atılmış suda. yıırnn saat brrııl""jıJ 
klrarmaı. Ben de öl Je Yaptı»1 • 1,.r 
önce yağdo. çevır .. rn hazıııl ~ı"' 
th1n!9 ollMlal<tım. Bunuıı ıçln yıl' 
dan dotnıya rly oovan , .• ~•rt'" , • • 

ı•· ı· nı katarak tenC'e.rc,ye ko~·dtJll1 • b'cf 

bir "''k dıı ,ekor wı.vo cıtıı"• ..... iP 
ne bir tabak kapadım. Ten<" y~•"'" 
kapağını da ürterck nte'e J(Orrıı~*'' 
Suyunu !;'ekince katlnıın J<t:JJtl pı,t1""' 
bira~ sıeak su a.ttnn. Jyl~~· 
aı.,ten indirip tabağa ~ '' 
lizerlne tereotu dofradıııt· ıı .• t•'ıll 
lenett pek iyi idi. Sofr•d~ ~ııı 
blrl!Jrto yiyenleri.o ıo>klne-~ .,ı,-.1 

T>V_. 
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RA.DYO. TELE FQN. TELGRAF HABER LE R ı 

Aske·ri durum 
~ Yazao· :-=-::r 

iaşe müsteşarı tetkik 
seyahatine çıkıyor 

Y A 1' A 1' 

NPU•••BMN BBVAll 

Laval neler 
yapacak? 

c• :ı atı ı llllle> -
lllır \ Ye IAftle rld:lılarl tmnme 

Galatasaray Feneri 1 SIYISi iCMlL 
2 . ı mağlôp etti Üzakşarkta ;:;; 

değişmeye 
başlıyor ı~- ···-~.t 

J1Jponyayt1 lf merikan 

hava taarruzu 
Ol• ı•uv'ı ı ıacıae> ~ 

...... ..... • merkcıslne J6Cllr

..n,tar. Artık ,..,.. milli harp sa
~ Amerlkaa ı..a fıahası lı:lne 
ShmlfUı'· ,.,_w Jaarbl \'afln&'fo
aa ~ Jddla etmişlerdi; 
.... J'f 1 ..tddan sll>l Amerikan 
..... mı .. lrDQmet m~rked 
Toil70 Dwalacle .-.ma \'e önemli 
1 tlılıled • ,_.._uıa da milli 
olalll..., tH ıta. 

.ıapolllar Ravay adalarını 19tilı1 
edeıaed!Jer; ondaki u,1ere harbin 
........ lıılr ..... J8PID&kla iJrtJfa. 
~- s-- .-..nar fkndl ~r
-. ~· Çtinktl Amerl· 
be ,.mJerf " deldzaltıları burada
lq ...,.dea ~ etmektedirler. 
AlllllEa CI 'çıAa 'flC Akutun ta
k- adlll9n elftnadakl deıılzlen'le 
bazlar ......ne eriyip çözllldüfil 
~ ~D tayyare gemileri 
ve ~ Japon llCla}arıu 
karp dalla MQ8k iJç:üde bf'eketler 
~ecıelderdtr. 
~ llaft ıır ..... n fClllh'· 

.............. ....,wJebltytk 
Wa' ata ... ellıltlllrler· Yansın 
...... lan ...._ blty8k teıılrler ya
...aıalr. aa ,_... )lalkın manevi
,_ berlude ,..-:atı t.estrler de 
hllcwoelılımr. 

BlllMa Amerllla Usakdotuda. pek 
fada dalılrP eerplbnl~ olan .Japon· 
,.,_ -.,. llaYa ö•Ml11UlJtblÜ almak 
._ , •r. Alnerlka, bava Jaaı1>1nl 1......,.,.. cöttırmeyi ,.e Japon sa· 
_,.., ....... muvuala yoUannı 
~ft ~ tallrip ..._,......,.w .. tma,ıar. 
Mareıal Peten bir 

nutuk söy~di 
<Bata ı ınclde) = 

Fransızı ... 
Bulretinis. •lırilm w ....ıan. 

PVwrlflin!z. fellketlmlzln tmti
hantarını muvaffakı1'9tıle bapnna 
rnıza mileaade edecektir. Bütün 
k&lbintı:le ıeJıin1:ıs ve bükfunet.in 
ctniında tıoptaıumz. Yeni hükd
rnet, Jenlden inanmamızı ve ümit 
etmeolzl mümkün kılacaktır. 

ı....uıı ~t& 

...... olın6fhaı4 
~ ı ine.ide) ... 

''Dda 5 • D maliUp olduküıı son. 
ra. Pen.erbahçe idarec\lert. cNe :ya. 

a7nı zahn Menevl~ !kinci. Mah
mut Akgünün CeyliAı \i!;üc.cü -:el. 
miştfr. 

Yapılacak tetkikler, oıtnacak 
esas olacak 

tedbiriere 
tk!ncl ve QçQnctı sual: Şlmd1 ne palım, oyu.ncu yok, bundan fazla 

olacak? Donanma teslim edilecek biT ısey yapılam&ZJ> diyorlardı. OOn 
mi? Amerika. 1le mUnasebet:let' kc- kü maç bir daha gösterdi ki, me. 
s.!leoek mi? sele oyuncu yokluğu değildir. 

Şurasına şüphe edilemez ki har_ Mai'ın tafsllatı 

Uçilncü koşu 3 yasında ve hlg 
tosu kazanmamış halis kan Arap 
erk-:?k \'C d~ tayla!'lna mahsus o. 
lap mesafesi HOO metre kil. Ü~ 
tay iştirak etmlı. Suat Karaosma
nın Hızırı birinci, Prens Halim Sa. 
idin Vecizesi iklool, Ali Erscnla 
Rlni'i üçüncü olmuştur. 

Anka.ra, 19 (Telefonla.) - Iqe 
mUııt~ ŞUkrU Sökmen SUer, ya
rın akşam cenup vtllyetıerindo bir 
teftiş seyahatine çıkacaktır. 

Blr hatta kadar ııürecek olan bu 
tetkik ııeyahatınde mila~, iate 
~lerine aft vaztyeU mahallinde tet-

Suriye 
hükumeti 
istifa etti 

Yeni h ükümeti Hüsnü 
El Barsası kurdu 

Stokholm, 19 (A.A.) - DJf.B.: 
İoılllz haberler aervi9lntn bildirdi_ 
ğlne göre, Suriye hilk1imeU istifa 
etmlştlr. Yeni hUkCimet, Hüsnü-el. 
Barsasi teşkil ctml§tlr. Yeni Harı. 
ciye Nazırı Faiz.el.Kuri ve yeni 
Müdafaa Nazırı Hasan. _ Atras'dır. 

Roosevelt 
Kanada ya 
gidecek 

llmerika Cümhurreisinin 
Kanada parlamentosunda 

söz alması muhtemel 
Vapı:ıcton, 11 (A..A.) - Kanada 

Ba,veklll M. Ma.kenzi Klng, reis 
Ruzveıtln pek yakında kendisini 
Ottavada ziyaret edecğlni, hatta 
parlb:ıento toplantısında söz ala. 
catını flmlt ettittoi söylemittir• 

GI. Mihailoviç'in 
Mareşal Petene 

• 

kik edecek ve buna g6re elınacalı te4· 
birleri bir eeaııa ıstınad ettirecektir. 

Difer taraftan öğrendıtimtie g6re 
&ma.IJ Hl»rev, ta.- nıllatefaı'l1'1na 
b8l!ı olarak Jnııul&cat amam m.Odar· 
lWderden bir1ıılıı muaTinliiini &erine 
alacaktır . 

Bulgar mebus
ları Peşteye 
gidiyorlar 

Macar meclisi reisi de 
Sof yayı ziyaret edecek 
Sofya, 19 (A.A.) - iyi malQrnat 

alan mahfillerde bildirildiğine göre, 
Bulgar mebu.sJardan mürekkep bir 
heyet, Macar parllmento azaaınm 

daveti üzerine yakında Budape,teye 
gidecektir. 

Ote tara.ttan ayın mahfillerde sa
nıldığına göre 1'1a.car parllmento 
reiBi de yakında Sofyayı ziyaret ede
cektir. 

Nahru Hintlileri 
mukavemete 

çağırıyor 

bin bundan sonraki salbaSlnda. de- Adnan Akının Jdare9indekl bu 
nlz üstünlülünün yeri çok büyük- e>yuna her lkl takım ~u kadrolarla 
tür. Alnl&nya, Franşız donanma- tıktılar: 
~nı ek: geçirmek için her ~eyi yap. Galatasaray: Oaman - Salim, 
mıya hazırdır. Faruk - Mustafa, Enver, Eşfak-

Faka.t işin tereddüt uyandır•- Hikmet, Arif, Cemil, Gündüz, Ga. 
cak bir kaç noktası vardır: Donan. zanfer. 
manın bir kısmı Amcrjka suların- Fenerbahçe: Nuri - l\!unmmer, 
daki Fra.nsız müstemlekelerinde Murat - All Ziya, Esat, Ömer -
bulunuyor. Bun1arın de Gaul ta. Fikret, Aydrn, Mehh, Turan, Or
rafına katılacaiına şüphe edile- han. 
llli)z. Geri kalan kısma gellnce, Gala tasaraylılıtr rli7,Cfırı lehleri. 
Amir.al DllTlan da Lavalln idacesL ne alarak oyuna başladılar. İlk da. 
ne dilfman kesileceJine göre Vişi klkaloar karşılıklı hücumlarla ge. 
donanmaya söz ıcçl.recek midir? çlyor ve oyun çok canlı oluyordu. 

Bu biraz şüphelıdlr. Fransa ile Bilhassa Fcnerbahçelller canlarım 
İngiltere uzun müddet Jtilfak ha- dişlerine takarllk oynuyorlardı. 
Unde bulunmu;ılar, geçen harpte Bundan evvelki bllhasaa ~_o lık 
beraber döğüşmüşler, harbı bcra. mağhJ'blyeUn sarı lacivertli çocuk. 
berce kazanmışlardır, f:ıkat buna tara bir kamçı tesiri yaptığı oy. 
rsğmen candan dost olamamışlar. nadıkları canlı oyundan anlac:ılI. 
dır. Hele Fransız denizcilerinin İn- Yordu. Oyun mütevazin bir şekll
glllzlere çok SC\"gi besle~dlklerl de cereyan ederken GalatuaraylL 
!l~1k görübnü3tUr. !arın Fe~r kalc!!lne aktaklarını 

Liıkin Amerikalılarla ~ bambaıi. g()rdük. 
Jtadır. Amerikalılarla hoş geçin. Galata.rayın ilk rolü 
mek, ti Amerikan isiikl~llnln başın tık tehlike Hfkmet'.ın güzel bir 
danberl Fransızlar için bir anane şi.itundan oldu ve Fener kalesini 
halini alını~tır. Fransız ihtilalinde sıyırarak top dışarı -çıktı. Ylne bir 
rolü olan General Larayct Amc- hücumda Fener kalesi önünde a. 
rikan ist:kıa1 harbinde de rol oy. yaktan ayağa dolaşan top Cemile 
nam~tır. Bu rol belki de mühim geçti. Bir burun vuruşile Galata. 
değildir, fakat Amerikalılar bunu sar;.y ilk golü kaza:ıdı. Bu gol Fc
&öı:lerinde büyütmüşlerdir. Fra!l. ner taraftarlarını tekrar ümıı.s·zıL 

Dördüncü koşu: 3 ve deha yu. 
karı )·aşta.iti halis kan inc1Uz at ve 
kısraklarına mahsu& olup ~
fes! 1600 metre idi. Bel at f§t.!rak 
etmiş Salih Temelin Çobankızı bi
rinci, Cahlt Apayık'ın Allşanı ikin. 
el, Suat Karaosmanın Şansı llçün. 
cü olmuştur. Bu koşu handikaptı. 

Beşinci koşu: Yine handikaplı 

oort ve daha yukarı yastaki yerli 
yarım kan trıc:illz at ve kısrakla. 
rrna ma.hsw olup mesafe.si 2200 
metre idi. Üç at iştirak etmiş, Suat 
Kara~anın Hevesi blrlnc!, Hü
seyin Kurunun Nerimanı ikinci, 
Mehmet Efenin GüllW.ü üçüncü 
olmuştur. 

A~~a.r 

Ankara ,19 (A.A.) - Bugün 19 

Mayıs stadyomuade Tamspor ku

pası maçlarına devam cdllml~ ve 
Dcmirspor gayet ıüul bir oyun. 

dan sonra kuVfttli rakibi olan 
Harbiyeyl 2-0 mağlQp etmit vr. 

Maskesporla Topçu Atış okulu o.o 
berabe~ '!."Jlmışlardır. 

Edebi dertleşme 
sa tarafından Amerlkaya hediye e. fe ıevkettı. Fenerbahçe takımının 
dilen hün'1yet heykeli yalnız Nev. bozulacağı, golk!rin tevali edece. 
york limanının ağzında dei;U, ay. ğl :zannedildi. Fakat h~ tc öyle ol. Bu, g ttlkçe uzayan ve uzadık. 
oi zamanda Amerikalıların kal. madı. Sarı lıklvert1iler daha canlı ça pmata haline •elen mlioaka,&
binde yer almııtır. Her sene Fran ve hatta hakim denecek b'r oyun dan ayrılmak ihtlyacnn d\ıydum . 
saya akıp gelen dört yUz bin A- ovn<> I ba ... d 1 

u· t "/' t• "t . . ,,.-m ya ""a ı ar. Galatasaray Baska bir grupa gcçthn. ı ıln mı ıe ıne mu t!CBV/Zln merikan seyyahı, Fransanın belli- "d f • 
mu ıı aası bu hücumları durdur- Bu yeni grupta genç fildr adam. sözünden çekinmesini başlı geçim ka)'lılaklarından biri- makta güçlük çekiyordu. Devre de 

"h d dir. bu suretle 1 - O GalaUısaray le- Iarı vardı. Biri dlyoröu .ki; 1 tar e iyor . - hine neUcelendl. - K•nt'rn Avrupa fikir hayatı-
Kalkilta, 19 (A.A.) - Hillt Bir. Laval hükumeti, Amerika ile İk.iıacl devre na getirdiği mantık darlığı, hllA, 

liği konıresl §d' Pandlt Nehru, münasebeU keserse ve Almanva. ik' i d ·ı ı 
,, ınc evrede Fer:ıcrbahçcl. er bir baskı gibi z'hfnlerlmlzi ezmck-

dUn bir nutuk vttmlt ve Hitler i.. nın kucatında bütün bütilne yer. daha canlı gördük. Bu canhlık b 'r 
le Japon kuvvetlerinin Hfod1r;taın leşirse l\'lareııal Petenln phst nü- 1 1 tedlr. Fel.sef~ Arlstodan 90nra 

an ç n Galatasaray takımını bozııl' en k·.ti adımı Kant atmı.,.ır. ebed:yen esaret altına alacak ka- fuzunun yıkılması ve Laval'in bü- rr'b1 ld B ld " ;,• 
oı o u. u arada Melih, a ı.1 Bu sözleri·, S""ları daima dik ranlık kuvetler olduğu hak.kında tün şiddetli tedbirlere rağmen o. ilk b' ı ...... 
~ape ır pası ve muhakkik ıo . dura11, ciddı·, ince bıyıklı bir dcli-kongrenin tam kanaati bulunduğu. torlte kur&mam6sı tehlikesi var- lük bl · ti • il d 

. r vaaıye aoelesı yil.z n en k"~lı s"ylu-yordu. Çocuk yiizüne, nu söyledikten sonra imkftn da.hL dır. k d F 'haı.- ı b' ..... v 
~ır ı. encr.,..,.""e hücum arı r scslnclckl gençlik ahengine rağ. 

lidekl her ~arcye başvurarak d~- Almanlar, Fransız donanmasını 
1 

olrlr:i 1-kip ediyor. Galatasaray hü men kelınelere büyük bir eda. ve. 

Yazan: M. B. ZAL 

1917 dt Amerl.kalıJar harbe ka
rı)tıld~n lkmra; cephelerde ilk kı
ıuılda.nnıa alıimetlerı g~tennelerl 
için tamam Yedi ay beklemek JA. 
zrm geklJ. 

Bu harpte Amerika reımneıı ı~e 
kar~ah dört ayı bıılmadan A~;ı. 
kalılar ilk caalıhk etıerleriııl arie~r
dllcr. Şunu da hesaba katm:llı ki 
Amerikalılar Jrtn bu harpt.ckl cr1• 

\'a, gPÇen harpten ç-ok çc~nrlir. <Oc
~n defa derWJerde oldukça kati 
bir llstünfük ,·ardı . .Japonya, Jtalya 
\'C ırram;a gibi denizci de~ leHerla 
Jıep!ll dm)()krasl tarafında bıılwıu
yordu. Amerikalıların Atlantfk dc
llidnı a,nıaları \'e ~mali Fraıısada
kl kurulu st'ylr batianna taze bir 
takını kun:etlcr katmaları pek ço
tın bir ııı sayılamazdı. 

Bu defa Pulfikte b&tthı hkrlnl 
kaybettikten, dM\z üsttinlllğiinU 
t-lılen kaçmllktan Mıara Japottlan 
dört ay müddet blltiln hare.ketlerln
de serbe!ıt bırakmak !Azım ceımı,_ 
tir. Japonlar bu sayede her Jstıkas 
metteki basamaklara laAlüm elduk
tan ııonra 'Avuııtralyada, ~Jk deniz
lerde, belki de Alukada ıe,kilAt 

yapmak \'fı Pa...,lf11cif!kl uzun mesa
J.-ltr üztrJnde harekete gesmek J1-
zmı gdml,ttr. 

Oyle anıa,ılıyer ki Anlerikaldar 
bu kadar kısa bir zamanda bu ka
dAr .i'etın bir il} ~in ilk h:l7:ııiıkla

rım tamamlıyıdıllmlş!er \"C' ~yıu dıı· 
klkada iki taarruz hareketJ ~apmı, • 
Jard&r. Bu .. ardaa hld FBlplndekl 
baılkmdır Jd Amerikan utrert kın·
wMertlMle we kMhtr ~ bir te
~ •e clret "*1ı Miı18lufunu 
ortaya lııeymat}tw. F1Hpl'"1e gtill 
Wr llftf'y'tantl&ll got:ıwınll ~n 

Jnıtnanct.ı •ttnnJa kalkan hmtıar
clrmall tan-areleri, twnıvakkat IMl~t
tıe llttr lapeıt hn llH'ydllı11• JKal 
altın al~lf'r, 'bir takn Arne
rDıahtaı1a Çtnffleri eslrllktea 1ntr
tardıktan ,.e .Japon üslerine bir çok 
JMmba attrktaıt Httra Jmllennı saı

lıywak tnMtne döıunü.,tMdlr. 

Yltl. 11 (A,.A.) - Bqvekll. La
nı. qon ~ mömeaiUedne 
demeçte buılunmuı ve bilhas6a de. 
rn)ftir ld: 

mesajı 
Londra, lt (A.A.) - Y~ 

dalfarında (fgal kuvveUerlne ka1'9ı 
mUcadele eden ceneral lılilıalloviç 

dllıı m&ref&l Pet.ene bir meeaj SOn· 
dererek Franaıs balkmııı amtarca 
A\TUpa Uzerlnde dalgalandırdığı hUr
rtyet bayrağını tekrar açnaasını ı.st .. 
mlftir. 

mana mukevemct lazım icldliını, ele geçirmeğl çok istemekle bera- cumları da Murat, Muammer ınil. 
1 

d 
kon~enl.n ııayri muharip olmakla ~r bu· riski g<Sze abmtY8c.tk1trı, dataası önü:nde eriyor ve neticesiz r >'Or ~: :u dlfl felaefl 
beraber tamamlle tara&ız olmadı.. hatıra gelebilir. Bundan başka V i- kalıyordu. . - c~,gsonun ıre r 

1kfrttiııl, befkt A\'llstralyHan, bel
ki tayyare gemllerlndeR gela Allle
J\ka tayyareiertflh T~yw ve dl· 
ter ftç hpen trıcattt , .• •alliat şeb· 
rhıl aym 'Z8IJt1UM!a .,...........n 
etmeleridir. <n\en ltaberlerien anJa.
plıyor •ı ita We_.,_ ......... 
dıman .Japonyada u.ılş ve panik 
ayaach""" ve llnpara..,,.. "Ye aUe
shıılll ııat "" eaHm •klllta ..ııtlllllda 
11mn'lı teMltler netaehedc a.m 
plm.'Jffr. BtlyiHt .18fHMI ,elalrlerin
.nı ~ bir ~ Belftle tJelıa)'I• 
ede .... ta ve Mr nevi .-.vvaian 
ywpıbm1Jtır. lltr aera 1Ullll ı;ıkar
- &mhıe ~k zorttar. 

Bu bahr11ı 9Clnlerlnde Marepl 
Petıentıı ba.aa llisterdllt iyi kabul. 
den derin surette miltehassls ol
dum. Bir çok ıüçlükler, Marqal 
tarafınd9.Q ortadan bldırılmıftır. 
Bu sab&h, hükamet faaliyetine ye. 

ni.den 'baol&dım. GUç olan vazife. Bütün Japon 
ınin, bugUn'kü v~a;yeUmiz hakkın 
da devlet reisinin ıösterdiil yilk- adalar1nda alarm 
aek anlayış zftınlyeti ile ceni~ Mıı-
bette kolaylaşacağı hissini taşıyo. (ısa,t 1 lndde) .__. 

rum. Marepl, dış ve 1ç siyasetin Tokyo Asahl Şimbun gazetesi. 
IUU idaresfnl bana vermekle, daha Pına.lden ıelen 3 ve doluda.ıı gelen 
ba:,,tıt bir mesullyet yil.klem[Jtir. 5 dilşman uçajının 8000 _ 10000 
Bununla beraber, maalesef, dlln metre yilksekten uçarak Tokyoya 
l>-.n ve radyo tefsirlerinde söy. geld ğinl yazıYor· Uçaklar Yilkseıc.. 
lendıtt &ibi, Mareıalln tam saWıL. ten uçtukları için milliyetleri bel-
1eCerinl vennif oldutu ~lru de. 1i o1mamıştır. 
iild!r. Eler ben bugün hilkô.met l\rilll müda!a nazırı, halka :yeni 
retaı ilem, M•retalin ban& tevdi et. hava hücumları beklemesı.nı ve 
ın" olduju v•ztfo dolayı.ile bil. ordu ve donanma ile sıkı li birli&! 
ltCWnat rela'7tm. Bu vuifenln k:rL halinde bütün vasıtalara bB§vura 
llllda M•replin otoritesi benim t. rak memleketin müdafaa edilm • 
Cin elzertidr. G04: bir esere ba~ı. sfni blldlrmlştlr. c. 
~ ve muvattak oim•k için o. l'ayyareırrtn t.brlbata 
Qan tı.slretane " teerGt>esine Ilı- Tok10, 19 (A.A.) _ Do-eı aJ• .. --
My.aeım V&rdır. T '" ... --nın o .. yoya ve diler bölgelere ,,. __ 

Petea ..uru.,.. ms rekil1Yor!' ı h "'-r• 
an ava hUcumu hakkında ı·..ı ha'--

Lendra, 11 (A.A.) - Taratın: bir alan mahfm rd ,,. uu-
1DeınJeketten gelen bazı f&Yi&larda. e en ÖIT•ndlftne c&-e 
lılaref&l Peten.in Franaadan Afrika- bu !ıfleumJar Alnerlkan uçakları ta~ 
)'a ~kllmek tasavvurunda oldufu rafından yapılmıı, ve asker! les!sJere 
bll4irilrrıekte ise de. hiçbir MUı 01. ve harp endUstrısıne hiçbir zarar 
ınaaıaaı mtıınttın bulunan vqa!ıut lneınlştir. Hucuma utrıyarı btlv=~ 
Mar.ıın ne cen.ret, ne de enerjjal. bIDg ı d ~..., 
U1n Ber'Çekttfmesirıe lm~n ver-•ve. e er e normal hayat Yeniden "-· 
..... 1 .. u_. lamıftır. MUnnkalılt kn w....-
~-. bir DlUmaklen ibaret bulunan bu değ'işlkl!k olmadan •de.}'! debnfer bir 
.. ;y1alar hakkında tdırfratta bwun. dil' y e ekte-
tıak için benU& gok erkendir. • angın bombaları, bilhusa T k 

yo elratındakJ kUçük köy v k 0 
• 

l....ı bG U,.... f)Jr natldı lllyltyeceıt !arda sivil hedefler tlzcrinee dl~saba. 
Vkıhy, 19 (A.A.) - B. La.vaı tur. 1fü çok Amerikan .......... ...,muş. 

rın ' ya. tepıu ,. __ __. ..,. "'' mek-
akfllm saat '° de, radyoda bir er '"'"'41M makineU tttfek at...ı 

1tutuıı: söyllyecekt!r. açmıştır. Bazı h•tahaneyo de .,;:· 
Fram.nıa BGesıoıı A.Jrew eithıl balar isabet etmı~ ve btr ka >ı • 

l!ıUta etti :raraıanml\ltır. ç uta 
~. 19 (A..A.) - Jl'ranaanın ~ ll&tın Mnılıla :U•o. Alreıs t>llytlk elçfli !J. Marııeı San P'ranaıaco 19 (A A ) 

91Uton, Laval'ln tekrar iktidar F ' · · - San 
rrıevkllne d8nQı,U yilzllnden vuıteain. :cısco radyosu tarafından elde 
«en istifa. etmJftir. en b!r Tokyo radyo YnYl111ın& S'Ö-

1' re, b3..JVekll Generaı ToJo ile bahriye 
Lo 9111 Atr9ıa tlloea lrumHclanı nazırı Anılraı Chlınada ve hartclye 

yo ndra, 
19 

(A.A.) - Paris rad- nazırı Amiral Togo, Amerikalılar ta
k su, Fransız batı Afrfkası filosunun rafından yapılan hava akını hakkrn-
ta~ıtına Alnlraı Collinet'nin da dUn akşam imparatora. izahat ver
CoUln edlldltfnı blldinnlştır. Amiral mişler ve hllkUmdann Slbhatını ıauı-
nr et, Dcıkat'da bahriye nazırlığı- 1 sar etmıf}erdir. 

n mUmcssııı olo.caktır. 
~anlar La,·a1•ıe lıtbl IJM 

lar r a• ;r&paeaJc. 1!tlkamett olaca .... na •0 .. h.. ---i-ına eınıa •tı--u orJ "' .,.w,, " .._..,., 
~rlln 19 • ""' Y •r yor. 

ltnın h ' (A.A,) - Anadolu ajan- lngllizlertn tefalrlerl 
Bur_:uaı nıuhablrl blldirlyor: Londra, 19 (A.A.) - Reuter'Jn 

meae1e.1 ı.:11"?" ehemmıyetll siyası diplomatik muhabirine gere, La?al'ln 
afdir J!tqv ~al ln b&fVeklllltı mesele- ikttdara dönmesi Almanlarla tam btr 
Yetu

0 

b e flllkten bafka ehemmi- lfblr!iftni hedef g"tttmektedlr Te fe
Cak lr kaç nuırhtı da elinde tuta- nalık yapma kudreti ancak ----

olan Laval'in Vlchy'den l>l-ansa- ""'..._ 
la Verece:ı iaUkaıııeUıı .,,. .... "'•·-· mıııeunın baş kaldırması ile tahdit 

._._ .. _.olunacaktır., 

ğını iJive ve koncre ile Hint miL şfnin ı,;.r kısım Hariciye memur-
0 

Geı.taMra~ .lkdelad solild k 

1 

~ı.~~1{~~=~:.~at ruhunun besle-
lctinln mütecavizlerin aldatıcı söz ıarına >Jmanlar, ister hakh, ı.ter ywı bu &ek lde vam e er en Bu kaU ve büyük fddta, yine 
lerinden çekin~lerlnl tıavs}ye ve haksiz kend.Ueri.oe aıı bir istihbar devre sonlarına. dotru aoldaD ıre- kaU büyilk bir hükfimle ita 
ihtar eylemi,ıir. vasıtaeı •özüyle bakıyorlar. A- len topa güzel bır çık13 y•pan Artf ve 1'11-

( "'"' mertka Aleminde ellerinde tuttuk- bir kafa vuruşilc Fener kaleciılnln laftı: 
U ' k yb t h ta .... d ~ 1 1 kıv .:.ı -Darvln, insanı tabla.te ıellrlr-

A • meıM istemezler. Fer.erbabçeliler bu ikinci Galata. ken, Bergson, n.sanı a sı L 
z a 1. ' • r~'- lan son 1stlhbar

9 
vasıtasını a C • a sı yuzun en ag ıra 8 eru•• i Allah 0-

il a• . türmiye kalktı; bu on dokuzuncu - 8 r Jt I Diter taraftan Amerika da her sara~. golü ile de kırılmad..rlar. Yi- asır ınm ve felsefesinin ne kadar 
şeye rağmen milnaaebctl kesmek. ne hucuma geçtiler. Bir fırsat ~L Un ar ljlllalar geçlr~e ~-

(Başı 1 taclcle) ••• te tereddüt edecektir. ÇünkU reğe çarparak kaçtl. Bunu yıne çe ttl ~ p 

Siyamdakl Çienımal'deD kalkan Franştz arazisinde resml !stlJıbar M~lhiıı kaçırdıjı ikinci fırsat takip m~a~~a yukardan alacı ba koauıı 
iki Japon ordusu Birma.ny& budu- vuıtala.rı bulundurabllmek Ame- ettı. malar bilyüdil. Kim'81 Kant'ı, ki. 
dunu geçmiştir. Bunlar.dan biri rlkalıların da işine gelir. Fenerba &'Mi misi Kont'u çe&i,tirdl, Nietae ile 
Saluen vadisi üzerinden şimale Meselenin d.ğer bir su götUrür Nihayet yakala<iıjı bir ileri pa.sı )farks arasında barııtırıeı lorınW.. 
d<>iru, öbürü de TlmlU ile Man. tarafı vardır. O da ı:udur: Laval Galatasaray kalesine 1<>kuverdi- ler arandı. 
dalay ~&6lnda yarı yolda demir- kurnaz adamdır. Almanların ka. Bundan sonra Fenerliler çok Başım lt'~,t!, kendimi 90kaJa 
yolu merkezi olan Yametnoaş'a zanmesını kendi menfaati ve siyasi 1;alıştılarsa da beraberl:ği temin e. dar attım. İddiasız, gllrültüsiiz, 
doiru fimal • batı lstikametl.zıde meyitteri adına cıınrian istemekle decett golü yapamadılar. Maç ta kendi hallerinde yilrQyen, konu. 
ilerlemektedir. beraber harbin neticesi hakkında 2-1 Galatasa.rayın galibiyeti ile ıan ve en bliyftk kusuru s(}slen. 

Filipinlerde CoıTeııridor kalesi, tam bir emn yet du:Ymısına ihtl- neticelendi. mek olan insanların azasına karı~ 
85 inci hava hllcumunu ıörmilf-. mal yoktur. Bunun için Almanları Hakem Adnan Akın, ayunu iyi tım. 
tür. Amerikan bataryalan suıtu. oyalayıp hem Fransıdara kendini idare etti. 
ruhnuştur ve ıa1119 imkinslıhiı cta ııevdirmiye çalı~ası, hem de de. 
müdafilerin uzun müddet muka- mokrasi tarafının zaferi takdirin. 
VeDMt edemlycceklerlnl şandır- de kendini kurtarmak için bir a. 
maktadır. çık kapı araması ihtimal haricin. 

Çın tebllfl 

Cwı'Jtinc, 19 CA..\.) - Bu1Qnkü 
Çin toblltt: 

Sit'tanc vadisi bo711nca, MandL 
laya kartı Japon. ileri hareket.ine 
mukavemet eden Çin kuvvetleri, 
evvelden te!bit edllmlf ol&A pl~n 
mucibince Ela'dan ıerl çekilmlf
Ierdir. 

Ela, Mandalay flmendiler hattı 
üzeri.ııde TolJIOO'nun 80 kllometre 
şlmal!ndedlr . 
.Japonlar Slbent eda•aa Çlktdar 
Tokyo, 19 (A.A.) - Nişi Nlfi ~a

zeteatııin bl1dirdlflne c&-e, Japonlar, 
Sumatranın cenup bat.ına. yakm bu
lunan adalardan Siberut adasında 
16 nisanda karaya çıkmışlardır. Çı
karma hareketi k&ll dökUlmecleıı ya
Pıırnı.tır. Bu Japon Jut:al4n, fimd1, 
adada bulunan dllfman kuvveUerinl 
temizlemekle mefCUldUrler. Ada hal
kJ, Japonları iyi k&ı'fılamltbr. 

de sayılamaz. Belki de damadı 
Kont Cbambrun'un kısmen Ame. 
rlkah sayılmasından istifade ede
rek Amerlkalıl:&ra sokulmıya, ken. 
dllerile tnclllzlerin arasını bozmı
ya çah,acaklardır. Bir taratt.an da 
Ahnanı-rrn Laval'ln mevkltni kuv 
vetlendlmı~k için bir kısım Fran
sız esirlerini serbest bırakmaları, 
mail yilkü hafifletmeleri ve Ame. 
rlka ile münasebeti kesmek ve do. 
nanmayı derh&l vermek mesele. 
lerlnde şimdilik ısrar etmemeleri 
ihtimall vardır. 

HAldiselerin nasıl gel!şeceğlni ıs. 
tikbal gösterecektir. Buxün için 
muhakkak sayılab:Jecek bir şey 
varsa o da Fransız milletinin mu. 
kadderaıına ııah'p olmaktan çok 
uzak bul'unduğu ve cereyanlara 
kapılıp iradesizce tiden bir cisim 
manzarasını gösterdiğidir. 

Ahmet ErnJn '!'ALMAN 

8bltaa ıth~ en parlalı: J'INrzı... ve ......,. balkmın aevglllsJ 

HEDDY LAMAR 

JAMES " STEWARD 
..,ıı ııa,ma l>lr gibelllk UJlcJeel ... Nefhı l>lr men11... 

BarlluılAcle blr f.iJmde 

Aşk Yıldızı 
MELEK'te 

Kemal ONAN 
iSTANBULSPO& • KASDIPAIA 

Büyük maıçtarıı evvel Şeref ita. 
dında İstanbulspor • Kaeımpa,a 
karsılaştı. Tahmin ett'ğimlz glbi, 
maç çok sıkı oldu. Kaaımpqanın 
daha evvel kaçırdıf bir penaltıdan 
sonra bir gol kaydedeıı istanbul
ıporlular maçı 1-4J ıüçlükle ka
zandılar. 

SÜLBYMANİYE - rs&A 
Şeref stadında ilk k•rşıllflll8Ylı 

Sülcymanlyc _ Pera yaptı ve bu 
maçı Süleymıınlye 4-1 tlbl açık 
b!r farkla kazar:dı. 

Fener stadında: 

..... !it 

Kula kaymakamı 500 
kisiyi mahkemeye 

verdi 
Kulada tarla aahlbl ldmaeJenJu 

MO 1dfl tar!alanıun bc:1f kalmeı=.aı 
için kaJmalıamlıta nıttracaat ..._ 
tohul'll i8temltl•rdir, POen MDe tar
lalarıada kenıale gelip Jsanaaaı 80na 
elde ettikleri nıalwuJAt IDllctal'llu 
ı&ıteı'Jr he7anname vermediklerin
den dolayı kaymakam bunların lıJI; 
birine tohumluk vermemit ve ... 
yllz. kişinin hepsini 1ttrdeıı c-. mah
kemesine "Ytrml\ltlr . 

Dk mUhakeme stınl cesa mahke
m.ınde «"1'r0tmtlf tee de cth'ınlhı 
mahiyetine göre dAvanrn sulh cen 
mahkemesinden aaJI ceza mahkeme· 
ılne tevdllne karar verllmlftir. Suç
lu ıöııteruen 8u bef yOz kişintn ınuha· 
kemesi.De yakında asU cez& mahke· 
mesinde bakılacaktır. 

Geçen aene b&rman HDUlllda be
yanname vennedilllerl iddia ~ 1'u 
600 kl~inln ınUhakem..ınl Jaal1c al&ka 
ile takip etmektedir. 

Fransa isyana 
davet edildi 

cıw.taratı ı me1c1e> x 
MılU kurtuulş milli ayaklanmadan 

ayrılamu. Dünya dQnya olalı, mUte· 
addit fatilılor ona hükmetmek iddia· 
aında bulunmuşlardır. Bunlardan hiç 
biri .buna. tılçblr zaman muvaffak ola· 
mamıştır. ÇUnkU hepslnln heeapları 
ıon dakikada ağır bir yanlışla altUst 
olmuştur. Fransız milleti H!Uer'ln 
heabuıd& na.aıl ve niçin 7ant1dıtınr 
göııtermef• baflamJfbr. Bunu fflin.· 
trn takip edecetınl aanıyoruz. Hlt
ler'ln de Fransayı elinde tutmaya 
muktedir oldu~ıu sandıtı.ndan dô
.laY.X lıkılnıa:u mUmkUndür, 

Be1D ki Amerlkalılar Putftkte 

hava üııtUnlüftinU ele ~lnnek ~ 
Hk aaııaııtan atra.ıflardır. Bmae de* 
Utıto.IUtftnUn takip et.Pııl &'et'•· 

mlyee«lttlr. O aamaa .Japonlar, dilrt 

ayda p7et ıeaı, bir sabaya 7ayd
•anm ve dağıtmanın bedelini çek 

en bir wrette icleyelıllirler, ~öakll 
mlnalEala ..aa.n _. ,.e ıtatnı*· 
tır ve baskın ~kllnde taarnrz e41en 

bir d&,ınana ka1'ı tesirli bir saril&

te korunmMı lmkAnsıı.dır. 
.Japonyaya y ...... ilk hUcllllllar, 

ÇlrM1e Myllı .._ " a..11 ayu-
41lEE]kı. l'.Pr 1MallM'm arkası P· 
1lt'M ~rldaki lıötün Jıa,·a ., 

......... ~llr-

Türk Matbuat T eknis. 
yenleri birliğinin 

fevlcal6de ınttsomeresi 
TUrk Ma\buat Teknisyenleri 

Blrllli tarebndan 28 elsen 9.f2 pa. 
•r atpmı saat 21 de bir müaa. 
mere verllecektir. 
Şehir Tiyatrosu sarıatkirları ta • 

rafından H4z.ım ve Vasfi Rızaaın 
lşUrakUe (Saadet Yuvasl) isimli 
komedi temsil edilecek ve kıy. 
metli ses sanatktırımız Bayan Sa
,f1ye ve arkadafları taratınct:ın d.ı 
bir kemer verlleeelı::tlr. 

Bundan ba$ka, a:--:-ıca 'pregramı 
zcnglnleştlrccek sUrprlz!er llAve 
edilecektir. 

H&aı'latr Türk Matbuat Tekn~
yenleı·lnln hasta ve mah1llerln'.! 
ta.h$is edilen bu müsamereye 1 • 
tirak etmekle, Mllli kültürümillc 
&nOrlerlnl vakfeden Matbuat tek 
nlsyenlerlne yerinde bir yardım 
yapılmış olacaktır. 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 PrOGram 18,55 Fasıl 
7,33 MU:lik 19,30 Ajans 
8,00 Müzik 19,45 s. 10 D. 
7,45 Müzik 19,50 Şarkılar 
12,30 Pro,gram 20,15 Radyo Ga.. 
12,33 Şarkılar 20,45 Mil.zik 
12,45 Ajans 21 ,00 Konuı;ırna 
13,00 MUzilt 21,1!5 Şarkılar 
18,00 Program 21,45 l\fOztk 
18,03 Orkestra 22,30 Ajans 
18,•3 Zlraa~ tak 2%,4:> ~ı 



' 
~:--------------------------~ Devlet :Jeaız Yolları ıtıetme amam 

mldOrUlll UAnları 

KAkADENİZ HATTI 

BARTIN HATTI 
İZMIT HATTI 

MU~ANYA HATTI 

BANDIR~fA HATTI 

KARABİGA HATTI 

İMROZ HATTJ 

AYVALIK HATTI 

20-4-942 - 26-4-942 tari
hin~ kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vC'purla•ın isimleri 
va ka kış ~ü~ .,.c r 'ltleri ve 
kalkocakk :·. rıntımlcr 

Pazzr·~esi l '1 de Karad-entz, Per
şembe 17 de Ege. Gı.l&ta rıhtımın. 
dan. 
Cumartesi postası yapılmıyacaktır. 
İş:Bl'ı ahire kadar posta yapılmıya. 
caktır. 

Pazarte~d. ı;arşamba ve cuma 9,50 
de Trak, Cu:ı::.1artesi 14,00 de Ma. 
rak2z, Pazar 9,50 de Trak, Galata 
rıhtımından. 

Pazartesi, Ça~amba ve Cuma 8,00 
de l\taraka?.. Galata rıhtımından. 

Ayrıca Cumar+..esi 20.00 de Bartın. 
Tophane rıhtınundan. 
Salı 19,00 da Bartın. Cuma 19.00 
da Antalya. To:phane rıhhmınd;;ın 
Salı 9.00 da Antalya. Tophane rıh-
tımından. 

Çarsamba 12,00 de Bursa, Cumar
tesi 12.00 de Mersin. s·rkeci rıh_ 

tımından. 

İZMİR BİRİSCİ POSTA - Pazar 13,00 de İzmir Galata rth. 
tımından. Blı posta gid ş ve dönüş
te Ge1ibo 1u ve Çanakkale~·c uğra-
yacaktır. 

NOT: Vapur seter~erl hakk nda her türlü malQmat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 
GALATA BAŞ ACENTELİGİ: Galata rıhtımı Limanlar Umum Mil· 

GALATA ŞUBE • 
SiRKECI ŞUBE • 

dUrlUğtl binası albnda 42:>62 
Galata rıhtımı Mınt&ka Liman reis
liği binası altımda 40133 
Sirkeci, Yolcu salonu 22740 

(4727) 1 ,, 
Devlet Dcmiryolları İlanları 

Muhmmen bedeli 29864,93 lira olan muhtellt kereste 4/5/942 pazar
te5l günü saat 15 de kapalı zart ıaulü ile Ank111"a'da Idare binasında top
lanan Merkez 9 uncu komlıyonca satın ahnaca.ktır. 

Bu ife g.rmek ısteyenler.n 2239,87 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat l• de kadar 
ad: geçen komisyon reisliğine vermeler~ lA.zxmdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankara'da Malzeme daJr~inden, Hay· 
darpLfa'da Te•ellllm ve Sevk ~ef;lğlnden temin olunur. (4549) 

• Muhammen bedeli 259-tO ııra olan 4-9 kalem muhtettf elektrik malze· 
mHI 1/6/1942 pazartesi gUnil saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile An· 
kara'da Idare binasmda toplanan Merkez 9 uncu kom!syonca ııatm alın 

acaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 194.5,50 liralık muvakkat te-mlnat ile ka
nunun ta.yln ettiği veelkaları ve tekll!lerlnl aynı gUn t.aat 14,30 a .kadar 
adı geçen komisyon rei.s:iğine vermeleri. JA.zınıdır. 

Şartnameler pa.rasıE olarak Anka.ra'da. Malume dalre:elnden, Hay-
darp .. a'da TeseUUm ve Sevk fdll,tlnden temin olunur. {4648) 

• Muhammen bede~i 23390.00 lira olan 10 ton küp ve 12 ton kr:staı teker 
8/5/194.2 çartamba. gUnU sa.at 15,30 da ka.pa.lı zarf usulU ile Ankara.'da. 
Idare binMrnda toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın almacaktır. 

Bu t,e g:rmek isteyenlerin 1754,25 liralık muvakkat teminat ile k&· 
nunun tayin ettiği veıtkaları ve teklitlerlni aynı ,gün ısaat 14,30 a kadar 
adı geçen komisyon relslfğ'..ne vermeleri 1A2amdır. 

Şartnameler paruız ola.rak Ankara'da. Malzeme daireılnden Haydar· 
pa.p.'da TeseUUm ve Sevk 9efiiğinden temin olunur. (4895) 

Türkige Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurulut tarihi: 1888. - öerrnayesi: 100.000.000 Tilrk llruı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Z\rat ve Ucar1 her nevi banka. muameleleri. 

Para biriktlrenlerı 28,000 l.ra ikramiye veriyor. 

Zlraat Ba.nkııaında kumbaralı ve ihbarsız taısarnıt hesapla.rmd& 
en az 50 lirası balunanla.ra senede 4: defa çekilecek kur'a ile a.,atı· 
daJtl plAna göre ikramiye dafıltlacalctır . 

4.- Hnı 
2.000 » 
ı.eoo » 
• .- » 

ıeo adet cıe Uraltk &.- lira 

1.%0 » 

1eo » 

,. 
28 

» 

» 

•.ııee » 

s,%00 » 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir &ene içinde 50 liradan &f&· 
eı dllşmlyenlere lkramJye çıktılı Wtd;rde % 20 tuı .. ue verilecektlr. 

Kuralar ıenede 4. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyıaı. 
11 Blrlnelk&nunda çeltllecektlr. 

İstanbul Müddeiumumlliğlnden: 

Askerlik İşleri 

Fatih Askerllk ıubesinden: 
Karaııtimrük Melek Hoca c•d. 

İstanbul adllyeılnde o.çık bulu. 
nan 1000 kuruş maaşlı mübaşir

i klere musabaka l!,, münaolplerl 
ahr..mak üzere 27 nisan 942 pa
zartesi günü saat 10,30 da Adliye 

Kömürcü çıkmazı No. 90 da otu
blnası kütüphanesinde imtihan ya ran Ak f Karacaerln hemen şubc-
pılacaktır. y~ müracaatl. 

Memur.n kanununun 4 Uneü * P. /\3. Ieğm. MU.lira oğ. Meh
maddeolnde yazılı şartları halz o.. met Şevket T•yya 18351 
lan t&llpler.n muktazl vesikalarl. * Top. U.ğm. Nurl oğ. HayruL 
le blrllkte imtlhm gününden b·r bh Ko"flan 52589, TtıO. Tegm. M. 
gWı evveline kadar İst.nbul ad- Esat oğ. Şinasi Güçhan 48891, p. 
llye encümenine müracaatları ilin Tejm. Hayrettin o&. Fahrettin 
olunur• Çanca 511H6. 

VATAH 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarıaızı Derhal Keser 

İCABINDA GÖNDE 3 JtAŞE ALISAllİLİK 

r ~ 
1 İstanbul Levazım Amirliğin.den Verilen Askeri Kıtaat İlônlorı 1 

~------~---------------------------:J f.j,261 Lra 14 kuru~ kP~i! bedelli 

l 
tedrt:::at bina..~ı in,ası kape.h zarfla 
Pk9iltmeye konmu.7tur. Itıalt".~i 28.4. 
Dl2 s111ı günü ~ast 15 de E:ıklşehirde 

1 hava ~atı:ı alma komi~yonunda yapı-
ıacaktrr. Ilk tenılnatı 4513 lıra 211 

AşağıdR. miktarları gö..~terilen eşyalar hizalarında yazılı yerlere ta
şıttırılmaSl pazarlıkla 21.4:.912 salı gUnU saat 11 de istekltsine ihale edi
le<>ektir. Pazarlık her k'.Jometre Uzcrlnde.n yapılacaktır. JsteklUcrin bel· 
il gUn Ye saatte teklif edcceklC'ri fiyata göre ka.tı ll"m.nat"arı ile bir 
liktc Fındıklıda. satın alma komi'-"YO nuna gelmeleri. (2962 - 4677) 

1 1;.uruştur. Talirler:n l<anu.nt vesika· 
larlle teklif mek.tuplıırıTtnı ihale sa.a-

Ci"~i MJkt~rı Taşınacağı n1alı.al 

Ağır qya 900 Ton Bodtanct civarından bo~tancı 
Jskelesine 

l
t r.der. bir :ıaat evvf"; k?mısyona. Vf'r· 
meleri. (2866 - ıf l3::\) 

* 10,000 k kı zeytin Yll~I 11ıltnacR.ktır. 

• > (ta~ıma .sonun·) 
(da belli olacak) 

* 
Bostancı istasyonundan Bostancı 
civarına 

Pa7.ar!ıklıı ck$1llmes: 4 :; 9-42 nazar
te-ı gUnU sa1t 15 de E!"zurumda a~
kert ~atrn alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedf"1i 1:3.MO lira 
kati teminatı 2325 liradır. Şa.rtna.me-

11i komiı-yonda görülür. Taliplerin 1 
belli vakitte kon1 syonn. gclmelf'r:. 

A~Rğ'dtt yaz : lı mev:ldın pazarlıkla ck~iltıneleri. hizalarında. ya. 
zıh. gün ve saatlerde Gcliboluda. merkez ı:;at.ın 3.lma komlv'"Onund3 
yap;lacaktır. Taliplerin bcll, vakitlerde kQJJlisyona. gelm<'lcri. 

(2916 - 4552) 1 

2380 çlft er kundurası pazarllklA 
satın alınacaktır. Ihale~i 6 ·5, 942 

Clrsl 

Kuru üz.üm 
Nohut 
Palate<' 
S'"'1C yağı 
Patates 

l'\Ukfi lrı 
Kllo 

10,000 
22,000 
20,000 

2,500 
20,000 

* 

Tutan 
Lira. 

7000 
4400 
6400 
4375 
6400 

(2944 - 4619) 
İhale giin ve sa::ıtl 

28.4.942 
30.4.942 
25.4.942 
25.4 942 
25.4.942 

18 
15 
15 
11 
17 

1 

çar,amba gUnU saat 14. de Erzurum
da askert satın atma komisyoilunda 

1 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 23,800 
Ura katı teminatı 3570 lira.dır. Şart-

AŞağıda. mlktarlan yaz;ıh koyun etleri kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

namesi komisyonda görülür. Taliple
rin be:ll vakitte kom.syona gelmeler·. 

(2917 - 4553) 

nıt.L,tur. !haleleri 4/5/94.2 pazartesi gUnü saat 16 da Iskenderun asker! 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanun! veslkalnrlle 
teklif mektuplarını .hale saat.nden bir saat evve~ komisyona vermeleri. 
Clnsl Mtktan Tutarı Teminatı 

KJlo Llra Lira. 

Koyun etl 
Koyun eti 

115,000 
5MOO 

103,500 
H,000 

l\.1Uteahhlt nam hesabına pa
zarlıkla ihalesi ilan olunan 121273 
kilo sığır etine talip çıkmadığın
dan. tekrar pazarlığa konmuştur. 
Evsaf ve hususi şartlar :le teslim 
mahalli lromlsyonda görülüp öğ. 
renilebJlr. Beher kilosunun mu
hammen bedeli 95 kuruştur. İha
leol 22/4/942 çarş;mba günü saat 
10 da yapılacaktır. Taliplerin k at'! 
terntnatlarile Harbiyede Yedek 
Subay okulunda satın. alma ko
misyonuna. müracaatları. 

* 
7762,50 
3300 

(2921 - 4557) 

* ı2920.t~e2ı 

200 ton !turu ot kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 27. 
4.942 günü saat 15 de Ankarada 
Lv. Am:rliği satın alma komisyo
nunda yapılacakt:r. Tahmin bedeli 
17,000 Ura, ilk teminatı 1275 lira. 
dır. Taliplerin kanurl vesikalarile 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
b'r saat evvel komisyona verme
leri.. (2751 - U3G) • Beher kilosu 87.5 kuruştan 

İzınirde 64,452 lira 24 kuruş 
bedel keşifli su tesisatı inşaatı k•
pah zarfla ekslltmeye korunuıtur. 192,000 kilo koyun eti kapalı zar! 
ilk teminatı 4472 rra 61 kuruştur. la eksiltmeye konmuştur. lhalesı 
ihalesi 6/5/942 çarşamb~ günü. 30.4.942 per~embe günü saat 11 de 
saat 16 da Ankarada M. M. v. ı Sıvasta askeri satın alma komıs. 
S;;tın alma komisyonunda yapıla- yonunda ~apılacaktır. . Taliplerin 
caktır. Şartnamesi 322 kuruşa. ko. kanuni vesıkalarlte teklif mektup
misyondan alınır. Bu işe girebil- tarını ihale saatinden bir saat ev· 
mek için ihale gününden üç gUn vel komisyona vermeleri. Tutarı 
evvetnc kadar M. M. v. İnşaat 129.000 lira, llk teminatı 7730 lira 
dairesinden vesika alınması şart- dır. Şartnamesi Ankara, İstanbul 
tır. Taliplerin ihale saatinden bir Lv. Amirlikleri satın alma komis
saat evveline kadar kanuni vesi- yonlarında da görülür. 
kalarile tekl'f mektuplarını ko. (2776 - 4180) 

miryona vermeleri. (2890-4478) 82,000 kilo * aı kt + koyun eti ınaca ır. 

400 ton b~lyalı sap samant pazar· Kapalı zarna eksiltrneal 22/4/942 
lıkla satın alınacaktır. lhalesl 22/ çar.,amba günü saat 15 de Tokatta 
41 942 çarl}&mba günU saat 11 de asker! satın alma komisyonunda ya. 
Esklşehirde askert aatın &ima ko- pılacaktır. Tahmin bedeli 57,ı(OO lira 

1 

misyonunda yapılaca.ktıt". Beher kı- ilk teminatı 430.'5 Hradır. Taliplerin 
tosunun tahmin bedeli .ı kuruş 50 kanuni veslkalarl!e tekllt mektupları· 
santimdir. 100 tondan a.1ağı o"ma- nı ihale saatinden bir saat evvel ko-
mak Uzere ayn ayrı teidi!le!' de ka- mi!yona vermeleri. (2788 - 4229) 

bul edilir. Taliplerin belli vakitte * 
komloyona ı:elmelerl. (2968 • 4718) Kapalı zarfla aı;aiıda cinsi ve * miktarları yazılı altı kalem mu-

Aşağıda yazılı mevadın pa.zar- tabiye eşyası münakasaya kon
hkla ek:9ilt'melerl 27.4.942 pazar- muştur. Evsaf ve hust!.!1 şarlları 
tesl günü s••t 10 da Topkapı Mal. komisyonda görilleb:Jlr. Mutabl. 
tepesinde askeri .satın alma. komts- ye eşyası toptan blr talibe ihale 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin edilebilecell g.bl ayrı ayrı talip
kati teminatlarile belli vakitte ko_ lere kısım kısım da ihale oluna. 
misyona gelmelcrJ. (2943 _ 4618) bilir. İhalesi 30/4 942 perşembe 

Clnsi Mlktan Ton günü saat 11 de yapılacaktır. Mu. 
Kuru fasulye. 15 vakkat teminat 10942 lira 50 ku· 

Mercimek 
Odun 
Koyun etl 
Kuru ot. 
Saman 

* 

10 
200 

25 
40 
40 

ruştur. Taliplerin ihale saatinden 
bir saat evvel teklif mektuplarBe 
Harbiyede Yedek Subay okulun
da komisyona müracaatları. 
Cinsi Miktarı 

Kadana yular başlığı 
maa sap 

İp yular ba§lıfı maa sap 
Yeril hayvan için kıl 
yem torballl 

10000 
30000 

30009 
Kadana hayyanı için kıl 
yem torbası 10000 

60000 
8000 

(2801.4297) 

Gebre 
Belleme 

Aşağıda yazılı malzemelerin pa... 
zarlıkla eksiltmeleri 24/4/942 cu
ma günü saat 10 da Topkapı M•l
tepes:nde Eskert satın ıılma ko. 
misyonunda yapıl..acaktır. Tal :p_ 
!erin belll vakitte komisyona gel-
meleri. (2951-4666) 

Cinsi Miktarı 

Çatal ç;vi 6 kilo 
3. 4. sm.llıt çivi 10 • 
Muhtelif burgu 26 adet 
Muhtelif boy el testereııi 15 • 
s ·gaça 4 • 
Ufak el hlzarı ı • 
Demir testere kolu 1 > 

Demir testere ağız.t 12 > 
Kütük hlzarı 10 • 
G<iğüs matkabı 2 • 
İngiliz acaht•rı 4 • 
Mesaha şeridi 2 • 
Palanga lpi 25 kilo 
Volt metre 12 adet 
Kerpeten 5 • 
Lente çivisi 30 • 
Cihet pusulası 6 • 
o :rek malnnuzu tokust 1 p&ket 
Kıtık 15 kilo 
Alçı 10 • 
Toz fı.rçaoı 3 adet 
Dildük 40 • 
Kırmızı mavi kalem ~ düzine 
Nııadır 30 kilo 
Sabunlu kösele 15 • 
Emniyet 'kemeri 5 adet 
lrışaa t çantası mu 
teferruat 10 takım 
Tel çatalı 20 • 
Tel çıkırıih 5 adet 
Yol aşırma sırığı 20 takım 
Metrelik ağaç ölçü 12 a~t 
Ders maniplesi 30 > 
Yol aşırma sırığı kazılı 80 > ... 

Beher kilosuna 30 '.kuruş fiyat 
tahmin edilen 50 ton horoz cinsi 
kuru fasulye 22/4/942 çarşamba 
günü saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacal<tır. Muhammen bedell 
15000 !lradır. Kat'! teminatı 2250 
l!ractır. Şa.rtnarnesi her gün komis
yonda göriilebillr. lsteklil<!rin bel. 
li gün ve saatte Fındtkltda. satın 
~lma komisyonuna gelmeleri. 

(2950..4674) • Aşafıda miktarları ya.zıh nallar pa-
zarlık1a ekıUbneye konmuftur. lha1e· 
sl 28/4/942 salı gUnil saat 15 de Ge
ltboluda merkez .satın alma komts~ 
yonund& yapılacaktır. Taliplerin bel
li vakıtte komlRyona gelmeleri. 
Olml Miktarı Tutarı Temlnat 

20 - 4 - Oi\l 

REKOR! Teminat markasıdır 
Zeytinyağlarının 

Ha.llslyetinln aksini ispat edene 

1000 • lira ikramiye verilir. 
Zeytinyağı fst.ediğinlz zaman, yalnız 

REK OR Zeytinyağlarını 
Bakkalın~dan ısrarla isteyiniz. 

"!5 kiloluk boş teneke:erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımızdan satm almmaktadlf .. 

Depo adresi: I!tanbu:I Tütün Günırül{ Kemerli so. No. ~ı - Tel. 24197 

\ Askeri fabrikalar safınalma komisyonu İlanlar ı 
)(uhtellf ebatta 3 kalem ,.e cp111aıı 210 llS çam "·eya köknar ke

rettte al ınat•ak 
Beher metre mikAbına 80 lira bect~ı takd:r edilen muhtel:f ebatta 

ve ceman 210 ~1:~ çam veya köknar kereste ı\skerI Fabrikalar Umum 
J\.fUdUr.ilğil 1'-Icrkez. ~atınalm::ı. 1<omisyon•ınca 21.1.9:12 cuma günü saat 
16 da. pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasızdır. KaU teminat 
(2320) 1 radır. ( IJ90) 

20,000 metr("' yerli lt1~ kun1a~ alınacak 
Beher metre~ine 365 kuru., bedel tahmin e<li:en yukarıda yazılı 20.006 

metre ycrH ipek kumaş askcrt fabrik;ı.lar umum mildürlUğü merkez sa
tın aln1a. komisyonunca 28 1/942 sah gil:ıU saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartnanıe 36} kuruştur. Katl teminat 9800 liradır. (4574) 

* SOO ton yerli llnter" pamuğu aJınacak 
BPhcr kilosuna 60 kuruş bedel takdir edilen yukarda yazı'ı 300 ton 

yerli linters pa1nuğu 8!'keri fabrikalar merkez satın alma kom:syonunca 
27/ -i 942 pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna· 
nlc 9 liradır. KaU teminat 20.500 liradır. ( 457.5) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
lllfllı tlllamd ..... pluı IMZ lkramlfe pll91 

Kllfll>El..E&: = Ş.ı..t, • ~ 1 At-• 
ı l!r,..l&.!rla aı.rlbler1ııt1e y.,.ı.r 

Uü lllllAlllYllıLE 
1 a.ıet 2008 liralık = 2080,- lira to 
a ,, ıaoo ,, = 3000,- > > 

» 
» 
> 

100 
60 

25 
ıo 

> 
» 
» 
> 

= tOOO,-
, 
, 
, • > = ıGıGO,= 1500,-

> 
50 

• :ıoo 3 
ıo 

» 
• 

750 -260 
• 
> = 26iıQ,- • :ıoo 

= J600.
= 5008,

= 2&i8.- • 

Beher kilosu H5 kuru.ıan koyun 1 HO ton koyun etine teklif ed~~ 
etl veya beber klloııu 190 kuruştan 119 kur~ 50 sllltlm tiyat paholı 'ıı· 
sığır eti olm.ıt Uzere 70 ton koyun rüldUğUnôen tekrar pazarlıkla tk51 ~1 
veya sıtır eti şartnamesi mucibince J meye konmu,tur. lhalesi 28/41e11 .. 
kapalı zarf eksiltme ueulU Ue satın gUnU saat 15 de An karada. Lv. ı\ffl 1r11 .. 
almacaktır. Koyun etinin muvakkat ği satın alma. komisyonWlda yaP' . .d 

ıu· 
teminatı 7613 Ura, sığır etinin mu· caktır. Tahmin bedeli 158,000 , .. 
vakkat teminatı 6826 liradır. lhale- kati teminatı 19,300 liradır. şarttı ıt· 
si 28.4..942 salı günU zıaat 16 da ya· meal 840 kuruşa komisyondan tJlfl!'I• 

. •O• 
pılae&ktır. Şartname komisyondadır. Taliplerin belil vakitte korrııs-~11 
Taliplerin ihaleden bir saat önce tek gelmeleri. (29'57 • 461 

lif mektuplarını vaktinde Sellmtye. 
de askerl sat.in alma. komisyonuna 
vermeleri. (2853 • H20) 

... * 551866 (6/16) sayılı mazba
ta ile hayvan aynıyat muhasipliği 
mühürü ka)•bolduğundan hükmü. 
nün kalmadığı ilAn olunur. 

(2956 - 4671) 

* 32 ton .sığır, koyun veya. keçi eti 
alınacaktır. Paza.rlıkla eksiltmesi 
22/4/9'2 çarşamba günü saat 11 de 
Bolaylrde askerl satın alma konıls· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin bel
li va.kitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi ;\liktarı 'l'utarı Teminatı 

Ten Llra Llr& 

• ,ıı· 
50 : 60 ton eger sabunu a11rı3' 44~ 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 29/ 4· ;_o,. 
çar~amba günü saat 16 da .Anl<8

' " 
Jlli.11" 

M. M. V. Satın alma komısyo 111 ııı 

yapılacaktır. Beher kilosunun t,Jl .fl',ıı 
fiyatı 140 kuruştur. 20 tondııJI ;,rJ' 
olmamak Uzere ayrı ayrı tcJc1· ~ıtı'1 
alınabilir. Jstekllrerin vereC~,.r '' 
mık.tar üzerinden katı tenıinı>ıtri· 
bellı vakitte komisyona gel"'',ıol 

(2970 - 4' 

• 
iLAN ,,. 

50 . 
20262 ve 181849 ve 1&18 

1 W 

Muhtelif ..ılktarda izotaş, hera. 
kilit, cıvata, tirifon, ca:rcı, menteşe, 
kilit, mandal, vida, yatlı boya, 
tutkal, z.ıropara kAiıdt, çimento, 
kireç, gürgen, meşe kerestesi, kre
:ıot l&vabO, helA ta31, sifon, dUz. 
çinko, musluk, ayna., zımpara taşı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar 
ve cı:martesi günlerJnden başka 
her gürı taliplerin To~apı Malte
pes:ndekl aakerl satın alma ko
misyonuna ı:elmeleri. (2945-4620) 

Giyim Lira Llra ----
32 
32 
32 

yılı levazımı harbiye ayn-t' 1oJı= 
sellüm makbuzları kullanıl~ t;ıt.I' 
zayi olmuştur. Bu a)'-ntyat11l ııııır' 

82
•000 2500 lunduklarında lstubul lt•"~ .~f 

... 
Apğıda yazılı mevadın paur

lıkla eksiltmeler! 24.4.942 cwna 
günü saat 15 de İzmir Lv. Amirli
ği satın alına komisyonur.da yapı.. 
lacaktır. ihale ı,.dell üzerinden 
kati teminat alınacaktır. 

Clıı•I 
(2933 - 4591) 
Miktarı Tutarı 

Kilo Lira 

Beherlne 11 llra fiyat tahmin 
edllen 6000 adet çul pazarlık!• Beygir nalı 
satın alınacaktır. İhalesi 27/4/942 
pazartesi günü saat 15 de Balıke
sirde askeri satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Teminatı 9100 

No.1 
Be)'gir nalı 
No. 2 

-----
5000) 

) 

2500) 
6750 1012,50 

(2972 - 4722) 
llradır. 1-000 adetten aş•ğı olma. * 
mak Uzere Eyrı ayrı tallplere de NUmunelerine göre 31 kalem sabit 
lhale ed;lebillr. (2918.4554) g11vercinllk malzemesi 24/i/942 cuma * gUnU saat 10,30 da pazarlıkla satın 

Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eti 

90,000 
90.000 
37,800 
37,800 

200 ıcro sirke alınacaktır. Pnzar. alınacaktır. Evrak ve nllmuneleri her 
hkla ekıotilt.rnesı 22/4/9J2 ç;r.rşamba j gün komiflyonda görU1ebi1ir. Istekli· 
gUnll sa.at 14 de lladımkôy civarında 1 ıerln belli gUTJ ve saatte teklif ede~ 

81,000 Arnavutköyde askeri satın nlnıa ko- cek"erl fiyata göre kaU teminatları 
108,000 mlsyonund& yapılacaktu. Taliplerin j ile birlikte Fındıklıda sall1' alma. ko· 

32,130 3 Ura temlnatıar.Je beUi va.kitte ko- ı ml1yonuna gelmeleri. 
•U,588 1 mloyona gelmeleri. (2974 - 4721) (2964 - t714) 

Koyun etı 
Sığır etl 
Keçt etl 

25
•000 1920 taka depo amirliğine tesllrll • ;il~ 

20
•800 lil60 halde hükümsüz olduJ<latı 

(2971 - 4721) ./ * olunur. (2941.4599) ___..... ıı1 

30,000 kilo koyun veya sığır eti DOKTOR S 
kapal ı zarfla ekslltmeye konmuştur. Q R f A N İ p f _?, ... ı 
ihalesi 9/5/942 cumartesi gilnil saat .,.. 
12 de Konyada asker! sabn alma ko-ı Clld ve ZUhrevt n1UteJlr:o· ~ 
misyonunda yapılacaktı?'. Koyun eti· Beyoğlu Suterazı ııoJ<aK .4313.ı 
nln kuyruğu dahil kilo fiyatı 110 ku- Nll apartıman 2 ci kat 1"•:_.....d 
ru;ı teminatl 2475 ı .ra. Sığır etinin !~~~~~~~~~~;?~/· 
tıyatı 55 kur~ ilk teminatı 1237 llra odurU 
50 kuruştur. Taliplerin kanuni vesi- Sahlbl ve Neııriyat :ı.~ıl 
kalarlle teklif mektuplarını ihale •a- Ahmet Emin Y ~ tJI. şı> 
atlnden bir saat evvel komisyona Vatan N~şrlyat 'l'UrlC lı 
vermeleri. (2969 - 4719) VM&ıı !il•""""' 


