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Türk parası 
sağlam duruyor 

• 

Fransanın 
ölüm dirim 
mes'elesi 

iaşe mllst~rr Şükrü Sökmeader 

B.Hitlerin 
• 

yenı 

nutku 
Nutukta, bar1ş y olunun 
a ç ı 1 m ası bakımmdan 
ümit verecek taraf yok, 
vazifenin mukaddes/iği 
üzerinde çok hararetli 

ısrarlar var --------- _______ ..... 
Yazaa: Ahmet Billla Y AL11AN 

B Hitlerlr. Rayhataı mecllatn. 
•de aöyledltı yenı bir nutku 

dün radyo ile dinledik. Büyük ta. 
arruzların arlfesınde söylenen 
böyle blr nutkun bir barıı taarru-
zu mahiyet nde olacatını sananlar 
vardı. Bu zan tamamile bop çık. 
mıştır. B. Hltler sonuna kadar 
harbe devamdan başka çare gör
milyor ve bugünkü manzaranın 
mihverin lehinde oldutunu lsbat 
yollu deliller gösteriyor. 

Nutku dlr.lerken, insan sulh yo. 
lunun neden kapalı kaldıtını ap. 
açık farked yor. İki taraftan da 
söylenen nutuklarda hep 11y.ni aa. 
bit fikirlerle hareket ediliyor ve 
dlter tarafın hak.ki his ve düşün. 
ces•ni olduğu gibi görmek, anla.. 
tnıak, ona göre dil kullanmak yo. 
ltır.a ıldilmlyor. 

B. Hltlerln cörüıUne ıore orta. 
da bir suçlu 1nıiltere var. Avrupa 
kıtaaında birlik hüküm sürmes· nı 
dalma kendi menfaatine aykırı 
ıörmUı ve Avrupayı ikiye bölmek 
Jçln kuvvet m uvazer.esl .adı altın. 
da b 1r slyaaet ıütmüıtür. Bu mu. 
vazeneyi boı.mak için ne zaman 
bir tetebbUs gösterllmipe 1nıııte. 
re, Avrupa kıtaaına kuvvet gön. 
dererek ve müttefikler bularak 
h2rbe karıpnııtır. 

iaşe müsteşan dedi ti : lJç yol var : 

"T .. k k b" I" 1. . Belllemelr, laglllz 
ur parasının iştira a ı ıye ını Amerikan doıtıata 

asla düşürmiyeceğiz,, flimanya ve flvrupa 
l\lerııin, 26 (A.A.) - Ja,e mUııte 

~rı n. ŞilkrU Sökınensüer en·elkl 
Klln rcnç türearlannııı.la, dün de 
Halke\ inde çlft~I , .e bal• ılannııı.Ja 
haııblhalde bulunmuştur. Mütıtl'şar 
tittarla muhtelif men.ular üzerin
de cörll,meler eıına!lında cı:C"limle 
!}Unları ııöylemı,ur: 

- llökflmetın ana premlbl ·naa
litı azami ~kilde kolaylaştırma?t
tır. ithal edllf'n malların ten.llnde 
bunların mtımleketln her kö7eslne 
ihtiyaç nl~betlnde tlağılmasını lııti

)'Oruz. Bu daA'ıtı, nlııbet dahilinde 
olmazııa fiyat yüpelmeslne 6ebep 

olur. Bu da paramıı.ın lıttlra kabl- ile işbirliği 
llyet·nı azaltı r. Türk paraı.ının işti- Vichy, 26 (A.A.) _ Fransız ha. 
ra kablllyrtını •~la dU,Unnlyecefb: berler bürosu umumi katipliği sL 
H' her ne bahlL!iına oluna olııun bu- yası durum hakktnda neşrctıiğ 
nun kıymetını muhafa:t.a edeceflı. ı b ir hulfısada diyor k ı : 
demı,ıır. Mliııt('lf&r ~hrlmlzde me,._ Frrnsanın mukadderatlle kaygı
cut !thal ~yuından ınanlfaturala- 1 tanan Mareşal Petain Avrupayı 

rın yüzde fllllıılnln derhal tenı edll-

1 
yenider. kurmak hususundaki gay 

meslne emir ''ermı,ıf'rdlr. retleri arttırmsk üzere M· La. 
ıo;ökmen!IÜf'r !Wlt IG,t'iO de C'eyba- val'ln işb:rıığ ne müracaat etml5. 

na gitmiş ,.e lıtta8yonda nil, reııml tir. Mareşal Petain, M. Laval'I Av
,.e hmıuııi daireler mildürlcr'le bir rupa siyaseti gutmeğe en ehemmi. 

yetll devlet adamı addctmekted r. 
~ok tÜ<'f'Jlrlarımı~ tarafından ut ur- Dahili durumdan z y.sdc harici si. 
lanmıl}hr. 

Mahrukat Ofisi 
kuruluyor 

yasettir ki yeni rejimden cesaret 
ve otorite istemekted r. M. Lava! 
Avrupanın ha.stalığına yegiınG ça· 
renin Fransız _ Alman barışı ol
duğunu söylemiştir. Bugiln de b:r 
kere daha bu siyasetin Fr, nsa için 
ölüm dlr·m meselesi olduğunu 

söyliyeceğl b ir zamanda bulunu
yoruz. 

Ankoradan dönen Vali, yakacak işini 
hal !etmeğe ça,ıştığı nı söyledi 

İstanbulun iaşe, kömilr ve odun ,-.._.._._.111111._._1111111-.ıııı11111ııı11111mııı..-1111ıı. iflerlnln halli etrafında alakadar. 

larla görüemek üzere bir müddet- ı ( l 
ten beri An karada bulunmakta o· U•• 1. ı••'-
lan Vall ve Belediye Reisi B. Lutfi 1 u.-..a .. a 
Kırdar diln sabahki eks.presle İs. '-••••• ----... 
ta.nbula dönmUştür. Valımlzl, is- .... -.. 
tasyonda Valf muavini Ahmet Kı
nık, eski muavin ve yeni Merdi" 
valisi Raşit Demlrtaş, Be1cdiye 
reis muav·nıeri Ltıtfl Aksoy ve 
JllfaUe VUAJoet ,,. Beledl)oentn dl.. 

( Dewaau ile. I ; fJL 1 de) (X) 

Anzak'lar 
•• •• gunu 

Çlrf D, JO!ladllı ••••lda dlror 111: 

Geliboludoki arkadoş
larunızı unuf mayacağız 

Sidney, 26 {A.A.) - Anzak'l&r gil
nll, hllkQmettn bUyWc toplantılara 
meydan vermek latememeeı tlaerine 
halk taratmdan atık6neUe k utlannu,. 
tır. 

Her sene anıt-kabir önünde yapıl
makta olan dini merulm bu sene bir 
tiyatro blnuında yapılmı' ve Ameri
kanın, hUr Franaanın ve dlfer mem
leketlerin mUmeaalllert hazır buiun
muttur. 

Bu mUnuebetle kral bir mesaj 
g'6ndermt,ur. 

B. ÇörçU de, A VU8tralya başvekili 
B. Curtin'e llfafıdaJd telgrarı yolla
mı,tır: 

«Bu Anuk gUnUnde •IZ'ere aeJA.m 
Gellbolu'dakı bUyilk arkaduJar · 
ula unu•-~-- -. unızı - ... _,..,atız. Onların hatıraaı 
hiçbir Vakit sillnmlyecektlr.~ 

General Mac Arlhur BI • amey ve 
Mackay anıt-kablre birer çelenk k 
muflardır. oy-

Çinliler 
Tanungoyi 
geri aldılar 
J :ı pon!ar doğuya 
doğru çekildiler 

Coregidor sdasmd atopçu 
düellosu devam ediyor 

Çungking, 26 (A.A.) - P azar gün
kü Çin tebliği: 

Doğu Blrmanyada Salweende, Ja
ponlar, 23 nisanda, Tanungoyl'ye glr
mlfler, bunun üzerine Çinliler , bir 
Japon kolunu Tanungoyl batısına 

pUskUrtmü,lerdlr. 
Bunu mUteaklp ÇJnliler, Tanungoyt 

etrafındaki t epeleri almı,ıar ve 24 
nisanda şehre kar,ı, umumi bir taar
ruza geçmlflerdlr. Çok ,ıddetll bir 
savqtan sonra, Japorfar, gece yarısı, 

doğuya doğru çekihnı,ıer, Çlnl:Jer, 
•ehrı tamamen ı.gal etmişlerdir. 

Japonların yaptıkları bir çok kar
fl taarruzlara rağmen, Çınliler dll.f
manı pUskUrtmU.,lerdlr. 

Demiryolu Uzerlnde, Japonlar, Ya
methln'ı işgal ettikten sonra llerl h~ 
reketıerlne, flmale doğru devam et
mi,lerdir. Yamethin'ln 20 kflometre 
kadar .ş!malindekl Pyavbve cenubun-

(Devaıru ; Sa. S: SU. 1 de) (= ) 

Fransanın önür:de üç yol var. 
dır: Beklemek, 1ngi11z _ Amerikan 
blolaı ile birleşmek, Almanya ve 
Avrupa ile jşb' rllği yapmak. 

Birçok Fransız beklemek lehin
de bulunmuştu. Bunun bir hata 
olduğu anlaşılmıştır. Çünkil Fran. 
~a bununla her iki tarafın da düş. 
manJıfını üzerine çekmiştir. 

İngll:z - Amerikan bloku ile bir. 
!eşmek, harbin neUceııl her ne o. 
lursa olsun, Fransanın ist:klAlinl 
kaybetmesi demekUr. Halbuki Al
manya ile işbirliği yapmak Fran
sayı tabil ve tarihi Avrupa çerçe. 
ves. lcl"e kovacaktır. Fransanın 

(Dlıvaa: Jia. S: il. 8 da) ) + ( 

Cripps 
hatl 

ediyor 
Bunu söyliyen Nehru 

diyor ki : 

Biz, mes'uli'yetten 
kaçmıyoruz, mes'uliyet 

istiyoruz 
K alkilta, 26 (A.A.) - Nehru 

matbuatı& beylnatta btilunarak 
demiştir ki: 
•- İngiltere hükümetı nezdin

de h iç b :T teşebbüste bulurmıya. 
cağız, bütün meseleleri ve tehlL 
keleri bizde mevcut olan dayanık
lıkla karşılayacağız. Crlpps eter 
yaptığı zly.ı;ret neticesinde Hin. 
d ·stan vaz:yetlnln iylleştiğiı:i zan. 
nediyorsa hata ediyor.!) 

Nehru cumertest gUnü Madras
da toplanan kongrenin kabul etti. 
li karar suretini t.isvlp etmemi1-
t;r. Nehru'ya ıöre müslümanlar 
tarafından izhar edilen ayrılma 
arzusu ancak Hindlstanın mUst&k
bel ana yasasını hazırlamak zama.. 
nı geld 'fl zamıın ileri sürülebilir. 

(Del'Ull: Sa. 1: SU. 4 te) (/) 

Yalnız tarihi b•kımda.n hatıra 
ıu sual ıellyor: Avrupa kıtasın. 
da yapyan m.ııetıer; ıönül rızası. 
na dayanır bir fcdaraııyon kurmak 
Ve müıterek menr atıerlnl bera.. 
bcrce korumak lhtıyaç ve latida. 
dın.ı ıosterdller de 1nıiltere buna 
mı enıcı oldu? Yoksa bir c han.. 
glrın kendi menfaati namına A 
rupa kıtasına hlklm olmasını :; r 
başka m lietlere kcilellk zincir; j 
vurmasır: ı mı kendı menfaatine de 1 
aykırı bularak mı ayaklandı? ' 

Resınııe RöportaJ-----

Napolyon A~ı Fransız hA.1 
kimlyctl altında blrleşt rmek iddL 
'•ile ortaya çıkmıştı. Fakat gonuı 
rızaıı le bir tek müttef.k bulmadı. 
Almanlar başta olmak i.ızere bil. 
tün ınllleUer bu nevi b rllte• 
karıı ilk fırsatta ayak! ndılar. Av 
ru -P r n hürrj) eti ve lstıklfıll adı 
na tr:g llzleı le elclc ver P Napoı: 
Yonun •' <'nl ve blrleştirlcı Avru. 
Pi a dOzenlne ' karşı muharebe eden 
erin b -"ı d Al 

v 8 ınrnlar gelmlvor 
~uydu? Dünyanın en ıUzel hOr- ı 

Yet şarkıları. uAlman hürriyet ı 
şa r ~ denilen bütun bır ıµir zilm. 
resi tarafı dan Napol:vonun Avru 
Pal birliği düzenine karşı Alman -
arııı tr. ı zı -.g 1 er elele mücadele 

ederlerken yazılmamıı mıydı? 
Buıün dE" mihver Avrupayı iş 

ıt<1 etml'klc berab r Avrupa mı: 
l«"ll~rlnln ~ uın ke dl d 

avaaına 
(De,an.,: Ha. •: ... te) il 

Çocuk haftasının dördtıncU gUnüne tesadUf eden 
dUnkU pazar gUnU de fehrin muhtel.f aemUerinde 
mUaamere ve eflenceler tertip edf miflir. Bu meyan
da Şehremlnı Halkevlnde öğleden aonra semtin Ço
cuk Esirgeme Kurumu t~afından bir çocuk baloau 
verllmll(', b61senln bQtUn ilk okullan bu baloya lfll
rak etmiştir. Balq çok parlak olmu,, beş altı yav-

ru kendtlerine Yaktfan Zeybek kıyafetlerlle oyunlar 
O)'n&mlflar, arkad&flan tarafından alkıflanmışlar

dır. Geç vakte kadar ne-te içinde eğlenen yavrulara 
dal'llırlarken kendilerine Kurum tarafından meyva 
ve yemlf ikram edllmı,tır. Reıılmde dUnkU mUea
mer~e Zeybek oymyan yavruları görUyorıunuz. · 

Hitler diyor ki : 

"lngiltere 
yıkı lacaktlfn 

"o·· v ' d 1 unyayı onu i erin 
zehrinde n 
kurtaracağız,, 

J 0 izin yolr, bea 
ı kent!'f m 1933den· 
> beri f zin aimadım 

! · Mukadderatlarmı deli· 
' fer: ve has:alcra bıra
) kan mil.'e:l . rin hali 
J budu· .. 

Berlln, 26 (Radyo) - B. H!Uer, 
Rayhstag meclisinde söylediği nu
tukta deml.ştlr ki: Hltler 191'? de l'11rmatıa çalıf&Cat• darbeyi harita üzerinde takip ediyor 

«3 F.:ylôlde harhln ılırnı Uzerinc ko-
pan feIAketi, Jngiltere zorla lnsanlı·ı
ğın başına getirmiştir. Hep:mız bili-
yoruz ki Ingfterenln siyaseti, Avru
pa kıta.<ıını devamlı surette lhllllf 
halinde tutmaktan ibarettir. Ing.ltr.
re, dünyanın ticaret inhiııarını elinde 
tutmağa çalışan bir Ucaret flrketln-

lngiliz 
A tman hava 

harbi 
den başka bir şey de$tlld!r. Avrupa-
nın kan akıttığı sıralarda Inglltere 

asgari derecede kan dökmllf \'f' Al-ı Al lor Bath cehrini 
manların mezhep kavgalarne meşgul man. 'I 

olmalarından istifade ederek tıcarc· ı harap ettiler 
le sarf.mıştır. Bunu yapabildiklerin-
den dolayı Inglllzlerde fazla bir kud-
ret vehmetmeğe sebep yoktur. ~r- l ıgilizler Rostok ve Dko-
menıer nasıl Roma .mparatorluğunu .J f. brikasmı yeniden 
yıkmamışlarsa lngJlzler de eski Al- uO a 
man imparatorluğunu yıkmamı,ıar- tombalad//ar 
dır. Her iki imparatorluk kendi da- Londra, 26 (A.A.) - Londrada 

Amerikal ılar 
Kaledonyaya 
asker çıkard ı 

hill düzenlerine alt sebep erden do- salAhiyetll bir kayraktan haber 
layı çökmüştür. verndl~ıne göre. dünkil cumartesi 1 

Inglltere Avrupayı lk!ye bölmek pszar gecesi, düşman bomba tay. 
için (Kuvvet muvaze.nes!) adlı bir yı.relerı başlıca Bath şehrini he· 
ıılstem ıcad etmiştir. Bundan mak- def tut~uşlardır. Bath'ın !kamet. 
sat, bl1tl1n •Avrupayı tehdld eden blr ılh mahaller'nde ~ğır hasarlar ol
Ulllilre k•f18inda A..,.... nımetıtrt- llPlft•· .Alan flialtan citlirall btr 
nln birletmeJerlne m&ru olmaktır. kaç ••t ırilrmilfUlr. Yersiz kalan
Böyle bir afatemln ebedi aurette de- lara hususi merkezlerde yer temin 
vıun ettlrilecetlne ve Avrupa mUlet- edilmlftir. Yar .. ın bombSJ.arı yan. 
!erinin gilnün birinde gözU açılmıya- ıınlar çıkarmıı ve yükaek lnfilAk
cafma ihtimal vermek yanıı,tır. lı bomb:ılarla, evler klmllen yı-

Fransa hüku
meti Amerikayı 

protesto etti 

Jnglltere bu siyaseti ufnlna Avnı- kılmıııtır. Yangınların hepsı şlmd· 
pa kıta.sına &"eçip orada kan dökmefe önlenm!Jtir. Şimdiye kadar haber 
batlayınca açık vereceği fUpheslzdi. verilen inSanca zayiı;t miktarı c:ok 
Ilk aarsıntı Napolyon zamanında ba' yüksektir ve içlerinde bir miktar 
göııtermlştir. Rusya, Siberyaya. doğ- ölen vardır. Kayıplar da .olduiun. 
ru yayılarak btlyUk b!r dUnya kuvve- dan cankurtaran ekiplerı, enkaz 
ti olmuştur. Amerika iatlkltl kuan- yıtınları r.ı hAlA araıtırmaktadır. 

J 1 H•·ara u-nyan binalar ara-mıftır. Almanya ve ltalya gibi a- ar. .... . •• . . 
d lI Artık bundan sında bir kilıse ıle bir de sınema ponya a uyanmıf r. 

sonra dünyaya hAklm o'mak ifl, Av- vardır. .. 
nıpaya dUfman olarak değil, Avrupa Dütmıın tayyareleri, ay~I bolge. 
ile ı,bl?"liği halinde görWeblllrdl. ın- de, bir baıka tehre de hucum eL 
gizler bunu kavramak lıtemedUer. mek istemif}erse de bu teeet>büs 

tır yarım kalmıştır. 
lngiltere •unu da anlıyarnaml.f · Uçaksavar topçusu çok §lddetli 

BUtün dünyaya karfı dört ııen:nc!: brl baraj atep açmıştır. 
b&fına kar.,ı durduktan aonra Gece avcıları da savaıa iştirak 
dahlll sebepler yüzünden çöken bir ~lflerdir. Hücum eden tayyare· 
millet gUnUn blrlnde dlrtlecek ve !erden birkaçı püskürtillmilştür. 
hakkını anyacaktır. Zaten Insııtere-

1 
a 

nin geçen harbe alt hesabı da yanlıf Ea .Wde&t Jı ~ hart.l 
çıkmıftır. o zamana kadar lll&'lllz- Londra, 26 (A.A.) - Hava Ne. 
lerln elinde bulunan kuvvet Amerl· zaretl, dün İngiliz av tayyareleri 
kaya geçtikten başka Ingllterenln tarafından saat on birden itibaren 
ortadan kaldırmata çal .. tıfl Alman- Dunkerque'den: Cherbourg'a ka. 
yanın yerine de Japonya canlanmı9- dar uzanan 400 ktlometrellk bir 
tı. Ingiltere, yanlıf hareketleri ytl- sah• üzerinde altı taarruz hareke· 
zünden bir takım boncf.arla borçlan· tl yapıldıtını tasrih etmektedir. 
m" bulunuyordu, ergec; bu bono- Alman tayyarelerlnin AbbevHle 
ların vadesi gelecekti. In,Utere Av- üzerinde ıösterdikleri mukavemet 

(Devun s.. ' • 8L ı .. , ~ (Deftnu S.. ı: sa. ı te) § 

Amerika kıymeili 

bir üs elde etmiı 
oluyor 

llskerler De Golculara 
yardım edeceklu 

Vichy, 26 (A.A.) - Aşağıdaki 

resmi tebliğ neşredllm lştlr: 
n · rıeşlk" Amerika Harbiye N:ı. 

zırlığının bir tebliğınde Yeni Ka
ledonya'ya Amerika kıtala rının 

ıeldıklerl bildirilmekte ve mahal. 
1i resmi makamların tasvib, ile 
ıonderllenı bu kıtaıarın ada mü
dafaasınd• işbirliği yapaeakları llA· 
ve edilmektedir. Vatanlarına kar. 
fi isyan eden bazı Fransızların 
1940 eylülünde Yeni Kaledonya'yı 
ele ge~'rmlş olmaları keyfiyeti A
merikalılara, oraya asker ihraç et. 
mek salahiyetini veremez. De 
Gau1Ie veya mümessilleri Fransa 
namına söz söylemek için h ·ç bir 
sıfata aahlı> deililerdir. Fransız 

hilkllmetl V.ışinıtondakl Fransız 
elçisi M. Henry Haye'c Amerikan 
hükClmeti nezdinde protestoda bu. 
lunmak ilzere talimat verm iştir . 
Amerika b n "ye nearetlnJa tebUğl 

Va9ington, 26 (A.A.) - Harbiye 
nezaretinin cumartesi gUnkü tebliğ'! : 

Yeni Kaledonya: 
Harbiye neaaretl, cenup batı Pasi

fikte bir Franııız mUstemlekes: olan 
(Devamı Sa. a, sıı. 4 de) o§o 

Memleketin ananevi 
san' atları korunacak 

Küçük san' af erbabının yetişmesi ve bu san' atların 
korunması için bir kanun projusi hazırlandı 
Ankara 28 (Telefonla) - sermaye ve fazla bilıl ile çalL karlar yetıştirmek ve san'at. 

Hükumet.' küçük san'at erba. şan müstııkll bir san at züm· tarda çalışanların mali ve ı ktı-
b~nı alAkı;dar eden bir proje resi yetiştirmek, memleketin sadi vaziyetin i düzeltmek ıs. • 
haı:ırlayarak Mec.:,.ı_ıs_e _ _ v_er_m __ ıı_-_ _ an_·_a_n_e_vı_b_i.:.r_m_a_h_ıy_e_t_v_e_h_u_. ___ ıe_m_tk--te_d_ır_ .... 
tir. Kurulan r -.. k a.:-.unda 

muvakkat bir Maarif Vekôleti, çırak okulları, daimi 
encümende tet 

çük san'at «bir 
ustanın tek 

kik edllmekte ve seyyar kurslar açacak 
olan ve 1415,318 

başına veya 
1 O taneden az 

kişiye iş veren 
158,272 küçük ssn'at müesae. 
sesini allkadar eden bu yeni 
projr in , na hatlarını aynen 
b 'ldirlyoruz: 

Hükumet, bu proje ile az 

ıusiyet ıösteren aan'atlerını 
korumak ve lnklpf el't'rmek, 
kuvvetli bir orta san'at taba. 
kasını memleketin her tara
fına )'•7mak, hünerli san'at. 

çırak ve kalfa 
kullanarak çarşı veya pa
zarlarda veyp hususi lmalAt. 
hanelerde el emeği ve ihtısa. 
sını ortay koyarr.k yaptıtı ·ı~ 

(Devamı Sa. a, sa. 4 de) §• 
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1
8izde margarin Sabun D ünya, o z am an mı Generaller günü 

1 
fiyatları b J , J. •? 

yağı yapılabilir mi? Yapılan incelemel°' mamur ve a auan iulo 
1 fiyatların ki'oda 10 

R-JI a\·adls bakımından 2S ni~na. 
r"U o:Generaller gUnli~ adını ,·e· 

r:rıo.rk J>t"k de ~·anh' olınar.. Grrc;ek· 
ten o gün birl I·~ran~ı7-, biri Alınan 
'e biri ltall·an oln1ak üz.ere tic; ge .. 
nf'ral baklunda. üstünıle durn1ağl\ 

dt"k('f haberlrr gelml'jtir: 

Mahlut yağcıların hakkından gelinemiyeceğine 
f 1 ·ı d kuruc: ucuzlaması lô-

göre, halka m:ıh:Cıt yoğ orrr.ü ü verı se ~· s 

herkes kendi yağı ıı kendi yapsa. zım geldiğini gösteriyor 
lst.hsal mınt•k" 'fındaki zeytin. 

ır 
ıcarel VC'kfıletL,;ın, yurdun maddelere gol'e uç jekilde yani. yagların& tesb .. t edilen fiyatlara 
bl.J" kısır..ı yal: lhtlyacınt :-.:ebati yağl;rdan, hayvani yağ· göre bugünkü sabun fiyatlarının 

Karşılamak uzere ıpt dai madde. lHrdan, nebati ve hayyaıni yağia .. yüksek takdir edilıniş olduğu al.1.· 
. · t t • • r n karı•tıriln1as.le yapılır. k•iı makamlar te.rafından anla•ıl. 

tcrin:n tedar •. <. pde hi.in.ume a" • " " 

H arp dünyayı daha uzun 
müddet k•stp kavuracağa 

bcnz:yor. Ateşin i~eri~lnde bulu
nanlar şüphes·z herkesten daha 
bezgin, istikbale baktıkça şüphe
siz daha karanlık &örüyorlar. 

Fakat dışında bulunanların du_ 
rumu da. her yıl, her ay, her haf
ta daha kötülemede .. 

Pehlivanlar: «Blribirimizi mat 

ra.nıede aşıklar glb. boyuna ah 
çekmede .. 

•Ayının on hikAyesl 
dokuzu ahlat tizerircıt 

varmış, 

derler. 

Bugünkü insanların da on 

yesinden dokuzu kıtlık ve 
lthk üzerlned'r· 

hik8. 

paha-

Anladık, be ca.rın1! Ne )-a_ 

palım? Şu köhne dünya 

üştürü kefıeban gibi mesela 
Koltuğunda somun stnıp sevin:r 
Bir fak:r olsa müptelai veba 

Bu galaya sebep ncd1r bilmem 

Yine herşeydc var bakılsa reha 

Her tcra!hn zahire gelmekte 
Pür scfain ile lebl derya 
Yok ma.hazinde yer ayak basacak 

Öyle meınlü zeha·r.ü eşya 
Yolun öğrendi fındac. da tedbir aıınınak suretile' Nebati yağlarla yapıldı{::I takdir. miş ve bazı lncclemcler yapılmış. 

.. tearins.z margarinyağl yaptır_ de, koku yatı müstesna, uır.umi. tır. Öjrcndlğimfzc göre, bu incele
mıak katarını verdiğinı, bu husus- yet ICbürlle ldrojer.le~t'rmck, ya. ıneler sabun fiyatırda kilo başına 
ta VekAletlc iş; irliğl yapab~1ecck nt nt'baU yagıardıı çok miktarda 10 kuruş. kadar bir fazlalık bulun. 
müesseselerin sal3.hlyell mümes. bulunan Asit oıe:k"i idrojcn ili- dujunu göstermiştir. Netice Ti. 
ıiılerlnı.., İ•~e l\.I Jstcşs.rlı,ğı ne te- vesi suretıle Asil _..ıtearik hallne caret Vekllctine bildirilmiştir. 
masta buıunmak üzere Ankaraya_j kovmak 1.flzın1dır. Fakt.t iptidai Yine öğrcnd'.ğin1lze göre. sabun 
~tırıldıjını \'e nihayet o:hrimlz n m~ddc.1erln.n nı. ve pahalı olma· imali hakkında İktısı:ı.t VekAlcti 
vığ yapıcı ve satıcı'arından bir sındae dolayı dünya ve bilha~sa tarafında!\ yeni bir nizamname 
k13mını. bu davete icabetle An· Avrupa marg .. rlnciliğinde bu şe- hazırlanmıştır. Badema ıerek ha.· 
braya gitt klerinı gazetelerde o. kil pek yayılnıamıştır. Bu yllj:. çok ı r'.çten getirtilecek ve gerekse da
ku.dum. Yal: şleri1c yakından u. 1 yerlerde •c bu arada Holanda ve, hildc yapılacak sabunların umu. 
glll öutundutum ve y

0 
e:azetc- f\nıer.kada bildiiimiz :çyağ..ndan ~ m:yet itibarile bu nizamnamede 

nızın de '>tedenberl bu ~ı candan ytptiır ve buna biraz. da süt ilR- \ gö5terllerı evsafı haiz. bu1unması
blr alAk. 'e t•k'•P etl:Cın:-ı defa.\ veslic yağın lezı<t •ve koku b•-ı na bilhassa dikk t oiunac•ktır. 

cdecej!iz.. BlrL 
birimize pes de 

dirteceğiz! .• der 
ken mat olan· 

lar ve pes dl. 
yenler tık ör ce 

------Yazan : -----ı 

Ercüment Ekrem Talu 

satmanın tüc-

car 
Sorar, izler kl
mcsne yok z:ra 

T&maı himı ile 

tarla şah>d- olduğı..;m iç.:ı, .a·akalı 1 kımlarındac nefasetl arttırılır. Bu 
maka.nıarın ctikk ı naz•rlarını bir tarzda yapılan margarinler kim. Zeytinyağı satısları 
kııç nokta Uz.erine çekmeğ:, me- yevi ve fiz.lk vasıflar bo.kımından b t b k 1 d 
'elcnt" ehern'niyetile çok uygun (ereyağından h'ç de aş•ğı kalmaz ser es ıra 1 1 

buldum ı Hakiki marı trln nas1l yapılır? Tı'caret 

1 

Ankara (Teic!onla) -
ırepımlz b'ılt z k bcsleylci mad İyl .eçllmi§, hertürlü et, sir.ir Vekalet!, evvelce beyannameye 

"-eler artsında vücutta büyGk bir l"e kanlı p::ırçatarı ayrılarak temiz_ tlbi tutulan ve satışları menolu. 
enerJ kaynal;ı yaratm•k bakımın- lenmiş içyegları makinelerle mü.. nan yemeklik zeytinyağlarır.tn, 
dan yatrar ön sa:"'larda bulunur.\ teadd t defalar yıkandıktan ve mahallerinde tesbit edilen fiyat
Fak3t blr yal vilc-udııı fayda ve~ kıym. a makinelerinden ıgeçlrild:k- larla, satışının serbest bırakıldığı· 
rcbilmest c;•, evvelA kola~~ baz- ten soc.r& muayyen sıcaklıkt .. ~ nr diln birer telgrafla bütün vt. 
molması şartL- Nebat\ ve hayva- ·büyük (Benmari) kazanında. Ye liyetlere bildirmlştir. Verilen bu 
n~ yağla::dalt: hazım kabıllyeli. 1 n\uay)'en zaman ıçinde eritil!r kararla, piyasada ·ve halk arasın
' ~c-'dumuzdakl tabH s.ıcakl 1k de· Yağdaki lif ve neslç!er tamam'.le d& hissedılmekte olan yemeklik 
receslnde eriyebOmtsBe ölçülür. ayrıimak üzere diğer (Benmari) zeytıny.aiı darlığı ve pahalılığı ni· 
l\IcscUi: Erime derecesi 27 - 33 a· l ler içir.de, berrak bir hale gelin· hayel bulacak ve bilhassa bu mem 
rasında bulunan saf tt"reya,iları ceye kıı.dar durulmağa bırakılır nuiyeti veslle ittihaz. ederek taraf 
lnsa.n vücudunun Y8!;ati olarak ka_ k,, bu suretle eldeı cchlcn yağa taraf şahlanan bir kısım yağcı1a. 
bul edilen 36 • 37 derecesindeki Premler jus adı verilir. rın vurıunculukları önlenm'.~ ola. 

meydan dtştndakiler olacak gibi 
ıözüküyor. 

Koskoca. Avrupada bitaraf dört 
devlet kaldı: Biz, İspanya, İs
viçre ve İsveç. Biz.im, havay:ci 
zarur.iycden yana çektiğimiz. ma
lüm. DiQ:er üç memleketin ayr.i 
bakımdan halleri ise hiç de bizi 
imrendirecek ı::bi değil. Yine biz 
aradığımızı, ateş pahasına da ol. 
sa buluyoruz. Öteki milletler bu
nu da yapamıyorlar. İsviçrede 
tahsil eden Türk talebeye bura. 
dakl ana • babaları yiyecek gön
dermeseler, o zavallılar l!tlskaya. 
uğrayacak. Kayseri pastırması, 

yabancı meml,ket1ere gönderile
cek en makbul hediye oldu. 

D akın hernedense bunu biz 

U- kendimiz takdir edemlyo. 
ruz. Yine de hepimiz yokluktan, 
pahalılıktan şik~yetçiylz. Düşün. 
müyoruz ki 1939 danberi gUn 

günden karışan bir dilnyanın or
ta yerinde, durmadan esen blr 

sıcak1ıjında kolaylıkla erir ve \'Ü- Bundan sonra ameliyatın ikinci caktır. 
cuda kuvvet '"C'rir. Halbuki içya_ devresi başlar. Bu devrede içya
itlie, içinde çok miktarda içyaiı ğ'ndakl mumla Asit !stearik, As t 
bulunan karıoık yağların er:me palimit:k gibi maddelerin gllse. 
dereceleri, 40 • 52 olmak üzere j rin.lerl ayrılır ve nihayet asıl işe 
v..:.cudumuz.dakı tabii sıcaklık de- yarayacak olan ve berrak bir zey· 
recesinden <,•ok Ustündür. Bunt.. .. tinya&ı kı\·amında bulunzn oleo 
ıı;in de haıtmları çok güç ve bcs. margarin alınır. Bu da, muayyen 
leylcfilk hassaları da o nlsbette az- formilller dairesinde susam, pa. 
dır. Ancak. dilnYa üzerinde -tlh. muk ve saire gibi r.ebatt yailarla, 
al ed 1ebtlmekte ola 1ereya*la .. ıon sistem kar1fttrıe1 tertibatla, 

fırtınanın yolu üz.erinde bulunu

Ba nliyodo bir kaza yoruz. 'Üç yıldır, hekimlerin ta. 

Dün sabah 6,15 te Pendikten birince •utophagic yapan, yani 
kalkan banliyo treninin bir vago- kendi kendini yiyen hastalar gi. 
nu Bostancı ile Suatliye arasında. biyiz. Yine de maşallah, kıt da 
bir tekerlek bandajınrr.. fırlaması olsa. geçinip ıid:yoruz. 
yüzünden, yoldan çıkmıştır. Hiç Buna raimen her kiminle mcr. 
b:r hasar ve zayiat olmamıştır. habalaşsak, dört lA.fta üçü orta._ 
Gonderllen ameleler ta.rafından - 1.·k a hUktlrn süren pa.halılığ3. 

rının bütüu. insanların 'htlyaçları· muayyen müddet ve sıcaklıkta ka 
nı k•roılıyacak miktara \"arama.. rıştırıldıktan sonra yuğurma kap. 
ması \•e pahalı olması dotayı!'>!le larına alınır ve tıpkı tereyağı ı:i· 
bırçoklarmız bunu tedarik imkan .. bL yuğurulur. Nihayet silindirden 
l"-rrnı bulamayoruz.. Bu zaruret, ıeçirilcrek piyasaya verilmek üze-
rnsanları; tereyağının yerini tuta- re kaplara doldurulur. 

ık! saat kadar uğraşıldıktan sonra ki , üt ll'k 1 yoldan çıkan vagonu raya koy. yo uga m ea ı o uyor. 
muşlardır. Bu esnada diğer trenler Bojlazına düşkün olanlar yiye. 
makastan di&:er yola geçirilmek ·cekten, kıyafete meraklı olanlar 
suretilc seferler inkıta.a. ujratılma. giyecekten, bayanlar süslerine 

ait lcvazımdan dem vurup h'c-
mıştır. 

cak bir madde •r.omağa mecbur et.. Kısaca tE.riC.nt yaptıiım bu imal ya~ın tmaltnc ve satı~ına imkAn Yakında sellüloz 
mlş ve margarin adı VPrllen yaj, şekli dahilinde, dogrusunu ~öyle- vermektir. 
bır ihtiyaç mah~ulü olarak bu su. H lk b k d d • celı" yor • mck 13zımsa, marrrarin ıstlh!:•li a a ımın a.n en o6 ru ha. _ 
retle meydan& gelmiştir. • t hl' bizde imk1nsızdır. Çünkü, mevcut reke • ma ut yacı bizzat yapmak- Türk • Rumen ticaret anlaşma. 

Marg·ırln, imalinde kullantlan tır. Belediyenin kontrolu nekadar st hükümlerine istinaden İzmit 
yai; iınaliıthanclerimlzdc saydığtm •ıkı olsa mah1Ut y•Ccıların hak_ Kfljıt fabrikası ihtiyacı için sellü
ameliyeleri yapacak makinelerden kından gelmek imkir.sızdır. Be. loz almak üzere Romanyaya giden 
birçoQ:u olmadıtı g·bt işin ehli' us· lediye kooperatifi adını taşıyan heyetimizin vazifelerini bltird;k_ 
talar da yoktur. Şehrimiz.de sırf m.ahlı.it y•Clar hakkında geçen se· ieri ve alınan sellüloz.ların kara. 
margar;n yapmak üzere açılan b!. ne yapttC'ınız ve neşrettljir.lz tet ... yolu ile memleketimize gönderil~ 

rlclk fabrika bile taslak halinde klkierin ortaya. koyduğu hakika.t_ mek üzere yola çıkarıldığı öire
oldugu ,çın imaliılı vasıf bakımın. ter, mahkemenin hilkmile de sabit nilmi,tır. 
dan kuvvetsiz. ve noksandır. Za- olmuştur. Kulaj:ıma. ıeldiğine gö .. --------------

d ilberf ere ten ip!,d•i madde tedarik edeme- re mahlut yailara derilerden ve 
ml'k yUzünden son z'°manlarda barsaklardan sızdırılmış pis yai
faaliyetini totii etmi~tir. tar ve dijer hoşa gitmeyen iptidai 

Hamburglu 

oynafılan 
bir 

Bu vaziyette hakiki marearln maddeler k!rıştırılmaktadır. Mah-

B ura:.·a biraz cec: gelen istihsal! halen bizim için blr ha. lut ya~cı şüpheli iptidai maddele-

rol 

.·\.nı<"rlka haftalık mttnıua'4ın- yıılden ibarettir. Yaj: ihtiyacımızı rl satın alıp karıştıracak ve buna 
da Ru., propaganda. f)e'r\·l.,inln yny· 
dıfı prltl bir haber ,·ar: Gf'('rn ~on
haharda .ark <'ephr<ııint1E" devam edtn 
ınubarel>f'ler t" ... na...,ında. Almıınlar, bir 
ne-hri (f"ÇMl)'e ('Ok ehemmiyet ,·trl
yorJarmı,. Burada Jse Ru-t muka.,·e
ıl'lf't.i ('Gk ~lddetU imi~. 1·aınız ta'.\·· 
yare '' tankla. l·apıltlı,tı "ıanılan hu 
harpte Ru.<t rnukavemrtinı kırmak 'e 

karşılamak için bence en iyi ve ııeniş bir kAr katacak deıiil mi? 
semereli çare, Sıhhat Vekaletince Sıhhate uyııun bir mahlut y•ğa 
yapılacak bir formül ü.zcrine tc· ne gibi maddeler karıştırılacağı ve 
m.ı ve beslc;yici şekilde mahlUt JTWihlütun na:sıl yapılacaa:ı halka 
yağlar yaptırmak, imalatı berkes bildirilse bütçesi dar, fakat sıh. 
için :-;erbest bırakmakla. beraber hatlne ve temlzlifine dil~kün. aile. 
ilkI bir kontrol altında serbest bı. ler için en ke:ttirme yol açılmış 

rakmak ve sa&: ya,lar üzerindeki olur
ıı;sbetslz. narhları da kaldırarak M. S. c. 

Tasarruf bonosunı 

verdiğiniz para, size 
faiz getirir, aym 
zamanda hududu 
bek/iyen askerlere 

daha fazla malzeme, 
dahil fazla teçhizat 
daha fazla silah 

temin eder. 

sulha kevu~uncıya. kadar bu sı. 
kıntıyı çekeceğiz; yok .;aresi. 
lKemerlcr biraz. daha kasılacak, 

elbiselerim.z.in havı biraz daha 
dökülecek, yamalı kundura oyıp 
sayılmayacak .• El llc gelen düğün 
bayram! 

tüccarın 

Muhtekirler belasıdır bu bela!. 

Glrtlaklarır.a kadar bolluk 
:çlnde y;şe dıkları halde hayal 
düsturunu [B:r lokma bir hırka] 
şeklinde basl\leştiren ataların 

çocuklarıyız. 

Hem ne bolluJ:u?. Hangi bol. 
luk? O atala.r, sırası gelmiş, biz.. 
den d•ha kötü zamanlar ı:<irmüş. 
ler. lıte lsbatı! Hicri 1136 tar:. 
hir.dc zehirlenerek ölen şair Os
manzade Talb'in b:r kasidesin. 

den aJdıgım şu parçayı okuyucu
larımın ibret naz.arlarına. arzedi. 
yorum: 

Çıktı ateş pahasına hiyzüm, 
Satılır dirhem ile öd fısa 
Cilveger Micmer~ tesavldc 

Kar•günlükle anberi sara 
Ya. kömür, şöyle kim, 'ubiirı dahi 
Tutiya oldu dideyc hala. 
Arpayı hod tefehhus eyleme kim 
A"pslık hasılı yetişmez ana, 
Arpa torbası sanır anı a:örcn 
Olsa bir gözde arpacık peyda. 
Rugar.ı sAdc i~tirası muhal 
Ki pahasına etmez. akçe vefa 
Şimdi bir yağlı kapu da yok kim 
Edelim anda derd! cUda. deva 
Haeretl bfllt sorma bi.ıc k'A.ntn 

Kadri sükkerden olmada bala 
:Kahveyl mezhebine uydurdu 
Nohudu kavurup içer zurafa 
Seri dervişte bir küleh e:örse 
Balkabağı sanıp kapar gurcba 
Sabun anılsa ağzımız köpilrür 

/?!!!! örüyorsunuz ya? Bundan, 
~ tam iki yüz. yirmi yıl ev. 

vel, Osm•nlı tarüıir.'n (parlak] 
diye vasıfh:ndtrdığı A11met 111 
devrinde tüccar yine ihtikar yap_ 
n1ış, odun ate§ pahasına çıkmış, 

ödağ•cı gibi dirhemle satılmış. 
kömürün tozunu ele geçirebilen. 
ler onu sürme diye g:özlcrh::e çek. 
m ;şler, bir kile .arpaya blr arpa
lık hasılatı yetmemiş, yağ satın 
almak muhal olmuş, balın h&s
rctı çekilın:ş, tiryakiler kahve 
yerine nohut içmişler, fakir {ıka. 
ra. koltuğunun ı;Jtındaki veba 
hıyarcıjını somur. sanmış, sabu
nun adını işitenlerin, gev:ş getL 
ren develer t:'bi ağızları köpür. 
muş.. Halbuki herşey, herşey 

varmı~. mahzenler dopdolu imiş. 
deniz gcmidenı görünmüyormuş, 
Jakat tüccar pahalı satmanın yo
lunu öğrenm:ş, çünkü srayan so
ran yokmuş .. 

Şairin, söylemeyi ihm•l etmis 
olduğu bir şey daha var kl onu 
da ben ilave edeyim: Bütün bun. 
lar sulh zamanında. olmuş, bu
günkü gibi dünya harp ateş:le 
kavrulup kül olurken değil. 

Tarihten bir kere daha ibret 
almalıyız. Ve aşağı yukarı ytr:e 
o devir ediplerinden meşhur 
[Veys!J n;Tt, Hlbnam..ıtnde de
ditl gibi, kendi kendimize arada 
sırada sormalıyız: 

- Dünya o zamar. mı mamur 
ve Abadandı7 ı. 

Çok şükilr halimize! 
Ercüment Ekrem Talu 

Çcıl CL l(gJalfte 
Altıncı kola ibret olsun! 

V ıllarea önce .Japonya, Çhıl 15-

tUiya nlyetlendlfl sıralarda, 

ltan&<lada bir ~re konsolos olarak 
gelen SaDg-K.u adınclakl Japon Jtari· 
eiyCC:sinl Kanadalı pzetecller ıru,at
tnışlar ,.e ..,lr millM.kat rk!a etm~er. 

Japon konsolosu büyük bir neza
ketle: 

- Hay hay ... Mmiş! ne Hracaksa
nız ~ru11w.ı. 

So•maf& bA>)lam~lar: 
- Japony& ll'•rçekteu Çini lstlli. 

niyetinde midir! 
- Tenise blıyılırım, c:<»c rüzel bir 

!!pordur. 
- Almanyanm, Uzak,.rk hakkın· 

da ne dilşöndütll fikrlnde&inlz? 
- Vajmur faydalıdır ama. tyt lta.

val&rn 1üı.umo da tnklr edlleme:ı. 
- Japoayada Amerlk& cundıurre· 

l.51 Boose\•ett'ten ho,1anıyorlar mı! 
- Yonıklutum zaman benı &latak 

bir otomobilin bekledli'lnl de blllrocru 
yllrUmeit! pek severim. 

Ba.Run üzerine gauteeUer, da.lla 
fazl& ısrar etme.M~ler. 

Japonların her balılAte ı,ıerını giz
li tutmak, genzellk etmemek Jtlyat
la.rr, B. :R.c>oeevelt'ln «Altıneı kol» 
adını verdiği· ı.o,bo~zlara neden or
nek olmuJ•Or acaba~ 

NE BUYUltULUR! 
Ma.har:p d~vıetlerdcn birbııe alt bir 

tayyare me)·danının rat;at defterinde 
şu ]<ayda tesadüf edllmı,: 

t:Saat 8,SG. Görü9 l}&rtlan son de
rece fena. Ku.,ıa.r bile yaya gkUyor· 
Jar! 

Jıi e buyvuıur? 
Tatlı ert 

1 - Almanlar elinde r~lr ,.e bir 
ki.lede hapis ediln1·, bulunan Glraud 
adrnda bir ı·ran'ıız grnerall kıM,;Oll".'· 

Bunun, u ... tünde durulaeak hir k:ı(' 
tarafı ,-ardır: Bir kere general, Al· 
n1anya aleyhJne tekrar slliıha sarıl· 
mamak hakkında söz ,·ermektf'n 
datma imtina eıtn1l~tır. ~u haldr fiJ• 

kı b'.i göz altında. bulunınası gerek· 
ti. Böyle olduğu halde kaçma~u Al· 
manya aleyhine tekrar n1Ucadeleye 
glrlşn1emek sözünü ,·crmekteın dal .. 
n1a. kaçınmış bir ı~ran~ız generaJlnl' 
Almanya. içinde dahi :rardım eden· 
Jer bulunduğunu gö!ittrmcktedlr· 
Sonra flrarın·n nered<" bulundutu· 
nu blldire<"ek olana ~ i~r. bin marl< 
mUkilfat ,·aadedlln1C:!iil, .'\lmanlanın 
cenerale önem ,·erdltlnln delUidlt· 
B'r cenera\ mağlüp Fran~ız ordu U .. 
nun hao:ına geçi!> .·\ln1a0Ja al<")·hlnr 
~·ürü)·eeek değil a ! O halde generale 
neden bo kadar ehemmiyet \.'triU .. 
yor! JJerhatde btınun en bUyU1' 
U.mlll, Aln1an;yanın dii~ınanlarlle bit .. 

Ukte ça.h,hğl anla':'ılan bir le; ~e\l<' .. 
ken!n tamamlle meydana çıkarılma· 
sını tenlln J-;ln ola gerektir. Jktnrl 
bir nokta. olarak, geçtn Bl\)'iik 
harı1tc de .o\lıuanların elinde esi r 
Jl<cn kasap çırağı Juyafetlle ytrte 
ka-;an, Fransaya. g~rek muha.tl"'" 
hf'ye deva1n eden ve AJn1anlar h•": 
kında 1ntitteflklcrc n1iıh'n1 aı,Jitfl 
ınıılO.mat \:eren • bu hu u(Olarda 9a• 

bıkalı denebilecek • bir generallP 
k~nıa~ının, tan1 bu fnrada. Fran~· 
da al·aklanma lste~lcrlnl kürlJ\\lt"' 
m~l endl,e~ı ,·arlll olabilir. 

JJerhalde general )·akalanmr,·•· 
C'ak olur"'a, k&(ı':'ının doğurar•ıt' 
ak·,ıer ge<·lkn1iyec:ektlr. 

Z - Alman tümen kunıaudııınlt• 
rından general BerJıtold Smoıen"'° 
bölgesinde ölmü,. • 

Bu ölün1, bu keslınde ı.;Jtldetll 111
" ' ı r 

harebeler olduğunun blr dcUJJd ' 
}'akat bu kanlı muharebeler, acı-~ 
general An<ler'J'lo sö.)ledlkl glbl ;\ · ,. 
manların Sn1olensk'dE'n Kafkai'. 

taarru:ı projeler:ni tatbike baıııa.d 1"~ 
Jıırıoı mı gö~terlr, yoksa Ru .. ıarı 
ne yapıp yapıp Smolensk'J ele ~~ 
çtrmete uğra tıklarının bir te' 

• midir~ .,ır 
Herhalde burada da dunıJl'I 

lkl hafta içinde aydınlanacaktıt- 1 
S - Italya kralı le l·akıtıd'. 

n1üna"lebetl olan tank tün1enl ı.:o"1" 
tanı general Destlnl hıtlfa. etm1t ol• 

Italyanın iç durumu pek ıyl .ı .. .. 
madığl. sulh taarruzuna ge<t"-" • 
mlinferJd sulh te,ebbilıo;line gır:~. 
ğl, hattı\. aslen Jtal;yan olan • ,

11
Jtl 

york belediye re~ı La Guard!Jt- 0• 

Jddla.sına göre pek yakında AlJl'l:a
yadan ayrılacağı '}B,Ylaları alıP ııdı" 
rüdUfli. bir sırada, kralla yalU ti• 
münasebeti olan bir gcnerat~n tf ~\l 
ı ... ı tefsirlere yol a<:ablllr. çu~ 
Jtalya kralının, her zaman 1 \ıerl 
'e anıa,ma. taraftan olduğll 
sllrlUm~tür. rı• 

Bu hU5usta. da. gelecek o1•l1• 
gell,meslnl beklemek gerektir· 

KöRIC~ 
inhisarlar Umum !llildttr!UJUl'tlJI 

Anl<araya nakli .. . ııilU 
İnhisarlar Umum Mudur bı· 

için Ankarada yaptırılmış ol•~ur.' 
nanın İaşe Umum MüdUrlUo 1,r 

O ı 1 h'<M 1 hl s edilmesi zer ne n ·• ıd' 
Umum Müdürlüğünün lstanb~u'' 
bırakılacağı kuvvetle tahmin ° 
maktadır. ;;::-:::? 

rlKôS~ıL:f dU~manı oyolıyarak a.c. ı.&)'iaUıı nth· r--------------------------·---------------------------------------------------... 
rf Ke('mek i('Jn .Umanlar . u çarf')e 
ba~ '\"UmlU .ıar; Jlan1burgun ha.rif lt.a
dınları a.ra-.ından "ıec;"nl(" bir kafile) 1 
('ırçıplak 80yarak kar,ı &ah.Jle diz· 1 

m·,ıer. bunlar ~uya. glrl}'or, çıkıyor, 

""uhUdr uı.anı:.·or, kalkı;yor, k&1jtdakl 
blnlen:·e t'rktğln bn~iretlni ba*Jamak 
ft:ln ellerinden geleni yaıııyorlarmış 

.\.iman plaru; Rtr.J ktn·"\·etıerl bu k&· 
dınlarla oyalanırken ba.,k& b'r ~erdtn 
nf'hrl a~mak yolunda. ln1I~. Yani Al
ınanlar, bütün tıııllilhlar terakki eder
ken hi\\ drtı,ınlyrn ,.r kıymeti hiç , 
a.1.almı)an bir t..:l;lhtan l<ııtlfade etme-
yi dd-,Unmu,ıerdlr. 

A.nıtrlkan mtl:n1ua.,ına ıırOrt' Ru"' 
propapndatıııı. KÜLel kadınlar ,·uıta
..,ilf' ha .. ıreıtl bağlamak ıuane,·ra~ınıo 

tanıamJle bo,a gıttı~inl lf' Ru., t"r-ı 
keıklt'rlnln flamhurgiu kadınların neh· 
re dalıp (,,'ııkı,larına katlyen aldırma· 

dıklarını temin r<ll~·orn1u':'··· 

T('nıin t"di)ormu~ anıa, lııc,ıının i~l

n(' biraz -;üı>ht• dt> ırr:riyor. Geçen ,,.on· 
haharcla hl~ a'}ılmaz c;anılan bir takım 

: .. ~:r~~::~~~:~:~~ıe:'~~;.~:t:::y~~~·l~. ı 
)f'rlni alamaını-,lardı. sakın l':'ln ı«,;ln 

ıl•~ iş olma-..ın ! A<"aba Ru-, tekzibine 1 

nılıntn ıramburj!:IU dUbf'rler, ta~·ya. 

rf'lerln, tankların ~·apa.madığını yap
tılar nıı ": :'\ehI"ln ~t'ıÇilın,....ı ıc:ın aca. 
b-• \:üc·uttc-rlnl manrn köpru haline 
k0)4ular mıT bJ:RÇt: 1 

SINMIYEN ATES 
T efriko No. 38 

- Onun g~bi bir ;jey ... Üstaddııan rica 
ettim. Beni talebeliğe kabul e\tıler. Yazı 
sahasında bıraz çalışmak istlyorum. 

Kocam, evveli yüzücü buruşturdu, 
.Fonra da ağzını son h~ddine kadar aça. 
rak gürultülü bir kahkaha attı ve: 

- Korkarım ki yazılar.ın biraz. is ko

kacak ck:di. 
Ü•tı.da baktım. Eline ı:eçird>Ci bır ı•

zetcnin yapraklarını çevirmekle me~ıul. 
dıl. Fakat çehr.,i çok üzı:ündü-

Ü.:,tadın y....nında, bu tatsız adama kU
çük. görünmeniek için derhal şu cevabı 
yapııtırdım 

- İnsan, ne ekerse onu bit;er. Ejer 
)·azmıya muvaf!ak olabilirsem, görccek
s n kt yaz.ıJırım ıs değil, his kokacakfır, 
dedim .. 

Yüzüm, herhalde çok deglşik bir hal 
almış olacak ki Üstad gazeteden gözle. 
rınl kaldırarak derin derin bar.a b&k!'nI
ya b•şladı. Kocama gelince: Bu pişkin 
adam. vcrd·cim cevabın minasını tiit'h
lile lüzum bile ;örmeden üstadla siyasi 

Yazan: ism et ZIYA 
dil.v•:tI ü~crindc görüşm.e&e baıtadı; 

- Sizin dava, sarpa sardı ilıtad ... 
- Ya ... Neden? .. 
- Neden olacak ... Davacı, beş b.n 

tıra manevi zarar istiyor. Paraları say. 
mıya hazır ol... • 

- Para meselesi: ıkic.ei pl3nda kalır. 
A!;ı\ beni korkutan şey, d.lvayı ksybel
mem tehlikesidir. 

- Aman üstadım .. O ııe ateşli kalem 
üyle ... O ne isabetıı teıbihler, o ne ye. 
rinde tenkitler ... Şahc~cr bir mw.kale ... 
Fakat, ö,yle zanncct:yorum ki bu yazı!ar 
sizi töhmetli düşürecek. ?.1:aama.fih, mah
keme gün.üne daha hayli zaman var. 
Şimd den sizi üzmekle mana yok ... Son. 
ra görüşürüz. dedi. 

Kocam, tekrar bana döndü: 
- Ya karıcığım... Demek, benln1lc 

beraber ı:eımek istemiyorsun? 
Benden cevap alamayınca: 
- Vallahi sen bilimin... Benden ıı:U

.-.ah gitti. üstad da şahit ... İstersen bu
rada kal ... Burası, haktkaten sak:n ve 

~essiz bir yer ... Ben de Zeynebi alır gl. 
derim. Çünkü, çok yorgunum. Uzun bir 
tebtlilthavaya lhtlya.cım var ... 

(Yılnız kalma.) fikri bana o kadar 
c•zip reldi ki; odada üstad olmasaydı 
he.ınen koşup kocamın boynuna sarıla
cırktım ... Sakin bir hayat içinde hisle
rini lG\iıt üz.erine işlemek ne kadar 
zevkli bir şey ... 

Hemen bucUn, şu d•k'kada yalnız 
k•lmak. yazılarıma başlamak istiyor
dum. Nihadı, sayfiyeye mümkün oldugu 
kadar erken göndermeie ç.alışacaktım. 

Kocamla beraber üstadı teŞyı eder
ken, kıfam hlla aynı düşüncelerin lesi. 
ri a1tındayd1. Salona döndütümilz. za_ 
man Nihada tekrar sayfiye meselesini 
açtım: 

- Sayf;yeye gidecek olursa-n. yalnız 
Zeyneple sıkılırsın. Hem bu kadın, sana 
yemek faJ.on da yapamaz. MuhaJ<kak 
aşçıyı da. götür. Blı:iın yeme~ım:zı Fato~ 
yapar. Esasen halam, or:u ycn1ek husu
sunda çok ııüzcl yet ~tirdi, dedim. 
Akşam yemeğinden sonra. sofradan 

kılkarken, aşçıbc.şı günün mutad alış 
veriş hesaplarını getırm'.şti. Onunla işi. 

ın• bitirdikten sonra: 
- Aşçıbaşı: Hazır ol... Beyle beraber 

Suadiyeye ııldiyorsun, ded:m. 
Ahmet ajla, başına taş yen:~ bir ins>n 

'ibl birdenbire sendeledi ve U\reycn bir 
sesle; 

- Yok hanıme!endi,., Herhalde şaka 
söylüyorsunuz, dedi. 

Gülerek cevap verdim: 
- Sen benim, şimdiye kadar şa!<u. 

yaptığımı hiç gördün mü? Bcyefend•; 
sen, bir de Zeynep gidiyorsunuz ..• de
dim. 

Ahmet ağa, Zeynep tsminl tsltir işit 
mez daha ziyade fenalaştı: 

- Aman ha.r.ımefendi. .. Ayağının a.l. 
tını öpeyim. Beni, o kötü Kürt karısilC? 
oralara gönderme, d;yc yalvarmaga bas. 
]adı. 

Ahmet ağayı ikna etmek lAzımdı. 
- Ne y.apahm Ahmet ağa? .. Beyin 

istirahat;nı düşünmek vazifemiz... Evin 
sahibi o... Hem sen, akıllı, uslu b r 
adamsın.. Zeynebin deliliklerine uyacak 
decilsin ya .. üç dört ay, nasıl olsa ge. 
çer ... Tabii ben de, arssıra gellr kahrım. 
dedim. 

Zavallı Ahmet ·ağa, da.ha fazla ısrarın 
faydasız olacağını a.ntamış olacak ki blr 
~ey söylemeden, boynunu bükerek oda. 
yı terketli ... 

Bütün gece, gözümü uyku tutmadı. 
Hayatımda, yepyeni bir hamle yapa
caktım. Gözümün önünde geniş ve {e ... 
yiz.li bir çalışma sahası açılıyor. Bu sa_ 
hada ben de meşhur insanlar zün1resine 
giriyorum. İsmimden, her yerde hür
metle b•hsedillyor· 

(Arkası yar) 

Bütün köfte ·~ « 

B 
uı;ün yemekte beş 1<l~ıı· _.~· 

"kl nıl 
halkından ınaada. ı ,t' 

bir· 
rlmlz var. Bolca ,.e lda.reııct )',li' 
mek yapmayı dllşUndüm. yarı'." 1 ıJI 
sığır, yaran kUo da. koyun et~ ıı:'' 
kere makJneden ge-;lrttrek ııJd-'~•fft' 
ne biraz bu akıtarak '\'e tkı~ınt ~ 
tırarak Jyice yoğurduıu. 1·•rııı1,4ı' 

1 e1'•• " llnearu rirlncl haşladun, h r . t t"' 
dörtte birini suda. ,.,ıat.ara.k d~~d•' 
&o\·anı da ince rendeledlnlı ııı:JiıeJ"1~ 
tereotu doK-radun. BonJ&r•O rııJ 6' 
birden ilke )oğurdum. 'f"'1~~·""' 
ko)·arak yirmi ~antım u:tll

11 
l' tti'" 

ge)·lk ~ekliol 'ereıre-k tızerlfl d• ,.J 
un ~eırııttm. Bir kac,· ııarç• ft"cJr' 

ler r ı ko)·dum "·e tepsi lçerslJıe lo" 
~ ·" ..... ı1·1n. Te(J"I iç-ine iki bardtı . p•f'· 

duın. l.'arın1 kilo ha.\U('U 11ro1ı.. ,ıı»"' 
ı· '" rP lara. doğrayarak tep~ı."·e i ·• çıflı .,. 

s.onra. fırına. ,·erdln1, fırından 1 , 1 .rıi 1 t ' ,. 
et güz.el kızarım~. lt&\ u.-.· ll- ··ı.1' r., 

b tırıJ'. ·• tep'Jlde de ic;ine ckn1ek ıt .., 0 rn;ı. 
dar ll'J b~r et ~U)''U kalnll~· ;J1' J 
geln1eden ev,·cı k~kln b•~;1111 , ~ 
dilimler yapton, tabağa. ıı "ı.1l'ı.1P11 A 
:ıeıdnl de yaoıno. koydUJl11 ·r ,·~..-

bı - lY -ü.zerlne rezdlrdtn1. Enil'S atrC1 ,f 
oldu. :'\l·~afirl('r beğe11d1Jef, ,,,.,, tıl 
mı all<ro:ladıl_ar, rocukla.r ~~\,J)J..'' 
yediler. ı;~ 
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Askeri durum 

r=_ Yazan· ~ 

l~aa BOR~! 
Uzak doğu cephesi: 

;D 
Saµagi projesi 
hazırlanıyor 

Hususi sanayi müesseseleri arttırılacak, sanayi 

mJmull ::r'nni fiyaiı asgariye indirilecek B 
Jrmsnyada c-cr~)an cd<'n mu

harebelere dair bugünlerde 

önemli Jıaberltr ı;tll)·or; bu!Asa.,. Ankara, 26 (Telefonla) - Hü. ,senede 3000 den az .olmamak ~ek· 
,u: kUmct, 1 haz:rar.da müddeti bite .. lindc tarlf ~dllmlşhr., 

ı - .\.merJkan kl)n.ı&klarına göre cek olan tc§\•iki sanayi kanunu Sanay, mue~sestlerıcin kurula .. 
müttefik kuv,:etler kmnaodan1 Ge· yer:nc konmak üzere bir sanayi czğı mıntakals.rda ~apıl9 cak is .. 
oeral StUJweıı bütün <'f'phe boyunda projesı he.zırlayarak ~lccllse ver· ttml3.k işleri için, ist:mh\k kanunu 
mlitt:dlk kıtaların 100 J\ilon1etre Ç{l· mi~tlr. hükümlerinden istifade olunacak· 
kllmf!'ll'lni enıtttmı.,t;r; 1 h, ziro.nrlan ~Ubarcn mcrıyetc 

2 - Japonlar llandalay ~brlnln g'rmesl lç;n muhtelit bir cncü .. 
120 kllonıetre <"enup doğusunda bu- ·mende !üratle tetkik edilmekte 
ıunan Jlo-Ponı ,chrlnJ almı,larchr. 1 o~~n bu 1.:iyihanın ana h~tları~a 
nura~n. Japonların 1malf' doğru en gore memleket bünyesi :("ın lu
çok llerledUdert noktadır; 1 zumlu husu:1l bir sermaye ile ça-

S - Japon ha, .• kun·etıeri ~lan- hşacak sanayi- müesseselerinin ku. 
dalay ttf!'hrlnl •ık ,ık bombardnnan rulmas1 kolayla~trrılacak, sanayi 
ctmeğe ba~lıunı-:Iardır; mamullerinin fivatları asgari had

·i - ~rhta :-Oalout>n ,-artı~Jnde ~lıt- 1 d~ indirilecek, s~n,ayi müesseseleri .. 
detll nlutıarebt'ler olmaktadır. • nın memleketin muhleLf mıntaka ... 

Anla,ılı)·or, ki Japon tazyiki, tah.- iarına tev~:inde iktısadi şartlarl& 
1nln ettlğinllı Ye<,·tı:ıe l\Iandıılay <'e- ı beraber memleket müdafaası za ... 
nubunda "·e bltha •• <'tnup doğu..~un- rurelleri de göı.önü:de tutulac;k, 
da kU\""·etıldir; Ç'Jnlllr-rin inatla yap- bu müesseselerde imal edilecek 
tıkları muka\·<."ınete rağmen ku'8t· mallar halka emniyet vcr:cl b:r 
n1a harekrtlnr- gir'~n Japon Mlf;".tt- kalitede olacak. yerli müesseseler
" tn durdurulamanıı,tır. Bu ;riiz:df'n de yapılan mallar işaretlenecek, ve 
mütt.-RkJf'r SAlolH'n ,., Şltt.ang , ..... 
dlltırlnde yant sol <'enaltlarııe mer.. bu müesseseler üzerinde devlet 
knde- grrf (f'kllml,lt>r ,.t umumi bir kontrolu teessüs edecektir. Kanun. 
rk-at harrktU ~'apmı~lardır. dJ. sınai müesseseler, imallıtı jçin 

Japonlar 'tandalay•a yUrü:ı·orlar; ıaz.ım olan tesisat le mütcnas:p ol
tw-lkJ de- bfr lkl hatta3·a kadar Man- 1 mak §Brtlle en azı 10 beygir kuv-
dalay tffirinln akıbt>tl ~lli olacakt Vctinde buhar makineleri kullan .. 

~ k . Mütteoflkle-rln bura,.101 uıun zanlan ma vc>ya jmatatta çalıştırılan gUn 
müdafaa edebllmelerlne ~httmaı ,er- 1 delik IKl yekUcu senede . en 2z 
mele güçtür. Zira Tank, tay:\·are ,.e 1500 ü bu1mak ve müteharr:k kuv .. 
top('u ku\""\·f'tıerı JW"k faı.ı-. ~lan Ja... vct bulundurmak veya. imalatta 
pon1ar kaıırıında ~·ınlll('rln de uzun ı b lfill çah,tırılan işçl yckünunun 
zaman dayanmaları mümkün dttll-
dlr. Zaton lıendUerlndon mu<lıoler 1 (,.----------~ 
bf'klentmıytteA<nt 1kl hafta ön<'e 1 Şimali Alrlka 
••Yl•ml,lordl. Bo.ıle bir nıueı,., an-
ı·ak takılye edilmelerine batlıd --- har b l 
Artık bundan ıon.ra '1andala ır. 

'i,l Y mey-
dan muharebesi ba lıyaraktır. Bu s u•• v e y ş t e 
muhar<bt> notk .. lnd•, Blrnıanyada 
&ıııkert h&Nkat yenı b:r •af'baya gl- ) 0 t" 
recoktlr. . a arm ışare 1 

Japonlar için .BJnnanyada ha,h<'a 

iki 1tıkule.y 1 lotlkamtt nrdır. BI· verı"ldı" 
rı.ı ,1maıc doğru ~unı;·Kng 10 dl· 
teri batı şimale doğru lllndi>tandır. 

Ayrıca icra Vek'lleri heyct:nce 
ıyi~ olunacak sanayi müessesele_ 

rini kuranlara, hükOmetçe tesbtt 
edilecek bir prim, tesis ve lnklş&
fındl fayda görülen sanayi mües
seselE rlni kuranlara da 15 seneyi 
gecmemek ve 8 vilAyet hududur.u 
aşmamak üzere imtiyaz da verile. 
cektir. 

Diğer taraftan sanayi müessese
leri !şçilerinin ink:şafını temin et· 
mek m~ksadile kurslar açmak Ve ... 
killer heyetince tcsbit edilecek 
mıntakalarda hükümete, bir mü
tehassıs yet· ştirme ücreti vermek 
mecburiyet"r.de tutulmaktadırlar. 

Bu ücret, Maarif Vekaleti büt· 
çesinc ilAve edilecek ve Vekllet 
bu para ile memleket sanayilne 
lüzumlu mütehassıslar yetiştirmek 
üzere ecnebi memleketlere talebe ... 
ler gönderecektir. 

Bu layiha, teşkil edilen muhte
lit bir encümende, önümüzdeki 
salı günü, lktısat Vekilinin de iş· 
t'raklle müzakere edilecek ve be ... 
llrcn fikirlere göre, üzerinde tadil 
veya llaveler yapılarak Mecl's 
umumt heyetine scvkolunacaktır. 

• 

Berlin Büyük 
Elçimizin 
ziyafeti 

Berlin, 26 (A.A.) - Almınya
ya mubay•alarda bulunmak üzere 
gelen kara ve deniz:yolları heyeti 
şerefir.c büyük elçi Gerede büyük 
elçillkte resmi bir öğle ycmeg' 
vermiştir. 

Tobruktaki ffvustr~lya Yemekte Reichbank direklörü 

tümeni yerine Cenubi Pusel, Hariciye Nezareti İktısat 
11 f 'k ı dairesi reisi. büyük alçl Wlehı cıo· 

rt a.ı askerler geldi dius, lktısat ve Münaka!At reisle. 

VATAN 3 

B. Hitlerin 
yeni nutku 

1SİYASİ İCMAL 
(Be!• ı incide) il 

bai;layamamıştır. Avrupanın umu_ 
mi manzarası, Napo1yon z"manın~ 
da:n. ve Alman hürriyet ş&irle1·xin 
nefis hürriyet aarkıları yazdıkları 

günlerden farklı sayılti.maz. Dran1 
ayni dramdrr, yalnız rol sahiplt.!rı 

değlşmişt:r. Bu noktanın fark ve 
Lakdir ed;Jmesl 1 sulh yolunun. açı .. 
labiJmesi bakımından çok mühim ... 
dir. 

B. Hitlerin nutkunun dahili is_ 
tihl&ke .a;t kısmında epeyce mü
him noktalar vardır. Bir d~fa ge .. 
!ecek kı~ır~ harple geçmesi ihtima
li açıktan açığa ifade edılmlş ve 
bu sene elde ed.len tecrübelere 
j!Öre sıkıntının bu sene kadar ağır 
olm:.yacağı temin edilmiştir. Son. 
ra. Napolyon ordularının sıfırdan 
aşağı 25 dereceyi bulan soğuı. ~Jr 

yUzünden mahvolduğu, !akat A:
man ordusunun cephenin b:r nok .. 
taslr.da sı!ırdtn aş~ğı 52 dereceye 
kadar varan soğuklara dayand!ğı 

.lerl sürülmekle beraber bu kad"-r 
zorluk karşısınd,. fazla derecede 
sıkıntılarla karşılan~lmasını ma ... 
zur görmek !Azım geld.ğ i anlatıl ... 
mak istenilmiştir. 

B. Hlt1er, bu zorluklar karşıs:n.
da kcı:di •~mini ordunun akıbctilc 
birleştirmeğl vazife saydığıor 'ln. 
latt:ktan sonra, müdahı:ılcsinl cap 

inkara muhteliti 
izıniri ınağ'ôp etti 
Türkiye 

dün 
güreş birincilikleri 
neticelendi 

ettiren hallerin az olduğunu, Cakat nı hl an 
Dün '.·apılılu .,.Urt":-lerden hl"'rrt·o 1 r 

böyle hallerde son dcreced:- sert- " 
likle hareket etme~c lüzum r.ör~ Ankara, 26 (A .• ı\.) _ 23 nisan n13.Ç tC'rfi mü~bakcı-lar:na. dQn ba~lan~ ı 
düğünü ifade ediyor. Yüzbinlcrce !arının ikincisi bugtin 19 ?ttayıs fit&- mış ve drlrt khıp .~rısın~a·k·~ bu 
vazife sah.binin dürüstlüğüne kr.r. dında Ankıır,1 - Izmlr muhtelitlerl ı kii"rşılaşmıılarda Eyup Hılalı ... • 1 

1 
şı istisna halinde bazr adamların arasınd:ı. yapılnu'1lit. oavııtpa~a da Anıctohıhısarı 3 - 5 
yolsuzluklar ettığ:ni ve vazifeden: Devre Ankara'nın bir hilcumu ne ınağl(ıp ttm şlcrd 1 r 
kaçtıklarını söylemekle bcr>cer ba,ladı. Derhal oyuna hlklnı olan 1 iıllltahar atletizm 
lzLn meselesi üzerinde de uzun Ankarah1ar devreyi 6 - o blt.rdı"er. .. 'arı 
uzadıya duruyor ve kendisinin de lk!nci devrede Izmirin enerjik o:ı.-'ll- masaltak&-
1933 senesindenberı h.ç tzhı .ı;.J_ nu karşısında Ankaralilar bir gol ya- Dün ŞC'rC'! stadında yapıla'l llk-
madığını ve devamlı surette ça!:Ş-. pabildl1er. Izmtrliler de bu devrede bahar atlet zm müsabAko.larında 
tığını i1erl sürüyor. Belli kl Al. bir gol çıkardilar ''e maç bu suretle tlınan t.:knik nctlc('lcr şunlardır: 
many2da cephelerden lzjnle nıem- 7 ... ı Ankaranın galib.yetile bitti. Birinci kategori: 
lekete gelmek usulüne n?hayet ve.. 200 metre: Ceı.ml 23 17ı l\1utaf-
rilmlş ve bu da çok tab.1 olarak TlrklJO gireş fer 23 8, Remzi 24.2 
biraz hoşnutsuzluk uyandırmıştır. ltlrtDcllllderl 400 metre; Remzi 54 4, SkaçU· 
Zaten bütün nutkun Mki:n tsr•- 1 !' Ik maru 55, Ziya •5.5 Cumartesi gUnü Beyoğ u .ı e- , 
fı, vazifenin mukaddes olduğu ve vi salonunda başlayan Türkiye 600 metre: Hataylı Ahmet 2.6.9, 
milletin fertler sayesinde değil, serbest gUrcş b'rincilıklerl dün nl· Skacum•ru 2.09.2 
fertlerin millet sayesinde yaşadığı 1• 00 metre: Ra'f 4 26 9, Nuri hayetler.dl. , 
noktaları üzerinde olan ısrardır. . A k .. 4.41.2, Habı'p Bu şampıyonada n ara gureŞ-

Alman milleti takatı •ş•n vaıl_ d h 5000 metre·. E<ref J6.7.8, !zak, çileri rakiplerine karşı ' a. mu- "' 
(e1er karşısındadır. Harbin sonu vaf.fak olmuşlar ve ıo puvanla Ali 
ufukta belirmemişt:r. Tam ilk- Türkiye blr.nclliğini almışlardır. Uzur. atıam3' Muzaffer 6 68,, 
bahar taarruzları ar:fesindc ve Umumi kilo tasnifinde biri:lC _ Vakur 6.40, vahit 6.24 
Amerikan tehdidi karşısında söy_ !er şu suretle taayyün etti. Üç ,dım: Vakur 12.89, Tevfik 
!enen bir nutukta, vazifenin mu. 56 kiloda Esklşehirden Halit, 61 12.06 
kaddesliğl noktasına en hararetli de Sıvastan Htmd!, 66 da Anka. Sırıkla atlama: Muh'ttln 3.61, 
b'r şekilde dayanmak ihtiyacının rad: n Yaşar, 72 de Ar karadan Ce· z·ya 3.30, Suha 3.22 
duyulmasını tab:ı görmek icap !Al, 79 da Ankar•da.n Az:z, 87 de Disk: Melik 38.35, Suh•, Cevat 
eder. AJım~t Emln YA.Ll\IAN Ankaradan İsmail, afrr sıklette Cirit: Kemal ~3.40, Fuı t 46.60 

Jstanbuldan 1\-tustef'a b'rlnci oldu- Üt:üncü kate,-ori: 

Demokrasi, 
Pasifikte 

kımıldanıyor 
Yazan: ~1. H. Z.\.l. 

le' on ylmlf dört ,aattn en yeni 
~ hfldl-.csl, ı:·enı Kaledon~·anın 
A.ınerlkalılar tarafından U,galidir 
A\ u~traJyanın garblne dül;l('n bu ada 
19-tO eyifthinde de Gol kuv,·etıerln4> 
katıJmıştı. ı··akat ~:mdll"e kadar hu 
hidl'ıot'nln, harıl Uz:erlne olan k'"iri. 
adadan c;ıkan kı),neUJ han1 madılc 
Jerden yalnız dr-n1okra!:ıif tarafuun 
lı,tifade'iluı temin etmekle kahnı.,tı. 
Şiıudl 1\n1t-r kan ku\·\.etıerı, Pa .. i

fikle çok ınulıtaC' oldukları ha"'n· 
nlaklarından biri olarak Ycnl Kah· 
dun)·a)·ı i's-aı ebnlşlerdlr. 

l>ıt;rr bir ba .. amak oJıırak da ı·<"· 

uubl .\Crlkauın :'\ladagru.kurı l';>ı;-al 

ctn1e...,inden ba.h~d ln1ekt~dir. .)la 
clap .. k&rın \-"i'}I tarafından Japon
larıı h•,llın ohıuaca,tına dair , akit 
\;lklt haberlPr dola".ıını;.tı. Bö)·lt' hlr 
lhtiınall Onllyer("\.: 'ladaga..,karı l'ln 
gl'('lrn1rk dl'nıokra.,i tarafı ·c;ın çok 
ınüJıiındir. Çünkü Yeni Kaledon~a 
an~:ak. ,\.,u .. tralyaya olan "-1"\klyat
ta ha~anı:ık JıiznıetlnJ gürr-?>Hir. 
llind:: .. tan \(' Biıı.ı;al dl•n:zı için llint 
sarıada,ının 't" !--rylln ada ·ının n.r
ı~a.,ınıla ta!11;-mak ll1..1nıdır ki bura· 
nın <'f•nuhı .·\Crlka~·a kadar rneA&fj• 
wl 8800 ntilden raı.ladır. Du mCNl[(' 
dahHlndl• kııf11e usull)·Ie &e\kl~at 

~,.aı•nıak lıl te-n güc; iken ~fadaga -
kar Jaı-.onların t'line ge~erse hrm 
il ndl~tanla otan gidip gcıı,, hf'm d•' 
,.\ınt•rikadan )lı!-ır, Iran '' nu .. ,·r.
ya se\·kiyııt son derecede tehliht") .J 

dUı-er. 

l'aslfiktc Amr-rlkaJıların kımıl 

danına.ı,ınrn bir e&e:r\ dlye bir taraf 
tan da 11aı:ı Tok:ronun bonıhardınıa
nındau balı-.C'<lllllor. Japonlnn te-la; 
almı,tır. Amerikanın, bu boıubardı 
manına dair h tblr ne\ 1 m:ı.liıma t 

ne,relmeme-ısl kr-ndilerlnl ('ok 'l<l~ırt
mışhr. Gclrn haberlere göre blr t.:ı· 

raftan ÇJnde, Amerlkalılar ha\·a 
meydanları bulunup bulunmadıfuıı 
ara~tırıyorlar, dlğcr taraftan da 
diğer Uıthnaller llı.cr '.n de du.rul·or

lar. 
Oyie JtirUnUyor ki Amerikalılar. 

Japonlara mukabil taarruz diye, aır.ıl 
Japon adalarını gözlerine kestırnılş
Jerdlr. Bu suretle hem dü":"manın 
bel kemıtıne vurmuıt olacaklar, henı 
de Japonyada. e,·Jerln zelzele dola
yı~ le tahta ,.e muka\"\·adıın yapıl
mış olmasından iyice ııstUade ede
cekJe.rdJr. 

JıponJann :!\tandalay'dan ı;onra, 
aıııtl kU\"\·etJerile ~imale dr-tll, batı
ya, lilndlst.ao hududuna dnğru tler
Jemclerl beklenebilir. Bunun fayda
lan &lflkAtdır: '1-"enl Çin yoJunu ko
Jayr.a ke Mt"k yani A'>Ram bölge.ııılne 
yakıa,nıak 'e Blnıa.le körf,zlnde 
denlı kunetlerlle ı, blrlltı y·apmıık 
LnıkAnınt kaz.anmak. Bu itibarla, 
Japonların önce ~ung-Ktnı üzer:ne 
yürümeleri bt'klrnt-ınrı. Oraya )·ll
rümekte~r-. Oııee onun )'ardını yol· 
Jarıru kesmek Japonların t,Jne daha 
el\·trl~IJdlr. 

Kahire, 26 (A.A.) - DUn gece or- ri1e ağır endüstri mümessilleri ve 
ta J.tıarr, K3.h!re, l&kenderıye ve SU-

Ankara Alman elçlliği ticaret müs... M 1 k t• A YCYf kanalı bölge:erlnde ve Delta em e e in ananeYl 
bölgeelnln bazı yerlerinde tehlike ita t~~a~ı elçi. ~ enke ve Türk heyeti, 

Iar. 1 Bu kategoride günün en iyi de. 
Puvan tasr:iflnde de takım iti- reccsinl yapan Gilnerd!r. 

Zetz.eleye ka111 a~ap e\· yapılır
ken, ha,·a hüc-umu gibi bir trhllkt'yl 
hesaba katmak k.lnuwnln hatırın· 

d4n germemlştl. ~'mdJ hayadan gc
Iebllecek teh1lkeler, )·erJn dJb:nden 
gelmewlndı:-n korkulan tebllkelerd'n 
daha baskın ~ıkaeaktır. 

Fakat mtitt•01'1er ,imale ~tkll· 
d~ araıı daj'lık olduğundan Ja· 
pon ileri hareketinin hızmı kaybet
meeı ,.e müttefiklerin zaman kaz.an-

ı nıa.~n muhtf'm,ldlr. Bl1ho sa ltlndts .. 
tan hududuna dofru arat.I nıQdafaa
Y• çok eh:erl171ldlr. Japonlar tb:ndl 

1 

ovaya ındlklerln<len aüratıe llf'rll:re
bftlyorlar. '!\fUttefll.:lerln 100 kilomet
re 'imale ıteklldlklf"rt nuntak& belkl 
de böyle dağlık "·c müdafaa.ya el\e• 
rlıtll bir nnntakadır. 0)a1.ama ınuha
rebest yapahllrn U1J1f tarafın bö)·le 
araziye çektlmNI ova.da erlnı kttn 
,.e hezlmete uğramaktan kaçınması 
el~tte hayırlıdır. 

Asur adaları takviye 

ediliyor 

retlerı verıımı, Ye k • buyuk elçıJık erkAnı hazır bulun- son' ati o rı korunacak 
uça savar batar-· m 1 d 

yarları ateş açmıştır. ı uş ar ır. (Başı 1 lnelde) ı §• 
1 J~hannesburg, 26 (A.A.) - Cenup ~ l diye tarü edllm:ştir. 

Afrika bafvtkil!, Smuts, Tobruk'ta' u Z a k ' a r k Proje kanunJyet kesbeltiği tak· 
yedi ay dayanmıt olan Avustralya. il a la l dirde kilçük san'atlara çırak ola ... 
tUmenin!n yerine bir cenup Afrika r il - rak aiınacaklar 11 yaşını ikma.l 
tUmenı geldiğini ifta etmiştir. (Başı 1 incide) <=> cimi~ bulunacaklar ve tam sıh-

Jtalyan teblltt da bir savaş devam ediyor. batli ol.tcaklardır. Çıraklar, kal-
Roma, 28 (A.A.) - Italyan ordu~ Irravady cephesinde, blçbir deflışlk· falar çırak mektep ve kurslarına, 

lan umumt karargı\hının teb:ttt: llk yoktur. akşam san'at mekteplerine devam 
Sirenalk'de b:r keşif hareketinde l.felbourne, 26 (A.A.) - Dün Dar- edecekler ve bunların jnkişaf et. 

bulunan kıtalarımız düşman müfre- vin'e 24 Japon bomba tayyareslyle memesinden ustaları mes'ul tutu
zelerınt geri Çekilmek zorunda bırak- takriben 6 av tayyar~I taarruz et- lacaklardır. 
mı.şlır. ml~tır. YU1"ıek ln!llAklı bombalar '.Maarif VekAletl çırak okulları 

Mihailoviç 
yakalandı mı ? 
Loııdra, 2.6 (A.A.) _ Harp çe_ 

te1erınlt:!ı şef. General Mihailoviç'in 
)rakalandığına da:r Berlinde 1 n a 1 ... 

atılmıştır. Hasarıar pek mUhim de
ğildir. 

llielbourne, 26 (A.A.) - Pazar ı;ü
nu ne,redllen mUttcfik tebliği: 
D~manın yirmi nl!anda yaptığı 

hava bombardtmanlart AvustraJyanın 
fimali garôislnden Salamon adaları
na kadar uzanmıştır. 

daimi ve seyyar kurslar açarak 
küçük san'at erbabının bllgilerini 
arttırmaya. çalışacaktır. 

Çıraklar ve kal!alar, ustalarla 
Q'.rcr mukavele yapacaklardır. Bi
rer birl lğe bağlan2cak olan küçük 
san'at erbabı.r.ın kredi ihtiyaçları 
Halk Bankaslle sermayesinin ya ... 
rısı devlete a:t olan diğer banka
lar tarafından kar§ılanacaktır. nan ..-... bir İsveç gazetesi t:rafı'\

dan ::ıc~redilen haber hakkında 
Londranın Yugoslav ma~'ill . d 

• . ıu. erı:ı c 
Liıbon. 26 (A.A.) - Açores •- b.~ bir malumat mevcut değildir. 

d•larındaki Portekiz .,.kerlni tak· I «Ondra, 26 {A.A ı _ Londra. 
vlye için Carvalho vapurile yenl I dt_kl Yugoslav m11ht. 4leri G~neral 
kıtalar eöndtrilmlştlr. Mıhallovlç'in esir düştüğü hakkın-

daki haberi yalanl<ım1şlardır. 

Fi:ipin1er: DU.,manın Correridor 
adasına taarruzları artmı~tır. Topçu 
dilellosu dtvam etmekted.ir. Paas, 
Panay, Cebu adalarında. çarpıfmalar 
devam etmektedir. Mtndanao'da hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

Mahrukat ofisi 
kuru'uyor 

Küçük sar .. 'at erbabı lkL yılda 
bir bulundukları vilayette veya 
dört yılda bir Ankarada umumt 
kongre yapacaklardır. 

Amerikalılar Kale. 
donyaya asker 

çıkardılar BUYUK FIRSAT: 
Kiralık bahçeli ev 

Nifan~ınd& Vau koııatı kar

fıemda Eyta.rn cadde.atnde 3 numa
rada 7 odalı, banyo, Veranda, ?nU· 
teaddit ba:.konu, tarhoow1119 mun
tazam bahçesi, denize tnUkenımeı 
m&nzaral'lı ve tele!onu bulunan 

blf" ev, rne\•&imllk \"tya seneLk 
mobilyeli ve mobilyestz kiralık
tır. Telef01''. 8066·!. 

Selanik 
açlıktan 

kurtu~uyor 
Se'.lnik, 26 {A.A.) 'f ked 

fa ~ a onya 
fe of nin bildird'.ğine göre, Al

man makamJarrnın yardrmae S 1• nlk'I ~- • a
. ~ .....:slenmeei meBelest haıtedll

m~tır. 

Alınan makamları ekmek ,.e bil
ha.aaa fakır kimselere Yiyecek temi 
etmektedir. n 

"ri-•Sanaiin yarattığı •• Rengin süsl d·~· 
GEORGES BRENTe :~·· 

BEVERL Y ROBERTS'in 
hayat verdl§I ı.a,taa bata renkli 

KADIN HAKiMiYETi 
L A L Er:eSiNEMASINDA 

. .,.__ -.,,.,., ~,,-,....,,rı•r•• ,_..,.,...,.....,..r.· -=-~,..,"'""="~~~ır. ..... ı - • ·- I' ., ~P!JJ liUP"' 

(Be!• 1 incide) (X) 

ter erkA.ı:;ı tarafından karşılarunJş... 

tı r. 
Vali doktor Lütfi Kırdar, Hay· 

darpaJ> prrnda kendisin! k&rşıJa_ 

yan gazctec:Jere şu beyanatta bu

lunmuştur: 

•- Ankaraya bilh$5Sa fstanbu· 
!un kömür ve odun işi için gitmiş_ 

tim. İşlerimi tamamlamadan gel .. 
dim. iki gün sonra tekrar g'decc. 

ğim. Şu kadar söyllyeyim kl, odun 

ve kömür işin\ tedvir iç'.n bir ofis 

kuruluyor. İsmi Mahrukat OflsJ 
ola.cakhr. Buna ait kar•rname pek 

yskLr:da çıkacaktır. 

B '.r gazetenin bu sz.bahki nüs ... 

ha~rnde, İstanbul İaşe müdürüne 
Vall yerine imza etmek, kayma· 
kam ve nah!ye müdürlerine Vali 

c:amına emir vermek saıah·yet 
vertldi&?' ni yazdııını söylüyorsu .. 

nuz. Benim böyle bir ~eyd.:-n ha... 

berim yoktur. Esasen bu, kanun 
ıı dlr. Kanu-da lld.lat yap lma· 
dan böyle şey yapılamat 

Bcsın kartllrı için arkadaşları_ 

nız Ankar•daki çahşm•larına de .. 
v111m ctmrktrdlrlf'r-~ 

(B•~• 1 ln<lde) • § • 
Kaledonya ada.sına, bugün, Amcrt
kan askerlertnln çıktıklarını bildir
mlftlr. Adanın mUdatauına yardım 
edecek olan bu kuvvetler mahalU 

idare Ue mutabık kalındıktan sonra 
gönderllmlf!lr. 

o.ger bolge'.erde kayde değer bir 
şey yoktur. 

V8'tnırton, 26 {A.A.) - Yeni Ka. 
ledonyadak1 serbest Fransız filosu 
serbest Fransız üslerinden istifade 
eden Amerikan filoau ile i'lbirliğl yap
maktadır. Amer.kalılar için en kıy
metli stratejik USlerden biri Yeni Ka
ledonya'nm merkezl Numea'dır, 

Cripps hata ediyor 
(Başı 1 incide)(/) 

Mcs'uliyetten kaçm1yoruz 
mes'uliyet JsUyoruz 

Kalküt•, 26 !A.A.) - Pandit 
N(hru gazetecllere yaptığ? demeç
te şunu söylemiştir: 

•- ?t-1. Crtpps mes'uliyetten 
korktuğumuzu ileri sürüyor. Bu 
idd'aya hayret ediyoruz. Çünkü 
:stediğlmlz mes'ullyetıer bize ve· 
rllmıyor • 

barlle Ankara 15 puvanla birinci· Bu genç yüksek atlamada 1.70, 
Uğl, İstanbul 6 puvanla ikinciliği, uzur: atlamada 6.33, üç adımda 
Esklşeh;r ve Seyhan 4 puvanla 12.90 y~pmıştır. 
üçür.cülüğü knand•l•r. Ayni kategoride cevat 3S.46 
İkinci küme terfi maçları metre disk atarak yeni Türkiye re. 

İk'.nci kümeden birinci kümeye koru yapmıştır. Kul sıkılmayınca 
Hızır yetişmez İngiliz - Alman 

hava harbi 
(BlU}< 1 lnclde) § 

tr.ılliz avcılarının bu sene içinde 
rasladık1art mukavemetlerin en 
şiddetl'si olmuştur. 6 bin metre 
yilksckl.kte pek şiddetli çsrpışma
lar vukua gelmiştir. 

ıtosiok ve Skoda yeniden 
bo1nbaland1 

Londra, 26 (A.A.) - Hava Na
zırlığının teblii;i: 

Dün gece Rostock ve Helnkcl 
tayy&:re fabrikaları üçüncü defa 
olarak ardısıra bombardıman ed!l
mişl 'r. Ağır bon1ba uç:ıklarından 
mürekkep diller b r teşkil cenup 
Almanyadakl hedeflere ve Pislen ... 
deki Skoda fabrikalarına hücum 
etmiştir. Dunkerque limanı da 
bombalanmı~tır. 

Savaş uçak1arımız işgal altında
ki Fransad~ bulunan tayyare mey
danlarına hücum etmişlerd:r. 

Bu harekata ııtır•k eden uçak
larımızdan 5 l dönmemiştir. 

Berl.n, 26 (A.A.) - Dün gece 
İngiliz bomba tayyareleri Roslock 
şehri halkını b r kere daha dehşet 
içinde bıraknak lcşebbüsUnde bu
lunmuşlardır. Bazı binalar hasara 
uğramış bazı kimseler ölmüş ve 
yaralan:nıştır. BS:şka ir.&lliz b<>m
ba tayyareleri cenubi Almanya 
üzerinde hırpalama h:ırekctlerl 
yapınışlardır. Şimd·ye k::ıd:ir alı
nan haberlere göre taarruz eden 
tayyarelerden dokuzu düşürülmüş
tür. 

Fransanın ölüm 
dirim meselesi 

(Başı 1 incide) ) + ( 
bütün menfaatleri Almanya ve 
Avrupa ile işblrliğlnded·r. 

Kabine toptantuu 
Vichy, 26 (A.A.) - Nazırlar mec

lisi Sevigne'de Maretal Peten'in reis
liğinde toplanmıştır. Pek mühim 
ola.n ekmek meselesine temas eden 
Pierre Laval :-öylcnenlertn aksine 
olarak ekmek miktarının bir mayıs
t& aza·tıımamuına karar verml~tlr. 

La,·at YalJerle görllşUyor 
Vlchy, 26 (A.A.) - HUkümet rei· 

si B. LaYal, dahiliye nazırı sıcatile 

valileri kabul etmeğe başlamıştır. 
B. Laval, Lyon beledt;e reisi Vil

liera'i de kabul eylem:ftir. 

50.000 liralık ikramiyeyı 

kazanan Yahya ifrat 
böyle diyor 

Mil1t piyangonun 23 nisan çekllifl· 
nin talihlileri belli olmuştur. (50.000l 
liralık büyük ikramiyeyi Ankarada 

Senayı cad<leslndc 

Aydın oteli altın-

a. Arat lokantası 

sahibi Yahya Ars.t 

-tazanmıştır. 20000 

ikramiye-

nin bir partMn:ı 

Antakyadıı Den1ir
'i pazarı."lda de
rıirci Edlp Yıldız, 

diğer parça.c:ını da Antakyada tuha

fiyeci Mehmet kazanmıştrr. 10.000 

Hükftmet reisi, i'}- nazırı B. Lagar
delle'e görUfmUf ve içtimai mesele
leri inceliyerek 1 mayıs bayramının 
ayrıntılarını kara.rl&.Jtırmıştır. 

Nihayet B. La.vat ıınaı istihsal dev- liralık ikramiyelerden birini lskende
let sekreteri B. Blchelonne'u kabul runda demirci Omcr Karadoğan ka-
etnli,tır. z11.nmış, 10,000 lirayı kazanan öteki 

Vichy, 26 ( A.A.) - o. N. B: biı.t lznıirde bayi Hüsnü Kızılay ta-
BugUn Londra, Kanada üzerinde rafından Batılmıştır. 5.000 lira'.ık ik

ıfddetlt bir bukı yapmaktadır ve ramlyelerden b:rtnln yarısı Tarsust:t 
Kanadanm da cenup Afrika birliği 

Kolej altıncı sınıftan B<ıdi Serh~n1a
gibl Fransa ile slya.ql mUnasebetıeri· 
nl kesmesini i~temektedlr. rat'a yarısı da yine Tlll'su,ta Kolej 

Bunu milşahade t"den y11.rı resmi birinci sınıf talebelerirıe çıkmıytrr. 

Vichy makamlarında Kanada hUkO-f Diğer ~.000 liralık ikramiyeleri ka
metlnin bu lngillz baskısrn& boy~n zanan talihlilf!i· şunlardır: ıstanbu:d:ı 
•ğmeğe mUtemayil göıUkmedlği '" 
hatta. Inglliz radyosunun blle Fransız Yakacık l k okul ba!Jöğl"etmeni J.teh
ashndan olan Kanadalıların t!lkl va-

1 

met :~t.uhtar Kumral, Kartal merkez 
tantarına muhabbetlerini hUkOmelin okulu öğretment Hakkı Gürel, Istan-

1 1 i hesaba katmak zorunda bulundutunu bul Emniyet birinci fube menıurla.rın-Balk Şi r er ,Ura! ediyor. dan Hıfzı GUner, UskUdarda Yenim•· 

l 
halle Kuyu sokakta Bedros Şener 

g ! C 91 _ · Yine Uı11kildarda Pazarbaşında adınıı~ 
Beyoğlu Halkevlnin hazırlamış ı ( T A K Y 1 M --., ne,rlnl lstemlyen bir vatandaf. 

olduğu halk oyunları gecc:d evvel· 27 .NİSAN 1942 50.000 hranuı kahrarnanı Yahya 
ki ııkşlm Şehir tiyatrosur.un ko_ PAZARTESİ Ara.t ~'[lllt piyango idnresine mUra-
medl kısmında büyük bir muvaf... AY 4 - Gün 117 - Kasım 171 raat ederek para!lıoı almıştır. YRhy=ı 
fak yet kRtaomışlır. _ 1 lt.U:\Iİ 1358 - NİSAN 14 Arat son gl\nlerdc biraz para eıkın-

lialkevl re:si Ekren1 Turun bır llİCRİ 1361 - Reblülihlr 11 tısı içinde olduğunu kesideJcn bir 
hıtabes11e baıo:layan müsamr;:cdc VAKİT ~IV.~LI •ZA~l gUn evvel bilet a·dığını seylt'miş \'C 

halk şairler';nden birçoğunun GÜNEŞ 6,04 10,03 demiştir ki: 
eser1erlı.den p.o:rç:;lar okunmuş, ÖGLE 13,12 5,12 1 - Kul sıkılmayınca Hc211· yet ..Jmez 
türküler •öylcnmiş ve m·ııi d •n; iKiNDi 17,01 9,01 derler. Benlmkl de öyle oldU. Bu&Un 
Jar oyn•nmıştır. AKŞAM 20,01 12,00 bankaya 6Mnecek ı~o liralık bir bo· 

Büyük b r muvaffaklyet kaza_ YATSI 21.42 1,42 nom vardı. Romen bonumu ödeyece· 
nan müsamerenin tekrar edileceğı 1 iMSAK 4.10 8,10 \ j'im. Bu p•n ile dıUıa n•l<r mi yapa· 
!:öy1cnmektedir. 1 cağım'! .. Oı·a.sı ı btın b.ıu·ım artık! 
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VATAN 27 - ' - 9'2 

Hitler'in 
nutku 

· • " ·~ ; 'a•:Y._/ ,•f •' ' , j ~ , , · , •, : r , 

(llatı l ln<lde) *=* 
rupada bir kU\."Vet muvazene~l mu· 
ha.faz.& edeceğim derken kendi mu
vazenesi yıkılacaktır. Bu harp Jngil
terenln mustbett ile ve Brttanya dün
ya imparatorluğunun dağılma.."ile nf'
ticelenecektir. Ingiltereye b&tlana.n
lar aynı akıbete sürilklenecekierdir. 
Ingihz sermayedarları istedikleri ka
dar OOl~E"Viklere ~11rılsınJar, Jn~liz 

peakoposları i3tedikleri kadar birlik 
tavsiye etsinler, tarih•n .ıseyrinl de
tLştJremezler. 

1 eylfı\ 1039 da Ingiltereye anla'
ma tekli! ettim, reddettiler. llk har
be lngiltereyl Yahudiler •okmu,tur. 
Almanyantn gec:en harbin zaferinden 
istifade etmesine mA.ni olanl•r yine 
YahudtJerd;r, Bol,eviklik !eli.kelini 
Yahudiler tertip c-tmi,,lerdir. Ameri
kayı kendi menfaatlerine aykırı oıa-

BAŞ- DIŞ -GRiP -NEZLE- KIRIKLIK -SOGUK ALGINLIGI -ROMA'TIZMA - NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrı 1 crı Derhal Keser. İsim ve Markaya Dikkat. G R İP 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

rak harbe sokanlar yine Yahudiler
dir. Her tşin arkasında llep Yahudi- ltatyanlarla beraber ~imalt .A!rikada 
ler vardır. Amer:ka. kendi!i!lne kartı bUyUk rnuvatfakiyetler kazanmamız. 
hl~bir şey yapmıyanlara kar~ı onla- Balkan:arda hazırlanan taarruzu ip
rın yüzünden harbe .sürllklenm1~tir. tıdadan yıkmamız, 22 haziran 911 de 
Milletler bu harpte çocuklarını ver· ilE'ri atılarak bol.~e\•ik tehdidini Av
diklerJ halde kendi aralarında anlaş- rupa hudutlarından binlerce kilomet
ma!arına h~p Yahudi tahrikleri en· re uzaklara atmamız, miJyonlarca 
gel olmaktadır. ton geıni batırmamız, Japonların za-

AvrupRda ya~1yan ın~anlar yeni ferli ilerleyi.şl ümit ve cesnret \'C'rlc l 
bir düzenin mümessilleri ı:ır!atile dün- hAdi"lelerdir. Çörçll Pe Ruzv<'lt buna 
yayı kurtannak üzere harekete ge'=- belki inannuyacaklardır, fakat yine 
mişlerdir, 7'fukaddes bir vazifeye ıa.rı öyledir. 
lan bir insan. bUyUk orduların bir Sayın Rayhiştag ı\zaları , ı:ııfırın 

kumandanı ~ıfatne ben de bu hare- altında. 47 derecede harp etmek ne 
ketle beraberim. demek olduğunu görmiyen bilmez. 

Geçen harpte: VHson ideoloji.sine 1812 de Franı:;;ız ordularını nıahveden 
aldanarak sihl.hları brrakmı~tık. Bu · ş.ırtla.ra dayanmak lıizım geliyordu. 
a'danmanın mP.suliyetl Yahudilere ı Bu zorluklar belirince ismimi, ordu- Soldan s?ğa : 1 - Tersi: bir seb 
aittir. Bolşevikllk YahudiJerin dikta.- nun akıbeti ile birleştirmeği vazife ze; Tahassür edatı . 2 - Büyük
törlüğUdür. M:lletlerarası Yahudile- Baydım. A.'kerimtz.in kahramanh~ı babalık ; Çok iyi. 3 - Açari Rüz
rin tertip ettiği cinayet bUtUn harp ve !cdakArlığl saye.sinde istediğ: mız gar. 4 - Son zamanların tanınmış 
devam edip gidiyor. Yahudiler, Rus- cepheyi tuttuk. 30, 40 derece so~k- ad ~ mlarından biri; 'Kör. 5 - Bay
yantn ba.4'ına getirdiklerini bUtUn ta, ac;ık ovalarda durulamazdı . DUş- ran1; Gôtiir. 6 - B:r hayvarı; 
Avrupa.nın başına getirmek iı:ıtiyor- ı manın arazi kazRnmak tc:in iler1'.•yiş· En .güzel. 7 - Aşağının aşağısı; 
]ardı. HUr memleketlerde bir ta.kım: leri kend i' f'r:ne yl\z binlrrcc &!!kere Fl'na. 8 - YRkın arkadaş; Yüz. 
ideaUstler. canlarını tchlıkeye koya-: mal olmu~tur. Ordunun i.htiyaçlarınr 9 - Fası la; Em r.i yet peyd:ı etme. 
rak bu plAna. kar~ı geldiler. Macaris- 1 tamamlamak \'R.ZifelE"ri çok çetindi. 10 - B-" Ş duygudan birinin eskl 
tanda Yahudilerin terıip ettiği bol· . 1812 de Napolyon orduları sıfırdan iımi; Anne. 11 - Bir nevi ~eker; 
şevik suikast:ni yıkan adam. bugUn , ..,a*ı 25 dereceyi bulan soğuklar yü- Neşeli. 
yeni Avrupa kurmıya. hazırlanan a- ztinden mahvolmu.,tu. Halbuki şark Yukarıd:ın aşağ:ya: 1 - Va.. 
daml&rdan biri sıfatile hayatta. bulu- · cephesinin bir yf'rinde J2 dereceye tan·ın fıkrR.ları..r <lan biri. 2 -Za~ 
nuyor- Italyada anarşi yara.tanlar da. kadar soğuk görUlmUşttlr. Buna l'a*- ma nın kı~ımlarından; Z!raat alet~
ontardı. Buna karşı artık yalnız siln- m~n herke.c; vazifesini yaptı. Bu ıe- !erinden biri. 3 - Alc;aklar; Ad
gülerle di~er bir fikir harekettle de kilde beklenmiyf!n bır kıı:;a, irade' l r r. 4 - Eli boş: Bayraın. 5 -
kar~ı duruyoruz ve yalnız imtiyazh kuvvetimiz Myeı:ıindc kR.r~ı durduk. B!r harfi noksa r. bir madC'n; (·l\1:en 
sınıflara değ.1. hrrkeae yafAmak im· Herkes yUkeek vazifesini yaptı. C<'P- ra) nın iki lıR.rfi; Şart edatı. 6 -
kı\nı verecek bir dUzen kurmakla he, sayı ı:r. , aô~ız kahramanlarla do- T~r~ ~ : r aci: Yav.aş. 7 - .. .t\.tina.da 
me~gul oluyoruz. Yahudilerin millet· ludur. Fi clAndiyanın kahraman, tec- bir yer. 8 - Yemek; Göğüs. 9 -
ıerarası dUzenler yaratmak teş:ebbU.~- rUbeH ordusu da. büyük yararlık gös- Dli7.cn, Önemli b:r ilaç. 10 - KA. 
Jeri ile milliyet hareketleri arasında- terdi. En şimalden en cenuba geçe- inat; B :r musiki alet ı . İplerin en ka 
ki çarpış:malara diğer Avrupa me.m- rek Ispanya tUn1eninin mem:ckt"tle· Jını: Bpygir talimi. 
lektUe.rinde de te.!'adUf ed!lmJ!Jt:r. rine avdetl<'rinde generallerinden Pn DLNKU Bl.'L"t:ACA.ıVfN RAı .. ı.ı 
Yalnız bazı memleketlerde ihtilAnar kUçUk erlerir.e kadar h<'()fln,. bir Solda. saga : ı - İhale etmek. 
muvakkat uzlaşmalarla kapa.tı1mıttır. kahramanlık ışehadetnameJ11i. \.'("riJebi- 2 - Kalay: Tamir. 3 - Vezir; 
ispanya.da bolvevıklik ve mtntyet çar- ıeceğlnl eöyHyeblllrtm. Kı' •artları j Nara. 4. - Altı Ka.re. :) - Şa (a!J)i 
pışmış: ve General Franko memleke- ltalyanlar ·ic:in bilhassa ağırdı . Buna A. A .- AJ3.in1. 6 - İmambayıldı· 
tini kurtarmı,tır. BUtün bu hastalık- rağmen her Rus tazyikine dayandı- 1 

Na: Sel. 8 - İl; 'Kadana. 9 - An; 
ların tufeyll mikrobu !Jfatile artık lar. Mare.,al Antone!'ko ve kahra- • Nıyas (say!r ). 10 - Ay; Dinar. 
Yahudiler ke~fed:lmi~ olduğu için man Rumen ordusu parlak bir auret- 11 - J(cyak; Kışla. 
bUtlln dünyayı bunlar1n zehlrlnden te Yalife gördU. GönUllerim.z yal· Yukarıdan aşo ğ:ya: ı -: İk (i); 
korumak va.zi!e!'llni Uzerimiz.e aldık. nız Cermen unsurlarından ibnret de· Aş ' na; Ak. 2 - Havlama; Aya. 
Garibi. şu ki Rusyada bol,evikllği ya. ğildi. Fransızlar, Letter, Litvanyahlar 

1

3 - Ale.t; İn. 4 - Laz; Amil; na. 
ratanlar Yahud.ler olduğu gibi, bo!- ve daha b:r çoklan bir arada kayna- 5 - Ey ,k : b (bakiye); Nik (k n). 
şevtkllğin zuhuruna sebep olan aer- f&rak müşterek dU..,manla çarpu~tılar. 6 - Ra; Aşkın. 7 - T (a) t; Ray; 
maye suiistimaııerlnin me,,ulU de yine Ben yalnız pek az vazıyetterde mü~' Ayak. 8 - ;\l.:ti: alı; Darı. 9 _ 
onlardır. Yahudilerin sonu gelecektir, dahale ihtiyacını duydum. Fakat duy- i Ema; Alsas. ı O - Kirpiden; Al. 
çUnkü kendi1erini geçindiren feyl~ri dufu,m zaman son derecede .se-rt dav-' 11 - Ra: l\otılaç (çalım). 

de yıkmak itiyadında bulunuyorlar. randım. 
B'lgün bir tarafta demokrasi, yani Bu kt~ fflAket devam edecek olur-

Ycl:ıud banka ve 'irketlertnin hl.kim sa zorlukları bll"lbUtUn başka şeki'de 
odu 'lıı bir Alemle bolfevlklik, diğer karfıhyacatız ve kt'a. ait vazifeleri 
t .. 'ta i.!UklA.I ve hürriyetleri ve her geçen kı,tan çok iyi yapacağız. 
~nlllk ekmeklert için çarpışan mil· Bugün yalnız vazife vardır. Bunu 
letler vardır. herkes bUmelidir. Vazife.sini yapmı-

Ben işitmek ve görmek istemiyen yanlar her kim olursa olsun per\'a· 
adamlar ıÇln değU, anlayışlı insanlar ıuzca ezilecekUr. Milyonlarca iyiler 
için ~z söylüyorum. DUnyayı S&r8an arasında istisnalar bulunabilir. 
ıhtilA! UzerJne köprü kurmak, ancak Şunu bJmeU ki bu sırada izin ve-
bu anlayış sayesinde mllmktln o·abi· 
lir. 

Çörç '.l, kendi bulunduğu taraf& U-

BUGtıNKÜ PROGRAM 

SABAH 
7.30 Program ve Memleket 

eaat ayarı, 7.33 Müzik: Radyo 
Salon orkestraSl. (V;oıonist Ne
cip Aşkın.) 7,4:5 Ajan! haberleri, 
8.30 Müzik: Radyo Salon orkes
trasının devamı. 8,15,, 8,30 Evin 
saati. 

ÖÔLE 
12.30 Program ve Memleket 

aaat ayarı, 12.33 Müzik: Ufş,ak 

makamından şarkılar, 12.45 A
jans haberleri, 13,00 113,30 Mil· 
zik: Şarkı ve Türküler. 

.'\KSA..'l 
18,00 Program ve Memlt'ket 

aaat ayarı, 18,03 Müzik: Radyo 
dans orkeatraaı. 18,45 Zira•t tak-
vlmi, 18,55 Radyo çocuk klUbU, 
19.15 MUzik: s~..z eserleri ve ~ar
kıla.r, 19.30 ~femleket saat ayarı 
ve Ajans hatx-r' ~ri, 19,45 Konuş
ma (Çocuk E~urgeme Kurumu 
adma), 19,55 MUzlk: Şarkı \'e 
TUrkiller, 20,15 Radyo gazeteısi, 

20A5 MUzik; Bir Halk tUrkU•U 

rilemez. Fakat izin almak hakkı ile
ride hesaba katılabilir. Ben kendim 
1933 seneslndenberi hiç izin alma-

ORF ANIDf S 
Cild ve Zll:hrevt mUte-haasun 

Beyoğlu Suterazı eokak No. :S 
Nil apa.rtıman 2 el kat Tel 43734. 

Muhlis Sebabatfa 
oprreu 

ı Mayı!!I cuma.dan itibaren Muhlis 
Saba.ho.ttin opereti 1. Toto CeJAl SU
rurinin iştiraktle Şeh r tiyatrosu ko· 
medi kıı:ıınında devamlı operet tem~il· 
teri. llk operet: l{adınların beğendiği, 
Beste: Muh!ls Sabahattin. Biletler 

öğrenıyoruz - Haftanın tUrkUBU, 
21,00 Konuşma (ötretn1en saatı}, 
21.15 Milz•k: Fasıl heyeti. 21,45 
Müzik: Radyo Senfoni orke~tra
sı c,er· Fer:d Atnar). 22.3011.tem
ltıket ısaat ayarı, Ajana haberleri 
ve borsalar, 22.4:5,.22,SO Yarınki 
program "e kapanı~. 

Satılık Arsa ar 
l rf'nlköyde deniz kenarında iki ar"la ,.atıhktır. ?\laJQınat alınaı. 

tstt:renlerln pazardan maada her gUn ~aat dürtıe altr arabı 1915'! nu
marala telefona müracaatları. 

Onuca tertip Blrlll el çelılll• pliDı 
7 Ma111 1942 

Jkraınb·e 

Adedi 

1 
2 
4 

20 
40 
80 
~00 

400 
2.000 
4.000 

80.000 

86.917 

Jkrantl)·e mlktarı lkramiyt' Tutar1 
Lira Lira 

20.000 20.000 
10.000 20.000 

5.000 20.000 
2.000 40.000 
ı.ooo 40.000 

500 40.000 
100 40.000 

50 20.000 
20 40.000 
10 40.000 

2 160.000 

Yekun 480.000 
Tan1 bilet 2 lira lrarnn bllrt 1 Ura. 

l"lb: b Jette 21, 7 ı bilet kazanat'aktır. 
Ha.,ılahn % &O ı Jkrami.)edJr. 

Devlet Demiryolları İlanları 
}ıfuhammen bede'i 23390.00 lira olan 10 ton kUp ve 12 ton kr:staı şeker 

6/5/1942 çarşamba gllnU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile A.nkara'da 
idare btna.~ında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın aJınacaktır. 

Bu işe g:rmek isteyenlerin 1754,25 lırahk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
adı geçen komisyon reisllğ:ne vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parMız olarak Ankara'da ?.falzeme dairesinden Haydar· 
pa.7a'da Te.,ellilrn ve Sevk 1Jefliğlnden temin olunur. (4695) 

J.luhammen bedeli 150000 lira otan 1200 M3 fırınlanınış kayın keres· 
te 12 ,. 5/ 1912 salı gilnU saat 1:5 de kap&lı zarf usu'lU ile Ankara'da Idare 
b;nasında toplanan Merkez 9 uncu komisyonca satın ahnacakttr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8750 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekltfler:nı aynı gün saat 14. de kadar adı 
geçen komisyon reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartr.ameler 2 lira mukabilinde Ankarada Merkez veznesinden ve 
H. Paşada Haydarpaşa vezne.sinden temin o~unur. c4865> 

Türkiye Ciimhurigetl 

Ziraat ankası 
Kurulu.;ı tarihi: 1888. - .Sermayesi: 100.000.000 Türk lirUI 

ŞlJbe ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi bank& muamelelerL 

t>ara biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat BanJ<:asınd<l kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarL'1da. 
en az 50 Jirıuıı bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a. Ue afatı· 
daki plA.na göre ikramiye dağıt.ı lacaktır . 

4. adet J ,000 Urultk 
4. » 600 » 

' . 
(0 • 

230 ::ıt 

100 • 

4,000 lira 
%,000 » 
1,000 • 
4 ,00Q • 

100 adet 60 1.1.rahk 6,800 Ura 

1%0 ,. 40 • 4,300 » 

160 • 20 • S,200 » 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene itinde :SO liradan a..,a
ğı dU4mlyer.lere lkramlye çıktığı takd.rde % 20 fazlaalle verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylo.I, 
11 Birincikılnund;ı ı;:ekllecektir. 

;~~~~~~~~~~~~~· 
ı 

Sah hl \-e ".'·e~rl~·at l\flicHirl\ : Ahınet Ernln YAL~fAN 
r \ :atan :.'\r,tl)·at Türk L trl . şu. \.·atan ~latbaa~ı 

İstanbul levazım Amirliğinden Verilen 
Askeri Kıtaat İlônları 

Kapalı zarf usulile 750 ton pirinç Kapalı zarf usuJile 400 ton ye:şil 
alınacaktır. Evsaf ve hu9usı .şartları nıercimek alınacaktır. Evsaf ve hu· 
komisyonda. görülebilir. Taliplerin 8 _ su~ı .şartları komisyonda görUlebUlr 
1acakları cinsin numunelerin, de be- 200 tonuna da talip çıktığı takdirde 

• 1 i! 
raber komisyona getirerek teklifle- ! ihale yapılabilir. 200 tonuna teki 
rini ve ne cins mal vereceklerini de edilen fiyat 400 tonuna. teklif edilen 
tasrih ve işaret edeceklerdir. 750 ton fiyattan ucuz olursa ucuz o· 
pirinç bir lstekllye ihale edilebllece- lana ihale edilir. ihalesi 4..5.94.2 pa
ği gibi bir veya jJ< l taksidine de talip zartcsi günü saat 15 de yapılacaktır. 
çıktıg-t takdirde Jhnle yapılabilir. Ko- ?l.tuvakkat teminatı 6550 liradır. Ta
misyonca satın alınacak pirinçlerl:ı llplerin ihale saatinden bir saat ev· 
Cinslerile muvakkat teminatları aşa· vel teklif riıektuplarile Harbiyede 
fıda göster-JmişUr. ihalesi 4.5.91.2 Yedek Sub:ıy okulunda satın aınıa 

pazartesi gUnü sa.at 11 de yapılacak- komisyonuna müracaatları. 
tu-. Taliplerin ihale saatinden bir (2831 • 430) 

* uat evvel teklif mel{tuplarile Harbi

yede Yedek Subay okulunda satın al

ma koınisyonuna mtiraraatıarı. 

Kapalı zarfla 400 ton çekirdekli 

Plriptlerin CinAl 

(2830 - 4343) 

Muvakkat 

teminatları 

Kastamonu maratelli. 
Anta.lya. Mısır 

22275 
20175 
19425 
19425 

kuru üzüm münakasaya konmUŞ" 
tur. Evsaf ve hususi şartları )to .. 
mi!>yonda görülebilir. İhallf"Sl 9.5· 
942 cum&rtc.'i günü saat 11 de y•· 
pılacaktır. Muvakkat teıninat1 

l 3650 liradır. Taliplerin ihale s•" 
attndcn bır satııt -evvel teklif meıc· 
lupl•rile Harbiyede Yedek Sub~Y 
okulunda s1tın atma komisyonuna. 
müracaatlan. ( 2925 • 4561) 

Hatay 
Seyhan 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Uflll tu• 1 al lletaplan IMZ ilu'amlJI p!i-1 

Ufll>.sı..a: ı ş.Nt, ' H&J°'", a ~ 
ı -Mefria ... __ ,....... 

J.lıü WRAMIY&Ulal 

1 - .. llral&k = 2000,
a > 1000 > = sooe,-
2 • 760 

a • ııoo 
10 • ~ 

> = 160Qı,

> = 160I,
> = 2000,-

ıı:-~ '° • ııo 
• ııeo 
• :ıoo 

• 
• 
• 
• 

lot 
ııo 

25 
111 

• 
• 
• 
• 

= .ooo.
= 2581t
= :soog.-

- 2800.-
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, 
, 
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Askeri fabrikalar satınalma komisyonu İlônlorı 1 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~-------
15-0 ton <tud kO'\tlk atanacak 

Beher kilosuna 39 kuruş bedel takdir edi'en yukarda yaz.ı:!ı :>O ıo 
. ~ .. 

sud kostik askeri fabrıkalar umum mUdürlUğü merkez ~atın aınıa. ıtc· 
müıyonunca 16.5.9<t2 cumartesi gUnU saat 10 da pazarlıkla ihale ed· 
ccktir. Şartname pa.rasıZdtr. Katı teminat 2925 liradır. (4793) 

* . 11 4.0 metrem ki.hı ('e\·17. tontru~n alınll.<'ak ıı 
Beher metre mikAbına 66 lira bPdrl tahmin edilen .}-Ukarda. y• f1 

1140 m"etre mikAbı ceviz tomruğu Atııktrl fabrikalar umum mUdorlil r
merkez satın alma komlRyonunca 19.:'>.912 sa;ı günü saat. l!l de r~"ıı· 
lıkla ihale cdJlecektir. Şarlna111e 377 kuruı;ıtur. KııU temine.• ıı~&o 
radır. (1792) 

• 150 mf'tre nükilbı t't\·:z ton1rutu alınacak . .,:eıtı 
Beher metre mlkA.bına 66 lira bedel takdir edilen yuka.rdtı. ;10~ll 

750 metre mikı\bı ceviz tomruğu Askeri Fabrikalar urrıum mudil r. (it 

merkez satın alma kom!!lyonunca 14.5.9·12 perfembe gUnU 8f!""t 
1 ~tti 

pazarlıkla. ihale edl;ecektir. Şartname 218 kuru,tur. Kati trroıııut 
liradır. (1791) • 
Şartnam~lnde det:,ıkllk "·ardır. 10 ton c:ı.t b(>ı.lr aınuı.c:o.J< 0 ttf'! 
Beher kilosuna 175 kuruş bedel tahmin edilen yukarda va.zJII 

1 
..,..')#' • )(Ol~ 

çiğ bezir askeri fabrikalar umunı mUdUrlUğü merkez ıatın aırn& JiW' 
yonunca 18.5.942 pazarte-.sl gUnU saat 15 de pazarlıkla ihale edı !eC' 
Şartname parasızdır. Katı tem;nat U35 liradır. (4.789') 


