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Almanyaıun büyük 
ilkbahar taarruzu 

gecıkm iştir. 
Yazan: Asım Us 

.oerlin telgll'Sflarma göre l\lacar 
Baş\'ckill Dö KaJlay nlu haziı-andu 
umumi karargahta llitler tarafın. 
dan kabul edilmiştir. Slya..<ıi ve as. 
keri moselclerin konu~ul<luğu bu 
miilaka.tta lUar~ Kaytel de ha
zır bulunmuştur, 

Bir kaç gün evvel Alman devlet 
reü•inin Finlandlyaya giderek Ma. 
reşal Manerbaym'm doğumunun 
;}'etmi5 ~inci yıldönUmiinü kut.. 
lama töreninde bulun<lu''ll haberi 
\"eril<liği zam:m biz bu ziyaretin 
bir ueza.ket .eseri olamıyaca.ğını 
kaydetml<oitik; ~di Macar Ba.~ve
kilinin umumi k:arargiihında Jlit 
lerle yaptığı ml1t1lltat bu fikrimizi 
teyit eder blr ilelil sayıla.bilir· lh
timal ki bundan sonra Almanya.um 
müttefiki olan diğer memleketle
rin büklımet ~i.!ılerl 'e)"a askeri 
ııoeflerl de aynı ~kilde ziyaretler 
Ve müla.kstlar yapacaklardır. 

Bütiıı\ bu mülakatlardan ''e ko. 
nu~mal.anlan bir m.ann. <:lkryor ki 
o da bütün dünyanın ne şekilde o. 
laca~nı merakla beklecliği Alman 
ilkbahar taarruzunun bugünlerde 
olmayacağıdır. Eğer iiç, beş gün 
i~lncle ya.pı1.ac3k bir bü~·Uk Alman 
t.aarnıı,u olsaydı bu türlü ziyaret
lere ''e lmnuşma.lara asta mahal 
huJonmazdı. 

Hiç süplıe yok ki geçen kış için. 
ele Bitler Mosko\'D. önünde ileri 
harek<-tlcrfni durdurarak bir mü. 
dalan cephesi kurmak karan v~r
diii. zaman yeni bir hazırlık dev
ret;indeo sonra büyülı: bir ilkbahar 
taarruzu yapmak fikrinde idi. BU. 
tun ın, cephede mild:ıfaalar yapı. 
llJ'ken cephe ~erisinde bu ha.zil'. 
lıkla.r devam etti. Alman devlet 
rel!ıi bir lm.c: defa söylediği nutuk. 
larda ilkbıLlıar taarruzunun mut.. 
laka yaprlacağını tekrar etti. :.\fayıs 
~inde Kırnn yanmadMmda Kerç 
il.zerine yapTlan hareket de büyiik 
ilkbahar taarnızunun ba<:ıla.ngıcı 

demekti. 
Fakat bu ~kilde ba.5Tayan ha.zir. 

hk hareketini, be'klendlği gibi, bü
yük ilkbahar taarruzu takip etme
di. Şimdi fso bü~iik taa1'1117. hare
keti yerine A iman Başkomutanı U.e 
Almanyanm mü~fikl olan devlet
lerin hükOmet reisleri ve a.~keri 
f!efleri ara,.röda bir taknn . rılya<ıi 
ve a~kerl konn11m:ıla:ra ,ahit oluyo
ruz. 

Geçen sene Rusya üıerine yapı. 
lan Alman taa.l'l"OZu hn7'ranm ylr. 
mi<ıfnde silrprir. hallnilP ba<ılamı11tr. 
Altı hafta içinde bitirilf'<'"~İ hak-
1\mda.ki t.ahmhılerin hatıllı olduihı 
an!&cıılmcll 1.'u~o<ılavva ne Yuna. 
nistanın Alman ordusnna iki ay. 
lık bir zaman k!\ybcttirmj11 olmala
n bn netl~ye '«"lıep o1ctnihı 'l(iy. 
lendi. Bu va7ivete ı:öre Rn.,va:la 
A1mınıtarm tekrar ihim·I hlr kıcıla 
k::t1'11a'ollllamak fçln ilkbahar taar. 
ro:runa mlimkUn oldnc;,ı kaılar er
ken ba.,hya('3kJan tabii Mi Onun 
İ<'ln mevsim hazfrnnm oııona ka.. 
dar Der1Pmi<ı oldnihı hRfdP b~la 
A iman ordn-.nnun Rnqvada mahal. 
li !:'UPl~lnrla ,·aMt t?t>rlrmektf' 
olma'J'f, hatta :ver yer lm:tlorclun11n 
f llftrrm ft>"lf'hlıiicılerine c~,·ınl Vt>f
m~ merlc'lnile kahmıs1 11it1erln 
yapmak lııf .. iH~i fliivlilc taarru:mn 

(Devamı Scı. ~. Sü. ! de) 

Amasyada seller bazı 
zararlar yaptı 

20 Evi su götürdü, bir kişi 
öldü, bir çocuk ağır yaralandı 

Amas 'Ja, 9 ( A.A. )- Burada 
cuma günü akşama doğru yağ 
mağa baş!ıyan yağmur bircler 
şiddetini arttırarak kısa bir za. 

Libya barbl 

Mihver kıtaları 
eski mevzile

a tlld ı • 
rıne 
Mütearrız kuvve\ler, 
mevcutlarmm yarısını 

kaybetmiıler 

Yeni taarruzlar 
bekleniyor 

Kahire, 9 (A.A.) - Röyter a· 
j~ının Libya çölündeki hususi 
muhabiri bildiriyor 

İngliz zrrhlı alayları ve tank 
ka.rşıkoyma topçusuyD.a Hindli 
piyade haf!a sonunda ikinci Tob. 
ruk muharebesini kazanmışlar· 
.drr. Hindli piyadenin Tamar ve 
Birelasag'a yaptığı: ta.a.rruzlarclır 
ki, Romel'in Biriilhakem'den 
dolaşarak Tobruğu çevirmek 
planlarını bozmuştur. 

General Norris dün bana dedi 
ki: 

Rommel'in iç limanına taarruz 
ettik. .Almanlar belki bir çıkış 
daha yapacaklardır. Fa.kat şim· 
di kafese girmiş bulunuyorlar. 
Şeytanın kazanmdakı muharebeler 

Londra, 9 (A.A.) - Libyada 
(Deva?'!" ,.. (.) c. 2 de) 

manda seller husule getirmiş ve 
yer yer zararlar yapmıştır. 

Seller yirmiden fazla evi gö_ 
türmüş, mecraları tıkamış ve 
sürükleyip getirdiği taşlarla şeb· 
rin bir kmmn yollan kapanmı~tlr. 
Şehrin bir kısım bahçelerine ve 
Zara ovasında.ki mahsullere kıs
men zarar veren seller bir ada. 
mın ölümüne bir çocuğun ağır 
surette yaralanmasına sebep ol· 
duğu ,g_ibi bazı hayvanları da 
sürükleyip götilmıü!}tiir • 

Dola cephesinde 

Siyastopolda 
Alman 

tazyıkı artıyor 
Fakat Sovyetler bütün 

hücumları püskürttüklerini 
bildiriyorlar 

Alman zayıatı 
Sovyetlere göre 

Çok fazla 
~08ko\·a. 9 (A.A.) - Bugün 

ct:pheden Klzıılytldız gazetesine 
gönderilen bir tel şöyle demekte· 
dir: 

Düşman ha.va bGmbardmıanla.n
nm şiddetine rs.ğmen, Sovyet .nava 
kuvvetleriy' e uçak s..ı.var toplan: 
Siva.stopol11 cesaretle müdafaa et
mektedir. 

(Devamı Sn. f, Sü. 5 de) 

1 CEPHELEP.DE DURUM 1 
SivastQpol alınırs.a •• 
Harkof harbinden sonra cephelerde 

bir durgunluk, daha doğrusu bir ha.. 
zırlık devresi ba§lamıştır. Bu durgun 
ıuğun uzun sürmlyeceği muhakkak.. 
tır. Almanların ilkbahar taarruzunu 
yapmadıklarını da kabul edersek pek 
yakında bUtün cephelerde Finlbdiya. 
dan Sivastopola kadar uza.nan saha
da şiddetli harplerin bqlayacağı. aöy. 
ıenebillr. Şark cephesinin metreleri 
bulan kar tabaka.lan ancak kuruya -
t:>llml.ştir. 

Durum naau lııklııat edecek? !htL 
mailer ileri ııUrmek kolaydır. Fakat 
p.rk cephesinde bir aUrprlzin beklen
diği sırada·ihtimaller pek yeraiZ olur. 
Ruslar müda!aada mı kalacaklar, 
yoksa Harkofta olduğu gibi bir hü. 
cum hareketi daha yapacaklar mı? 
Alman hücumunu önlemek için bir ta 

"arruz yapmaları dalma beklenebilir. 
Fakat Harltof hllcumunun muvaffak 
olamaması Ruslarm ma.neviyatını kır 
DUi delll midir T Bu da dQ§QDQlıebOe. 

cek bir noktadır. 
Almanların Sivastopola fazla ehem 

miyet verdikleri görUIUyor. Buraya 
münferit bır taarruz yapılacağmı ka
bul etmek doğru olmaz. Sivaatopola 
hücum edil.irken <IJker cepheleri de 
sağlamlamak icap edecektir, kl Rus
lara bir çevirme hareketi imkdnı ve. 
rilmeain. Yahut Almanlar, cephelerde 
ki kuvvetlerlııden, Rusların bir çevir. 
me yapamaya.caklanna emin bulun • 
maktadrrlar. 

Slvaatopoıdan llOllra Alma.nlarm he 
defl Kafkaıy& olacaktır. Rus Karade. 
niZ filosunun oynayacağı rol hakkın. 
da t:>irl}ey söylemek şlınüillik yersiz • 
dir kanaatindeyiz. 

Pasifikte devam etmekte olan de. 
niz harbi Amerikanın galibiyeti ile 
neticelenirse, t.eşebbQıı mUttefiklere 
geçmekle kalma.z, harbin inkişafı üze 
rinde de mühim teaırleri olur. Japon 
gallblyeU de ayni şekilde harbin aey. 
rt üzerinde mühim teairler yapar. 

1Birincilik i <.i tü: k mi.narını 
müşterek ine v ri di 

F~ kat bu eser f!e tatbl a e ve ~ li 
bir prctes birine llğl azanan eser 
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deniz. ç.arpıs masmın cereyan ettiği mmtakııyı gös t.erir harita ... 

Nuri Sn.ld Pap. 

Irak kabinesi 
çekildi 

Yeni kabineyi Nuri Said 
pa,a kuracak 

Vl§l, 9 (A.AJ - Bağdad'da.n gele19 
haberlere göre, Ire.k kabinesi tatua 
etmiş ve eskl başvekil Nuri Said pa... 
şa yeni kabıne.)'i kurmağa memur e
dilmiştir. 

Yeni kabine şimdiye kadar hiçbir 
aiyasi partiye girmemiş olanlar ara. 
smdan seçilecektir. 

Almanyaya gidecek 

Matbuat heyeti 
Kimlerin i§tirak edeceği 

tesbit edildi 
Ankara, 9 (Vnkıt mulınbirindcn)-

ltalyan zayıalı 
Yugoslavyada, Rusya ve 
Libyadaki zayiattan fazla 

Bir ayda 475 ıtalyan 
askeri öldürüldü 

.\nhara, 9 (Ur.,ıyo gaze~lnden) 
·- Atin:a Yunan hükümeti Ba.şve. 
kili Çolakoğlu M:.ıkedonyıada bir 
tetkik sey:ı.Iıatine çıkmış ve halka 
hitaben bir mesaj neıw~erek mih. 
ver devletlerini övmü.<ı, bolşevık
lığe hücınn etmic::tir. 
Diğer taraftan balkanlarda ve 

b,lhassa Yugoslavyada a.g:ıy.işin 
bozuk olduğu anl:ışdmaktadrr. 1-
taliy:ın rad!)·osu bu görü .. ü teyit e
den ne~riyatta bulunmuştur. Bu 
radyonun verdiği malfrmata göre 
mayıs ayı zarfında İtalyan ordusu 
Rucıya cephea'~ 79 ölü, 215 ya.. 
rah, TJ!:>ya muharebelerinde 109 
ölü, 117 yarah Yermi'itir. Buna mu 
kabil Yugosb~~cb aynı ay için
de ltaJya.ı zayiatı 475 ö1ü ve 783 
yarahdrr. 

Şirketi Hayriyenin bilet 
ücretleri artırılmıyacak 
Ankara, 9 (Vnkıt muhabirinden) 

Münakalat Vekaleti, Şirketi hay
rıyc tarife licretlerinin artırılma. 
sına ~dilik lüzum gönnemiş ve 
esk; tarifenl.n tatbikine devam o. 
luııma~mı alikal:lara bi dirmiştir. 

- ıewww ~ .... ,,_,,, ._..:.....____._.. 

Şimali aslll te 
Bir deniz 
muharebesi 

daha oiu9or 
Amerikan Amirallığı henüz 

talsilat vermiyor 

Va.şingt'()l'I, 9 (A.A.) - Şimdı 
ıkinci bir deniz muharebesi Aln.s· 
ka kryJsı: açr.k.larm.da Alcouc:ien· 
r.cs adaları dolaylarmda cereyan 
etmektedir. Bu çarpışma bak.km· 
da şimdiye kadar ~rih maliımat 
alına.ma.ınıştir. 

* * • 
Vaşingfon, 9 (A.A) - Bahriye na. 

zırhğı hA.len Dut.ah Harbour çevruin
de yapıldığı sanılan denlz çarpı§DlasI 
hakkında ~imdi maltlmat verebilecek 
mevkide bulunmamaktadır. 

Bundan ovvclkl ça.rpı§Dl&C1a. •• 

J.ondra, 9 (A.A.) - Amerika· 
dan gelen haberlere göre M!dvay 
mınta.ka..qmd3.kl mağ flbiyette.n son 
ra Japon gemileri garbe doğru 
ı;ekilm'slerılir. Amerikalılar yeni· 
den temas tesisine muvaffak ola· 
mamışl:ı.rdtr. 

Son muharebel~rde 26.900 ton 
h eminde b"r Japon tayyare gemi· 
si batmlınıştır .Tayyaresi llüşü· 

rülen bir pilot kurta.rılnıas·nı bek· 
!erken bu geminin battığını gör· 

(Devamı Sa. 2, Sii. S de) 

W edeni kanuna 
Ay sonuna doğru Almanyaya gid~cek 
matbuat heyetimize kimlerin dahil o. 1 t 
lacağı tesblt edilmiştir. Heyet, mat 
buat umum müdUrU Selim Sarper, 
Vakıt Başmuharriri Asim Us, Nec. 
mettln Sade.k. Nadir Nadi, Nevzat 
Güvendı;zı müteşekkil olacaktır. 

:Jmel: Ahlak lızssi 

Uzaklf o uda 

Japonlar yedi 
ölü verdiler 

bini 

lngiliz ve Amerikan hava 
birlikleri Çinde 

Tokyo, 9 (A.A.) - Cenup Çın 
hududu cephesinden bildirildiğine 

(Devamı Sa. 2, Sü. 6 da) 

Adli. ve idari tedbirler insanlar arasında vicdanlarda 
vaşayan ahlak kıymetinin yardımına mazhar olmaz. 

tarsa elde edilecek netice pek mahdud olur. Medeni ka. 

nun hükümlerinin cemiyetimiz içinde müeyyidesi vic. 
dan olan bir ahlô.k kaidesi halini alması gerektir. 

---------------------Yaz :::ı n: Ell'lEM 
Medeni kanun harirlnde evlen

meye ka~ı :ılınacak bir çok ted
bil"ler vardır. 

Bunlar ilitısadi, iclari, ndli ola
lıilir. Fal;:at hence bunların dışın. 

da seferber edileceli. müphem, bari 
kn1ad.e bir kuvvetlmlz vardır: Ah. 

la~i müeyyide, 
l\ft'dcni kanun hııriclndeki evlen 

mPler, beraber yıı.şanuı.lar hakkın 
da göst.er len alı iilamellel'f biz cc 
miyetin sıhhati namına fa7dlık t.e 
lakld ec.liyoruz. 

(Devtmıı ! üncü sayfadn 
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Anıt - kabir e nde 
( Ba.şıarafı 1 incı sayfa 

~ GE Ç 
Amerıkanın 
düşündüğü 
iaeai sulh 

Ankara, 9 (A.A.) - Başvekfı- Dil§ına.n taarruzla.rı korkunç Lir 

~' Fırh adan evvel <i 
sükOnet ! ,, ldten tebliğ cdfüniştir: mukavemete ça.rpm:ıktatır. 

l - Ebedi şef Atatilrk için ya. Şehre karsı yapJlnn to.artUzlnr- Isveç - Almanya tele/on 

~~Yazan: Salder Melih Tümay r.,_.,!_.,."A:,.,,.~ 
Sabahaddin Ali 

Nevyork. 9 (A.A.) - Amerika 
Bir!eşik Devletleri reis muav ni 
Vels dUn a.k§am Nevyorkta eöylc. 
eliği nutukta demiştir ki : 

ıv 

LO)yUlyil iyi anlayıp, iyi ruılatan 

köyil olduğu gibi gören ve tfzeıı mı
natk~r §Chlrllyi anlamakta Acizdir. 
HlkAyeclnln lnUba.k edememe.sinin bU 
yUk kU1Uru •• :M.ullak blr sanatkD.rda.n 
bekleyemeyeceğimiz bu eksiklik ne • 
dendir bilemeyiz. 

· "lnsan., görUşU ve tahlilinden ziyade, 
yalnız ''.Anadolu köylllııU., bir cUz o. 
lan millt vardır. 

·- Amerikan sulhü herkesin sulbü 
ôilr. Bunun içindir ki her tarafta 
hürriyet BUI"ctinde tecelli etmeli. 
dir. Amerika, emperyalistliğe dıı
yanmıynn bir sulh kurmaktadır. 
DUnya üzerinde yıışıynn büyükler 
trasında onı:la dokuzu okumak ve 
yazmak öğreninceye kadar vazife. 
sini bitmiş ndd<>tmiyecektir. Kczn 
bUtUn dünya çocuktan günde ya
rım litre süt elde edincfye kadar, 
bUtün milletlere demokrat hUkn. 
metler kuro.cak derecede mes'uli
yet duygusu a.ı;ııhyncak bir terbiye 
verilinceye kadar bu vazife devam 
edecektir. 

Halbuki fChlrll, köylU kadar, haltA 
ondan daha fazla muharririn mevzu.. 
Jarma gircbillrdl. Blr SJuuıdal vo ev. 
vclce baıuıettiğtmlz ''Blr alyab taııJIA 
l~Lıı., baglıklı hlkAyelerckkl gehirll 
Up!er b:ı.sit, yanm ve olduğundan baş 
kadır. 

"Bir Siya.la fan.il& lçlll., deki boyacı. 
nın, mUlklyeyl biUrlp kaymakam çık 
mış olan ömerte hiçbir alAkası yok. 
Bir dereceye kadar tezin h:ıklkat oL 
duğunu kabul etsek blle, san.at bakı. 
mmdan işlenlate bUyUk aksaklıklar 

var. Bclkt, gehlrdo doğup büyUmUş 

1nsanm Uzerlnde, Anadolunun menfi 
tesirleri olabilir. Orada hayat yelme. 
aak, ba.slt ve sıkıcıdır. Tabiatta hiçbir 
tenovvll yoktur. 

PlAj lnsaru, orada sıcağın ağu"lığm· 
4a. boğulınu§tın; slnemanm genç kızı 
balçık evlcrln kokımmdan nefret oL 
mekt<ıdir; mekt<ıpıt 9evccek iııaan bu 
Jamnmı§t.ır. Bunlan kabul etmekle 
iberaber boyacı ömerle, mUlklye me • 
sunu ômer ayni kalıp ve ruhun in . 
llUll mıdırT İ§te bu yarım kalmı§lır. 

"'Bir Skandal,, hikA.ycst. birkaç yU3 

ltulllbenln dar çe,rçevesı içinde hUkUm 
llllren dedikodunun tahlllldlr, Saba.hat 
lhıln hikAye teknlti içinde en zayıf 
Jr8ZlSl budur diyebillriz. Vak'a, du -
~ ve süreksiz; fikir yanm; p.hıs 
tı1111 ruh görllşll yok. Yalnız mıırazt bir 
llutalığm _ ynnl dcdlkodwıun _ iyi 

yaka~. kötü tarntıarmı ı;izebil -
mı,ttr; o kadar .. Mualllınln hayatını 
mılayış bozuk; hayallerine, muharri -
rln sık mk kııl"l§tığt kuvvetw h1lsedill 
yor, 

:Marangoz Fazıl hlkAycde çok geri. 
de kalmakla beraber - böyle olmnaı 

zaruridir • en hakiki ve en aa.mlmt 
ıı.nıatıımış Uptır. Bu hlkAyeden, sa • 
na tkAn roma.ııcılığa hazırlamuı ba -
• ınımdlll;\ ~~dcbUlrlz. "İçimizdeki 
"l tan,, buna benzer, kan,tık tahlille. 
n romanıdır. Aralarmda i,şlcnlş 

oktasmdn.n benzerlik ol~ derin • 
den hl.Uedlltnektedlr. 

v 

Kl§D1 echirlcrde maskaralık yapan, 
yazın da Anadoluda. köy köy gezip, 
bJr kaç anını parçaaı dekor, eski bas
ma ve krepten kostllm, kireç pudnı, 
r,lkolata kt.ğıdı nıjdaıl yapılma ma.k. 
y j1ıı. sahneye çıkan ve derme çatma 
aktörle tellt, tercllme ve adapte eaer_ 
ıerln tuIQatmı temsil eden "Ali Tiyat 
ro Kumpanyaları,, eski zevk ve aana. 
tm lmkll.nıdır. 

Vakti geçml§ kantocu, hAlA Mki 
gençliğini hatırlıyarak, kmk dök1lk 
p.rkılar llÖyler; gecenin zevklni çıkar 
map bakar. Aktris, pörııllk derilortnl 
tttrettlkçıe kö7lll. esnaf, efendi, hepsi 
birblrlerlnl dUrtcrek, oturdukları yer. 
den _ sahneye blru daha yaklafmak 
için _ kalkarak oyunu h1l§Q Ue seyre

derler. 
Kaaabanm ha§An boya.cm ".&r'&p 

Hayri,, , lılJyle bir 11eyyar kUmpanya. 
mn, muvnkkıı.t perdocıaı, Mzan da ak 
tlSrlldQr, Sahnedo nklris Adalete kaç 
def& aam1m1 kellmeıerle ihlt&b etml§ _ 
ıt1r. 

Bafta gençlik kaynamaktadır; fot
tan ve kıvrak kndm gözünde tUtmek 
ted!r. Ona .ıı:ı.hlp olmak belki son ar. 
zu.tUdur n bu arzusuna ercbllmek t 
ç1n her yl yapar, Onun iı;in boya 
kutusunu blle aatar. O boya kutusu 
ld yan canı, hayatı demektir. 

Bu r.emlnl.n etrafmda d&ıen mevzu, 
tam bir hikAye kalıbı Jçlndedlr, 
İnsanlar a~yu bilirler ve "Arap 

rap Hayri,. de tnsandır; onun da ar_ 
zul&n Tardır. Adaleti koca.m Sahir 
SQha'dan bile :ıwıw.rur. Onu payla§ -
mağa razı değildir, Fikirleri açılma. 
ya müsait kaSıı.b:ı 1ns!Ull çok güzel 
nnlat:ılm~tır. 

HikAycde Uslı'.l.p pUrQzsilzdUr; oku. 
yunca hemen ıı.nlatılıverlr; yorucu de 
fildir, Zaten eantı.tk rm hlQbir yazı. 
smda kUlteUl cUmlelero rnstıanmaz. 

HlkAyec1llb'1n lyl taraflarından biri do 
budur. 

Sabnhııttlnde üzerl c;izllmlş bir 

-------------

~1™l 
• Nıstor, 2000 sene evvelkinden 

ne dahA az, ne dııha çok mahirdir .. 
demek kf hayvanatın tekAmlll sure
tiyle bir mcnı.tıb sllsllest takib ettiği 
ruı.znrlyest hııyıt çUrUk ! Tmuık bU
yUme .az.ati, kaplumbağa 6tlratı ld. 
dla olwwı tUAmUl bataetlnln yanın.. 
da ekspres. 

Realist hlkl\yelcrde kendini tesirden 
c;ok iyi kurtararak, iyi ve kötUyil 
doğru ile :ya.Q}l§ı her cepheden !§leye. 
bilen bir kaleme mıı.llktır. O realizm 
kl sanat g6~dcn ~çen hayat de. 
mekUr. İ§tc realist blkAyecide hayat, 
lruıanla ba§ba.p. gider. 

. (Devamı var) 

Almanyanın btlytlll 
llkbabar taarruzu 

gec kmlştlr 
( Baştarafı 1 ıncı saııfada) 

gcciluni:> olduğumla ı:üphe bırak 
ıwyor. 

Acaba bu gecikmeye sebep olan 
funil nedir! 

Bunun i~in iki ihtlmal hatıra 
gelir: 

t - Alman far Kırunt1a mahalli 
bir taarruza b::ısJndıldan :ıanııın 

Ruslar da Hnrkor<le JıUcuma geç. 
tiler, füıs'1ır llınkorn girememek
le beraber Alman ordu unu hayli 
yordulıu; ceplıcnln umumi vaziyc. 
tln1 delfü;Urdiler. lhtirnal ki Rus. 
larm borada yaptıkları taarruzun 
netice i umumi bJr tarruza ı;İri.,e
lıJlmf'k ic::ln yeniclen Alman ordu
ı;unu bir fa1(mı lı:ııırlıklara mecbur 
e1mektcdir. 

2 - Son ı.amanfarda tngUlzle. 
rln Kolonya ve B sen gibi büyük 
Alman şehirleri U1.erine biner tay
yare ile ynpbklan bombardıman. 
hınn bir mnk<ıadı <la Ru yadaki Al. 
man ordusunun ~ri tcsklllltrm 
bozarnk b:ırruz kabiliyetini kır
maktır. Almn.n genel kunnay:ınm 
bu taarnızJarm cephe harelcetıeri 

ii2Crine yapması muhtemel olan 
1:49 irltıri lıesap etm i :ı.anıridir. 

1st-e Rusyııcla hüyilk Alman f.n. 
ornu:onun gecil.'"lllCSI ancak bu iki 
sebep ~ke~t olablUr ''e .eğer Hit. 
lcr bu tanda sebeplerle en-elden 
karar1&$tınnrs ''C nutuklan lle cJ
lıan efkin nmumiyeslne iliın etm1ş 
olduJ;ru taarnııu gedUUnneğc lii. 
:ınm görmU '6 bunu Finlnnc'liyn, 
:Ua<'arl ta.rı, Romnnyıı gibi mlitte. 
flık memlelcctlcıin hUkfımet retsle
:rine v.e nskeri cficrine izah etme. 
si '\'e bonıı. göre ııralnrmılıı R<ıkeri 
vaziyeti yeniden gfu:c1en ge~irerek 
ymi lmmrJıır verilmesi tnhtidlr. 

lJitlerJe F1nlanı1iyn orclolan ba,. 
komutam lruıerlınym \ 'e lUnıı:ır 

BnS'·eldli K llny nrn"mdıı \'tılm 
balan ROn mUliilmtlnr bize bu dil· 
~linrel.eri ilham ~llyor • 

ASIM US 

Libya b rbl 
( Baştaraf ı 1 inci sayfada) 

Şcytannı kamnı denilen sahadaki 
ınuharebcnb:ı. blrlncl kısmı mihver 
kuvveUerinin geri atıJmasiyle bit
migtir. "Şeyta..'L'll kaznm., İngiliz 
::;skerlerinin, Almnnlar tnrafmdan 
mD.yin wlasındn nçıl2.Il ge~lde ver 
dikleri isimdir. Son 2 gUo içinde 
burada QOk şiddetli muharebeler 
olmııt.tur. Timesin muhabiri dl. 
yor ki: 

"Mihverin bu ilıincl mıı1'10bi~ e
ti bnşlıı.ngıçtnkl 1 odor mlihlmdlr. 
JJüşmıuı nf,'Il' ll'.a~ l:ıtla eski rne\'7.İ. 
lerine Rtılmı!'}, k:ıznnclıı.Jıın geri 
almnn tır. Mnıınıafih durgunlult 
lıer daklkn bitchilir, Dli mnnm ye. 
nl bir t.attrn.ızu pek muhtemel 
öir.,, 

Tobnık'un cenubunılıı 

---o-----
100 PolonlJa 
tayyaresinin 

akını 
Londraa, 9 (A.A.) - Pat: 
Lubek ve Kolonya'ya karaı yapılan 

kesif hava akınlarına 100 den tazın 
Polonya bomba tayyaresi 1.§tirak et. 
mi§ tir. 

İngiliz hava nazırı bu mllnuebetıe 
general Slkorski'ye huııuııt bir tebrik 
mesajı gönderml§Ur, 

lngiliz akmlan 

Londra, 9 (A,A) - İngiliz hR. 
va kuvvetleri dün Belçikada Brıt
ge~en Fra.I'..!lada Diepc §ehrine ka. 
ılar 200 kllmnctrellk bir saha üze
rinde uçmuşlardır. Bomba tay • 
yareleri Bnıgede doklara., bir fab
rikaya, §lmcndlfer yollarına bom. 
balar atmışlar, karşılık görmeden 
geri dönmUşlerdir. 

Bu esna•!a İngiliz avcı tayyare
leri Şimali Fransa Uzcrlnde uçmuş 
!ardır. Bamda şiddetli hava mu. 
harebeleri olmuştur. 4 Alınan tay
yaresi tl~ürlilmüş, 12 tayyare a. 
ğır hasıı.ra uğrafJlmıştır. 6 İngiliz 
avcı tayyaresi kayıptır. Bunlardan 
ikisinin pilotu Mnnş deni.zinden 
kurtanlm~tır. 

Almnnlara göre ... 

BerJln, 9 (A..A.) - Alman teblltln 
den: DUn gece garbt Almanyada bazı 
rnahallere karp hava taarnızlan ya. 
pumqttr. Sivil ahali kayıplara uğra· 
mııtır. Bilhassa meskOn mahallerde 
vo umumt binalarda hasarlar vardır. 
Av tayyarelcrlylo topçu kuvvotıerl 

dUşmanm 16 bomba tayyareıılnl dil. 
§UrmUşlerdlr. 

Almanyanın iki ıenetle 
Bulgari•tandan aldıkları .. 

Berlin, 9 (A.A.) - Sofyada 
Almanya. ile Bulgaristan arasın
da yapılan ticaret nnla.5lllası 
münasebetiyle yan resmi Alman 
kaynakları bazı rakamlar veri_ 
yorlar. Bu rakamlara göre Bul· 
garistan 1940 ve 1941 yılları 
içinde Almanyaya 25 bin ton 
kurşun, 10 bin ton kalay ve 10 
bin ton bakır vermiştir, 

14 Çek daha kurşuna dizildi 
•Lonara, 9 (A.A.) - Prng radyosu. 

nun bildirdiğine glke, ildsı kadın ot. 
mak üzere, dUn l4 Çek ldıım edllm~. 
Ur. Bu 11urctle)ieydrtho kargı yapılan 
suikast dolayıırtle idam eilllenlerLrı 

ııayı.ııı 23f U bulmaktadır. 

Şfmaıı Paslllkte 
(Ba.ştarafı 1 im:i sa.11/aıla) Vıışin;;-ton, O (A.A.) - Binler. 

ce tankın ü timk ettiği Libya mu
harebesi gitgide şiddcilennıekt«-. müştUr. Bundan sonra 2 tayyare 
<lir. ÇnrpışnuılCL?" ~imdi Tobrukun gemisi dalın tam isabet almış her 
cenubundıı cereynn etmektedir. ıki gemld!! de yangınlar çıkmış 

Mihverin iki kuvvetll hUcumu intill!.klar olmu~tur. 
İngilizler tnrnfmda.n pUııkürtüL- Amerika hava kuvvetleri ku· 
m~tllr. mandam gcncral Amold ordu pi· 

l\Uh,·crcllcrln zayiatı lotlnnna gönderdiği mesajda de· 
Kahire, o (A,A.) - Alman ve miştir ki ''~olsun! GördüğilnUz 

İtalyan zırhlı kuvveUerl 100 ki- . iş bliyUkt.llr, devam edin ve düır 
lometre karelik bir So'.l.hada yapı an maru daimn knçmağa mecbur 
muharebeler neticesinde mevcut. edin.,, 
larmın )"n~mı ko.ybetmlşlertlir. 

Gmunıi kanaat bugUnkil safhanın 'ılı-------------• 
çok u~un snrmiyeceği merkuınde- Ne dememeli ? . 1 
dir. • 

50 Sovyet çetesi imha 
edilmiş 

Bükr~. 9 ( A.A.) - Dinves
U><rln ötmlndeki Romen çevresin. 
de son zamanlarda 50 den fazla 
tetlıişçi Rl.l!l çetesi imha edilmiş_ 
tir. Bu çeteler baltalama hareket
leri için hususi olarak yetlşti
rilmi~ ve Sovyet kıtalan çekilir_ 
ken knsden memlekette bırakıl· 
mış olan Bolşeviklerden teşkil 
edilmişti, 

Yeni Sabah arkadaoımızda bir bil§. 
hk: (bu ne ağır kanlılık?) delikanlı. 

lılr. aerln kanlılık, Blcak kanlılık, so. 
ğuk kanlılık ... bUtUn bunlar Türkçe. 
mJzlD gilzel tabirlerlndcndlr; takat 
ağır kanlılık söylenmem!§ bir sözdUr. 
Galiba, makaada göro böyle bir ttıbir 
1cadı için de sebeb yok. 

Sadece (ağır gidi§), (eli ağır insan. 
tar) g1'1ı1 t4bfrlt"!' JJeylenflmt>k 1stenl. 
lenı anlatmaya yeU§lyor. 

(Ağ'lr karuı) dememeli, (ağır e111) 
drmell, 

pılaC3k anıt kabir proje6ini tetkik dan bir ço!-t gün evvel. Alman hn· muhabereleri gene kesildi 
eden jllr.i lıeyetJnce mUWntn ICi· va kuvvetleri mUdıi!ao. mcvtllcrl· 
yık görllleıı Uç eterden: • miz AUnanla.rm şehre ynklnşmaın. ı.ondra, 9 (A.A,) - Stokholıu· 

a _ Profesör Emm Onat ve do- rına m.üs~a.dc etmemiştir. dan bildirildiğine göre, p:ıznrtesı 
çent Orhan Arda'ya. nit proj~nin B=ı~kı.ı bir kCflimde, uçak ve tank gecesi Stokholcı ile Berlln arasın. 
!irinci oiarak aeçllme!'ine, larla desteklen~n Alıruın plvndeS', daki muharebe ye:ıidcn kesilmiş • 

b - Alman profesörü Johan Eol tarafa kuvvPUerin;n bliyiik kıs tir. Bitaraf muhabirlere, yeni ke
Krilger'e ve 1tıılyen profeııörll Ar. mını ileri at.rnadM evvel bir al- ~ilmelcrin beklenmesi icnp ettiği 
n:ıldo FO&kinl'ye ait cllğer iki pro. datma to.arruzu yapmak istemi - bildirilmiştir. 
Jenin ikinci sayılmnlarma, tir. Düşmanın bu kurnazlığı der _ Bazıları, bu kesimlerin fırtına -

2 - Esu.sen bu Uç projeden hiç lınl anl aıl'"Oış ve taarruz her ta. dan evvelki si.iki\nct intibamı ya. 
birinin doğrudan doğruya tntbikc ı·nftnn pUskUrtUlmUştUr. Bunun u. rntmağn matuf olduğu kanaatinde 
e:verlşli o1madığı ve tadile muh· ı:ôrlnc Alıruınlnr başka bir tanıf. bu unuyorlıı.r; • 
tnç bulund•ığu jUrl heyeU raporun- t:ın ta.nrruıa. kalkmışlrsn da bu tc- Alman M!teri mU~hltlerı Ru 
da da tasrlh edildi~ cihetle birin. f:C'bl:Ualeti de nkiın bıraktınlmıştır c 1heslnde görUJen nıs~t sllkflnun 
ci olarak seçil~ projenin de tat. Alman bas.'ttsı bUtUn gUn dur . , >ııtlhtm hareketler yapı'.Dlllk mruc. 
bik edilnıcmeısine mUl'nbakn tali - mııdcın artmıştır. Dill'man Mk 1 yle ht;rdakika bozuınuu:ı mUnı. 
matnameslnin ıs, t 9 ''e 20 inci 1 · • t w 1 v pa..,.al Un oldugunu söylemel:tedırler. crmm cese yıgın an e ... 
maddeltrin~ tevfütnn hUkfunetçc nan top v~ ta.tıklar mevzlletiml· 
karar verilmiştir. 6nllnde toplanm::ıktn devam cdl •

1 

3 - Anrt-kablr projesinin mu. yor. 
sabaltada birlci.Jiğl kazanan proje Uğrdaıkl.a:n bUyük kayıplar Al-
sahlbinin de dahil olacağı bir mU- rnenlnrı te.aruzlanna devamdan me . 
tehMStS heyete yapt.rrılması nıu. netrr.emekteyse de hi(}blr dilşnıen 
karttrdir. · tanrruz.u muvaffak olamo.mnkta -
Hariciye memurları araıın- dır. Birliklerimiz dal.ma

1 

mevzıleri 
da nakil ve tayinler nl tutmı?..kta ve dayanmnktadrr. 

Ankara, 9 (Vakıt muhablrlnllen) Lenjngrat cephe!>inde . 
·- Hariciye memurları a.msında T#ondra, 9 (A.A.) - Dlln Sı_ 
bazı tayin ve naJdl1erolmu~tur vnstopolda şiddetli muharebeleı 
bıldirlyorum: ' olmuştur. Moskovadnn bildiril 
Kuybbi~ büyük clcllği mUate· diğine göre Almanların bUcum· 

ı:ı.r: Kamil Mü:ntaz Akay, Bcrlın !arı ağır zayiat verdirilerek püs. 
büyUk elçiliği ~kfı.tibi lrfnn Ni- kürtülüyor. 
ha.t Elli, Tnhran büyük elçiliği 1- Leningrat cephesinde de faa 
kl.'lci kAtibi Semih Baran, Kuybi- liyet artmıştır. Röyter ajansııun 
~ef büyük elçiliği üçüncü kat.bl Kuybişef muhabiri yakında mü
Affan Akça, Berlin b:ışkonsoloo1u. 'ıim haberler göndereceğini bil. 
ğu mus.vin kon.soloslan Selfthattin dirrnlştir. 
Aral ve Necip Sa.it Tamboy dere- I<alinin bölgesinde Ruslar neh 
ederiyle merkeze almm:ışlar ve ri geçerek bir meskun yeri geri 
Kuybi3ef biiyWc elçlli.ğ:i bo.ekft.t.:pll- almışlardır. Moskova radyosu 
ne merker..dı:!ll Fs.tfn RUştU ~~u. hava kuvvetlerinin 3 dUşman gc 
ü.Uncii katipliğine Cahit Molekoğ. misini batırdığmı b•ldinnişse de: 
hı, \'ama konsol0$luğunn. Burhan bunun nerede olduğunu ho.bcr 
~m, Mus-.ıl konsolosluğuna. Baha vermemiştir. 
Ergin, Nevyork koMOlosluğuruı Alman tebUğf 
~::ı.sra konsolosu Cemil Va.fi, Stok. Berün, 9 ( A,A.) - Alınan or. 
holm e!çiliği başkAt:ipliğinc Nev- duları: başkumandanlığmın teb
york konosolosu Seyfettin FAin, Uği: 
Sofya elçiliği ikinci kAtlpliğine Sivastopol kalesi • toprakları 
merlt~Men Cemal Kar8, Talının Ustünde çarpışmalar devam et· 
bUyUk elçiliği ikinci. kltipliğine mektedir. Ağır topçu ve büyük 
Tebriz muavin konsolosu Arif Or, ha.va kuvvetleri tarafından mfies_ 
fiçilncli katipliğine merkezden Ca- sir bir surette desteklenen piya
hit ı:ayta Tob:"iz muavin kon~ demiz, hakim bir tepede bulunan 
loslugune. Muammer YUcel, Bcrlın bir miktar tahkimatı zaptetrniA 
bUyUk elçi.llği ikinci kltipliğtne ve düşmanın ırıukabll taan.ızltı. 
Mahmut Conker, Vaşington 'bUyUk rını kanlı zayiatla geri püskürt. 
elçiliği üçüncü kfıtipliğioo Orl1an müştür. Harkofun şimali şarki 
~ralP •• Belg~t ko?B°losluğu kan. sinde dilşmanm zayıf tnzyikleri 
çıl!-1'lıgma _A!ina, Pire başkonsolos. akamete uğratılmıştır. 
lugu kah\ji.la.n Ragıp Fertt Serav, Merkez ve şimal kesimlerinde 
Berlin baekon&olOf;luğu kanQil~~ çember içine alınmış olan dU.~r 
larma merkezdnı . Efd~l Denngil man grupları, hava kuvvetlerinin 
ve Hasan lst.inyeti tayın edilmiş- müessir yardımı sayesinde daha 
lcrdir. dar bir sahaya sıkıştırılmışlar_ 

Kaymakamlar arasında dır. Düşmanın mevzii taanıızla-
nakil ve tayinler rı hiçbir netice venneml13tir. 

. .t\nklra, 9 (Vakıt muhabirloılenl Ladoga gölilndc bir ticaret ge 
- İstanbul muhakema.t mUdürlU- misi bombalarla hasara uğratıl. 
ğüne devlet şunı.s: milddelumumi. mı§tır. 
!erinden Arlf Hilunet Ynnıanoğlu , -----<>-----
tayin edilmiştir. Terfi eden mal müdürleri 

Kayma.kamlar arasında da oozt ve askeri muhasebeciler 
tayin ve nakiller o'muştur. '.:'.'.lallyc vekilliği, valilikler memur. 

Gölpazarı kaymakamı 'Reşat At- ınrındıı.n bazılarını terfi etUnnlgUr. 
h Köyceğiz kaymalro.mlığı.'la, Kel
kit kaymatcı:ını Hamdi Glirycl, Ak
saray kn.yma!k:ımhğ-:na, Ta..reus kay 
makamı KA.mıran Tul;"Inan Silifke 
kaymakamhğma. Slllike kayma.ka. 
mı Nihat Dan!şm.3.n Tarsus ka)'ma. 
komlığma, Torul kaymakamı luet 
I\.ıravuz Bozdo~ ka.ymnk!lmlığı
ll:ı Beytüşşebap lmynıak:ımı Kema 1 
T~laran Şi:rna.lt ks.ymaknmlığın:ı, 
Şirnak kayım'kamı FllZll Kaftanoğ. 
lu Erba kayrnalra.mhğma, Bııyra. 
mıç kym.akam.ı ŞllkrU Alptekin Ka. 
lecik kaymnkamlığma, Bozdoğan 
k::ıyma\amı Vasfi Ör.demir Kelkit 
k::ıymaka.nılığma, Nusaybin kayma. 
kanu Ha.kikı G~coğ1u birinci u. 
mu.mi milfetUşlik yazı işleri mu. 
dfirlüğüne naklczı tayin cdilmi§ .. 
lerdir. 

Amerikadaki iıtihaalôta 
dair bir lngiliz nazırının 

sözleri 
Vllfbı,.ton, 9 (A.A.) - İngiltere 

harp tstihsallerl nazın Uttclton ya • 
nmda Amerikan harp IBUhsallcrt nazı 
rı Nelson olduğu halde Dctrolt on • 
düstrl merkezinde dotqmıo vo otomo. 
bil ondOatrl.alnln akıllarn hayret vere. 
cek bir çabuklukla nll.!ıl harp endllst. 
rls1 halini aldığını gôrUnce gôyle de • 
mlşUr: 

- BUtün lıayatımda asla unutaınıya. 
cağım bir gUn geçirdim. Eğer Hltıer. 
le Görlng bizimle l>Gnı.ber gelebllrn~ 
olsaydilar, hemen ellerını havaya kal 
dınr, teslim olurlardı. 
Almaııyaya, ttaıyaya, Japonyaya 

veya yolumuza çıkacak diğer herban. 
gt memlekete gôndcrllmek UUre bOnı. 
balar buınyoruz. İşler mükemmel gl 
diyor. 

Lltteıton geçen hatta birçok konuş 
malarda bulunmuştur. 80tOn btı Jto· 
ıiuımaıarda !ngUteto flc Amertka 
harp IMtlhsallerl programmın ahenk _ 
ıeotirilmest görügülmOgto· 

Bunları yazıyoruz: 

.Askert mJ!hasobecl Cevdet BUyilk. 
aycan, Halil :Mumcu, Maçka MnlmU. 
dUrll Memduh Arslan, Samsun muha 
scbe mUdUrU Mustafa. Bllgtn, Erzin 
c:ın varidat mUdUrQ A. Hamdi Ergo. 
c, Beyoğlu tn!llmUdllrll Rtıgıp Akyol 

Askeri muhasebeci Ziya özı§ık, Sa
lt Plrıı.oğlu, Enver öuıcmlr, Hllm 
YUk.sck, Kocaeli muhıuıobe mUdUrU 
ır. Tcv!ik Kavanozoğlu, Kast.nmonu 
muhasebe mUdUrll Raml GUrnU§lU, Si 
Yasvaıı varidat kontrol memuru Ha 
lls YUcer, Hatay muhıısebe mUdUrU 
Tahsin Kılıç, Çubuk maımUdUrU Sc
llat Subaoı, Antalya gilmrUk muhali!. 
bi Yulluf Otzkurı:am, Osmancık mal • 
mUdUrQ Sabri J\ikun, Aekeı1 muha. 
sebecl 1' .. ehnıl DUndar, A!lkerl malmU 
dUl11 Zeki Tezel, Aakcrt muhaaebecl 
Ethem Uğtırlu, Rc!ık Karaelmas, Ali 
A.~ Hakkı Akyol, ?.lalııtya varl -
dat kontrol memuru Fevzi Gevrek, 
Darphane ve Damga matbaası mUdUr 
ıüğü memuru Şevket I&mbıırk, Allke. 
rı muhasebe veznedan Osman Yücel, 
Ankara levazım dmlrllğl mulıAııcbc 

kAUbl SO!eyıııan Onurer, asker1 mu. 
huebe V'CZDedan Salt Ertunç, şev • 
ket Akbulut. askeri muhasebe kAU.. 
bl Hikmet Samuk, maıı tetkik heye. 
ti daktilosu Muiuıln Akacı, askeri mu 
hrusebccl Ziya GUler. 

Mu@!ada zelıele 
Muğla, 9 (A..A) - Dlln gece saat 

11,10 da olaukç& glddetıı bir yer sar. 
mntı!ı olmu§ tur. Zarar ve hasar yok
tur. 

lzmirde ''Yeni Asır,, ın 
kağrtları yandı 

bmlr, 9 (A..A) - Bu sabah "Yeni 
Asır,. matbaasında blr yangın <:1kmıg 
Te guetenln ktl.ğıtlnnndan mDhlm 
bir kısmı yanmıotır. Zarar ııeklz., on 
bin Ura tahmtn edilmektedir. Yarm 
gazetenin inti§:ın temin edllmJotlr. 

iman başamirah 
Norveçte 

Şimalde deniz üslerini 
teftİf etti 

T.ondra, 9 (A.A.) - Alman 
kontroıu o.ltmda. bulunan Oelo rad 
yosu bu akşam Alman deniz kuv
vetleri baş'lcoımutem amiral Rcn
clcr'in bir kaç gUnllik bir ziyaret 
maksadiyle Norveçte bulunduğunu 
l ildirm1şU ... Aminıl Reader. Nor. 
veı,;teki Almo.n deniz kuvvetleri ko 
mutanı amiral Boehn ne blrli:rtc 
Norv~ç §imnlindeıki deniz üslerini 
tc·ftiA etmiştir. 

mltburna yolunda 
Uç ticaret gemisi 

torpillendi 
Vi i, 9 (A.A.) - Mozamb.lk ka

nal·nda, mihver denizaltılan Brl. 
tr.nyn hesa.hına ç.:ı.Jışan üç ticaret 
gc-misini b:ıtırnuştrr. 

l'mlt B:ırnu yooJlndn, bu vUkua 
e en ilk torpilleme hô.disesldir . 
---o----

vus uralya 
.. ısııarında 

Yeniden üç Japon 
denizaltısı batırJdı 

\"·'"ington, 9 (A.A.) - Bu hnf· 
tnııtn sonunda Avusturnlya kıym 
a~ık1 rmda müttefik uçnklan 3 
Jar n deni'Ultwnı daha batırmı§ ... 
lanlır. 

Arjantin Mıhveri 
protesf o etli 

Londra, 9 (A.A.) - A!SOClated 
Pre'lsln bir muhabirine göre, batınlan 
bir Arjantin petrol gemlalndcn dolayı 
Arjantin mihver devıetıerinl prote!to 
etmlı;tır • 

Mihver ite dlplômaUk münasebetle. 
rl kC111lmcmıe olan .Amerikan devlet. 
erinden biri de Arjantlndlr. 

Popol Lizbona büyük elçi 
tayin edil J i 

''M, 9 (A.A.) - Stefani Ajan. 
sının bir haberine göre, eski Bul
~nr Hnr:ciycı NaZD'J Popo(, J.J:ıbo • 
r.n bilyilk el~i tayin edilnı.!ştir, 

Uza' doftada 
(IJ<Ujtarafı 1 inci sayfada) 

göre, Japon ktta.lan 8 haziran sa
l ahr Yunt.aıı{iu'nun 5 kilometre Gl
mal doğu~ında Kutwıg§an'ı i gal 
~ı:ni 11elrdir. 

Japon 7.nyiatı 
f,'ııntdng, 9 (A.A.) - Çin kuv. 

\'ct!cıinin saılı alq:.sm tebliği: 
Şuşiyen dolaylarında. son iki atın 

jı:inde yapılan şiddetli çarp:şma • 
for sırasında Japonlar yedi buı Ö· 
lü ve yaralı venni~lerdir. Şu§iyen 
hfılfi Çin kuvvetlerinin elinde bu
lullm!'Jcta.drr. 

İngiliz ve Amerikan ynrdımı 
Çıın,•in~, D (A.A.) - lngfl121 ve 

Amerika hav:ı birlikleri Çine gel
~lerdl Çinliler Naıışang cenup 
doğu istika.metine doğru Tunçhn. 
gı bocınJtmışhr ve doğuya çekil -
m~ktc bulunmuşlardır, 

Çocuk Esirgeme Kunımu 
umuır.i kongıraai 

Anknrıı, O (A.A) - ~ocul< E!lrgcı. 

me kurumu umumi kongırcal 11 Ha. 
zlran pcrocmbe gUnU saat ıo da Ço
cuk sarayında toplanlıcakt.ır. 
Kongırc murııhbaalan 16 Hazlran 

cumo. gUnU Keçlllrendr.kl çocuk )'U .J 

vasını ~yaret Cdecckleratr. 

Fuzuli'den secmeler: 
HUtıhlln olduk~.a fü:ttın Btk ('bJJ 

artık r.Ar olur! 
lltrnı ne mlkdar olursa aşk ol 

mlkdar olur. 
7Ahld-! bihQd ne bilsin M\kırıı 

a~k ehlinin 
Ala: acıeb meycllt mub&bbet, kim 

lpeıı hllfyA.r olur, 
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Fikir ve Sosyete. 

Medeni kanuna 
temel: Ahlak hissi Elektrik Ücretleri 

( Bcıştara/ı 1 mcı sa:11/acuı) 

1 Kızını evlendirmek için 

Nüfus kağıdını 
tahrif eden 

. Fakat nclli, idari tedbirler ancak b • ••k l k 
uıııanınr arasında \'İedanlarda ya. ıraz gu se e e 
~~~~~::n~~a:ho1:a~:=~~= C 

Kanunsu~ hareket, Mdece de\'· 
let ku\'Vetkrine bir meydan oku. 
yuıı değildir. Böyle bir hCrel<et. 
dev~te bel bağlrrnııı herk~ bir 
teruii7 sayılır. "Zorba.,, başı mll
ı,:t~e ezl~k uğol"8ur. bir tJptir. 
Onu slvrllten ceınlyetler, ar. sorı. 
ra, ne biivük bir su~ i"ledlkleıini 
anlarlar. 

- Nl'mc llurn! 
J>er, yataklarnnıı.a biizli IUrU1~ 
Tabii bu yılgın, hu çekingen ı;ll 

~CCl~ netice ııc~ mahdut olur. Elektrik fabrikasına Ua•lt getirmek için llınneo:ı.Jeylı medenı kanun hliküm. J 
lc~lnio. blı.im cemiyetimiz içinde karadenız sahillerinden SllAbtaraAaya 

Bir kadın dün tevkif 
edildi 

kutla ht:.3ltın'?ll ııorbalıl<, ertesi ~'-' 
ee, Oahn yük!lek peJ'C1Cl1m ulur. 

Hazan herkesin oturduğu IJiı 
yerde, biri pencereyi nrnr. t\lon 1 

ert akı h bit rüzgf.ır dolar. Mesc
uı o;iz, nezlelf,fııl1. f;n naılk ~ti 
mm eylşfnizle: 

1111ıeyyıde i vicdan olan bir ahlak B 
lı:afdesi lıalinI alma 1 gerektir. bir bavaı bat teliı edilecek 

Kandllllde oturan OUne;, adında bir 
kadm, kllçUk kızı Finızana çıkan lyi 
bir kısmeU kaçırmak lstemetııJo ve 
büyUk kızı Emlr'ln nlltus k&.ğıdmı 

tahril ederek nıktıblamak istem~tır. 
Uunu nasıl temin etmelidir? E\·. 

leıune \'c kan koca gibi yaşamalar 
fı11 tı unda Jtmbnlillk iki safha ar. 
~••liyor: 

l - Köylerde. 
il - Bilytlk ~hir!erde. 
Köylerdeki kemmiyyet rtlbarile 

tolt olma'i<la beraber bunun SebeJ•· 
leti nüfus, sıhb!ı.t, ve medeni !ca. 
~ııuun hakldle f.atbiki için ı.,t.edi. 
gl i.mm• müe seselerlnin iyi işle
llımnesidir. 

l<iğer bu milflS.cıeseler klirulursa 
3"ahut bu nıües esclerin göre<>eğl 
\'&dfeleri d:ı.ha liola;r<11 yapabilen 
0r~anlar ,·nende getirilcct>k oJıır. 
;:ı kiiyün lınyntmılıı bir nizamını. 
ıJr olmııyncıılrtır. 

l<öylin muhiti. fr;n<l~ mecleni kn
lltınun t:atbtk hffi>li.nlıın tahakkuk 
f:1tlği \'e bilh:ı sa evlenme mUesse
@esı k1iyUn sosynl, ekonomi!< şart
larına tamamen intibak ettiği ~Un 
~'!Sele kalmnyarakfır. Jııı intibak 

1 dilnkU yıızımf7<1n ii)·Jccllğimiz 
~lhi köylin hukuki, nh 11\ki, ~1't ısa-

1, ''e bunların ynrnftığ'ı bir sen. 
l~ olan p ir<olojlk hih fyctf ~·iizdf' 
l'l\z mllr.ıbet ilimle tdlıik edilecek 
0lursa ortndn bir nksakhk kn~m:ıı. 
~\'l11nmcnin fl<tıs:ırli ~rtlnr cJola
Yrslylr t.arlayn ucuz isçi tedariki 
"elclincle m\italeıı. eılfldiğl bir sos
tetede, kn<lınm , .e erkeğin hayat 
ııe,·fy~I yük<;elmedlkr.e bnıı nok. 
llarılıl-lar dıılma ,aze ~arpac:ı.J•tır. 

Fakir bir rizai bllnyeye sahip o. 
'-n ki;yJer\le İsviçre medc:ni kı:ınu-
11tınun laı1"5ı~:ıcnb'1 cn~ellerl ala. 
~ağanız tedbir1crle yenme'.- müm. 
•Uııdür 

Elektrlkı tramvay ve tünel iflertne 1 vay flyaUan hakkında tetkikler yap. 
ait bazı meacıleler etrafında alAkadar. mak zarureti hasıl olmuştur. Tetkik. 
larla temas etmek üzere Ankaraya ıer henüz devam etmektedir. Neticede 
giden tramvay, tUnel ve elektrik tda. elektrik flyatlannm az bir mlkdar 
releri umum direktörU Hulki Erem, artbnlmasma lüzum basıl olacağı 
dlln sabah Ankaradan şehrlmluı geJ- tahmin edllebillr. 
mlştlr. BANDAILAB 

Bay Hulki Erem kendi.9lyle ıörU . Bundan bafka Romaııyadan ve AJ. 
şen bir muharrırimlze şunları söyle. manyadan tramvay bandlljı getirt • 
miştlr: mek tr;:ln teşebbUıılerde bulunıluğumuz 

Ancak küçOk gelin ile güveyi Kc • 
mal Yıldızın, e\·lenme dalreslDde, tam 
nlklıhlan kıyılırken evlenme mcmu • 
runun unfus ktığıdmı lyJcc tetkiki ne. 
tıcesi.Dde fo anl&.§ılmı§ ve nlk!Uı bozu. 
!arak Gll.neş adliyeye verılmlgUr. 

Kadm. dün UçilncU aorgtı hAklmıt • 
gince resmi evrak üzerinde tahrifat 
ve yalan beyanda bulunmak suçundan 
tevkll olunınu§tur. "- Bu kış için elektrik fabrikası. maltlmdur. R.omanyada hazır bulunan 

nm "8 dlfer bUtUn tealııatın k!lmilr 800 den fazla bandajımızr getirmek 
ihtiyacını tamamen temin etmtı bulu· üzere son gllnlerde bir memurumuzu 
nuyoruz. Kömürleri fltndiden atok et. Romanyaya gönderdik. Bak 1 r köy Ün de 
meğe bllflı1acağlz. Tren se!erıert baolar ba§lamaz bu 
Diğer taraftan hUkQmet Karadeniz bandajların gelmeılni bekliyoruz. Bu b • 

sahillerindeki linyit kömür madenle. suretle uzun mUddet için tramvay aı. 1 r yan g 1 n 
rlnin fdaremJz taratından işleUlme•l- kıntısı !lnlenml§ olscaktır. 
ne muvafakat ctmlşUr. Madenlerın Diğer taraftan Almanyaya da 1000 iki ahır ile altı hayvan 
lşietıımeaı ve bilhassa buradan çık&· bandaj ısmarladık. Yalnız bunlar bir yandı 
rrıacak kömilrlcrln fabrikaya ve di • sene sonra bize teslim edilecektir. Evvelki gece Ye§llköyc bağlı Safra 
ğer depolara nakil il:in Karadeniz sa. Romanyac!an gelecek banda'"ara i i '' köyUnde ki ahırın yanmıı.slyle net cc-
hlllerlnden Bll~htarağaya kadar bir mukabil memleketimizden ihraç edile !enen bir yangnı olmU!ltur. 
havai hat ınıaaı üzerinde elUdlore ba§ cck bakır için hUktlmeUmlz mlls3'\dc Yangın Alı adında birlsln1n ahır • 
ladık, Yakmda hu yolda derhal klf& verml9Ur. daki hayvanlarına gaz lAmbası ışığln. 
kadar bu kömUrlerden tstırade temin Y"'1".··t OTOB{''", rwoR rt k ,,._..._ft l t 
olunac8ktır. 

.,"' ,,.,.,r. da yem ve r en, w.u•va.uın ot an u. 
Bundan bafka Amerlkııya sfparl§ tu3turması ı:onunda çıkmıştır. Bu ve 

ELEKTUIK Flı'ATl..ARI ettiğimiz 9 otobllaUn vapura yllktene 1 bitişiğindeki ahır tamamen yanmııı, 
Amele Ucretlerlnln artrtıaaı. maıze rek yola çı'ktığını haber aldık Yakın lçerdo bulunan 5 manda Uc bir inek 

me flyatıarmın pahıılılanmaııı ve kH da mcmlck"llnılze gelecoklerlnl umu- de kUl olmuştur. 
mtır masratrnın yine esklıı1nc niııbetlc yoruz Bunlnr, vesait ıııkıntuıı çekilen Ateş Ye:lıköy ıtfaıyesl ve halk tn-
yüksetmesı U%crtne elektrik ve tram. ı hallıırda l§letllec:eklerdir . ., rafından söndürülmU§, Bakırköy jan. 

Nazilli labrikaıında 350 
genç mahkum çalıştırılacak 

Dü§kiinler eoine müeıseıe. 
ler biner lira verecek 

darma komutanlığı tahkikata. başla. 

mışlır. 

-----o--

Ua7.an ne7..aketimlzden, ~k ke. 
:re de U5enme İIJ('ffmlt<lf'n bu ttlr
liilerle ağl'a'1Jlııktan çelônlriı. Me
sclfi, trarnvaycfa biri, ~aygıınzca 
ayaklımnrıı ('iğner, çocujtunnıla si. 
vln aranna ~irer. Sağma abanır, 
aoluna yllklenir. Dl~klerlnt g<-.
rer, tıklım hklun araba trincle, ra
lıat ratıat. ırltmek f.ıt.er. Ama bir 
ır.ar.ıımtı arao;ınd!\ Myet, 11i:ıin bir 
scnilcleyi,intz, ona kHçllrUk bir 
rahııt.cıızlık ''('tirse, \'ay hallni-
7:e! ,\,'lt7. tn'ıt'P, h:ığrnr. Medenly.et
t en, ln'4anhk va:ılfeleı1nilen faJa.n 
dem \"Dnır. 

Röylelerlne: 
- Oüzel. fakat !!!h ne clive bbi 

rP.ncye çiğneye ireri gfrdlnfd Ne. 
<len o zaman fn~:ınhk va:ılCelerl
nid dil~llnmediniı. ! 

nı.re 5<>mıayn. 
Gere yancıı, sokakta a'"'" &\"R:r. 

oonınrlar. İl Aleml uyandırırlar. 
Foll" de\Tlyecıi, belcçi yakm<Ja, AJJI. 
Bu s11ygı<;ızlıın onlar yola getirir. 
ler. \'aılfa. on1an 00.~ıı bir sem
te götünnlisse, .. ilrUlen pencıere
IC"r<lcn ileti cıada r,ı?.imaı. 

tle1ıimb.: 

İate beyannameleri hakkın. 
da tebliğ ne§redilecek 

- KapA..ak efendim, rahat .. ı
mn. 

D<'rsinl1 .. 
.Kızgın bir rlft gö7., bir ~lfle 

nıunh~ı gibi U tüniir.e döner: 
- il.asta i~enl:ı., e' inb:fle ~ a 

B11y11rur. 
Umumi yerlerde hlı: klmcıen n 

k~·fine 11yamıyacaJtmı, bir hn!!lıt 
irin, hin sağlamın blraı ıııkıntıyn 
katlanmacır lhnn geldiğini bir ttır
lti kabul etme7 .. Ona h<'p birlikte : 

- Sen, dağtsnı. rık r 
llemcktım ba.Cjka ı;:sre yoktur. 
Ba7,a.n bunlanbn biri, ha1km ka-

nunla muhkem lnıknlnma da ııaı. 
cJrnr. 

Kendi anasmm yaamdan ~ 
bir yolu lcnpatır. Kazıklar .,., 
t.e11er gerer. 

Bu haller k1Uji8iada her llarelre. 
il dev1ett.en beklemek, tlofra ol
ma7.. Halkın bak1anr, hallan Utls. 
H~I korur ve tltb:li~i deneamlı hl. 
km lııc hakla.rma t.ecsvtıs &'8o o. 
lor. 

Hakkı Süha Gezgİn 

s POR - -
Ha!k'a tevzi edllmeslne b&§lanan 1.1 Bu haftakı· 

aşc beyannameleri Uç gUn zarfında a.. 

Adliye vekilliği, SUmerbank umum 
mUdUrıugu ile yaptığı temaıııar ıonun 
da, Nuıııı basma fabı'lka.ııında, ıı e. 
sasına dayanarak yeni bir cezaevi 
kurmaya karar vcrmıı ve bu içcrUUı . 

de ı:aııgmalara baflannıak Utcre ha
zırlıklarını blUrmııtır. Genç mahkOm 
!ardan ıeçllecek olan bu yeni cezaevı 

DUtkUnler yurduna yapılacıık yar. 
dım i:J etrafında, müosscseler snhlb 
ve mlimeulllerinden rnUrekkeb bir ko 
misyon, diln öğleden sonra vUAyette 
vali ve belediye rai•i Doktor LOUI 
Kırdarın ba11kanlığı altında toplana • 
ral< yardım mlkdarı ve tıekllleri Uzc 
rinde görU,Up yeni kararlar almıştır. 

ne reisleri tarafından doldurularak 

Feci bir kaza al4karlar dnğıtmıı bfrllklerlne teslim 1 at yarışları 
edilecektir. Vllf\yet bu humıta bir 

Küçük bir kız kamyon 1 tebliğ ne-1redccektır. Amatör binicileri teıvik 
altında kalarak öldü leşe tıeyannamelerf vllA.f"t taratın için bir de ''Centilmen 

dnn dağıtma blrtlklerlne vet'llen kü -
Dun sabo.h, Fatihte, feci bir kaza tllk denerlerıne kaydedilecek ve tem i kotusu,, yapılacak 

olmuş, bir kllçilk ltız kamyon aıtındtı muz ba§ından ltlbnren bu kUtuklerde 1 Anka.rada ön'..inıilt.ıd-,.: ..... - .. "'Ü· 
parçalanmak suretiyle can \•ermiştir. C'A' ... - • 

~chtrİere gelince, ,e,hirlt.rıle son 
~elerde nlle nimmmı hl1:e sayan 
bir 1Aoba.11Jik uman zaman göze 
~"'ı>mnktaihr. Vlkıa bentm tesa. 
d~r ettiğim hilıliseler münferit mensuplarının ayni zo.maııda esaslı 
~:aftnla:rc'ht. Falmt bu miinferit \'R . bir meslek eahlbi olmalatnıa çalıgııla. 

MUosııeseler biner liradan a§ağı oı. 
mamak Uzcre yardımda bulu~aklar 
dır. Toplanacak paralar yeni pavyon 
lhşasma tahsis edllcccktır. 

Kızın lsın.I Semihadır ve 11 yaı,ım. ki kayıt eıaslarınn göre tevzlata bn~. nU yapılacak olwı ilkbahar at ya. 
dadır. Saat 11 de 1'1 atih parkmm BnUn lanacaktır. nvlannm Yedinci hafte.smda prog. 

•lllar insanı dU,Undttnneğe kifi. caktır. 
titr. Şlmdlllk buma fabrikasına 850 ki. 

ltq mUnf.erlt \"akBlardan bahıııe- şl gönderllmektodir. İleride bu mlk • 
cl~k ıll'illim, yalnız JAnbaHUğfn darın d8ha çok artırılması dllşünUl-
b11du f• ı1 tayin bn'lllsuna:ı ~· ktedir. 
dikkııt ,, olmayı da zaruri göriı~ 
l'ılnı. 

hu ha.rem ve selAmlrk hayatını 
~llrar geriye getirmek isteyen 
•11r adam olamam. llııt1ii muasır 

llıe<ıenlyetın rnHLetler \'e feriler 
'tlrı kabul ettibrf mtisterek ahluk 
~lil'riyyetlni fnzla bulmnm. 1mııuıın 
•tlirrtyetini geonl<t manaya ka.<lar 
tetslr etmek isterim. Fakat tılr 
~n hüITi:vet diye \"OC\lklarm baba.. 
1-ıın, dö~melerinl, karılarm ko
~lannı altlatmalarmı, ''e aile mu. 
ıt~rtnin kspılarmı me<leni kanun 

lcapıan hurlclnc'lc yru ıyanlara tıp. 
1'ı kal'J kOCR im!sler gibi açmn.lıırı
llı, asla mUsamalıa ile karşılamak 
~nktln değildir. ÇUnkU bu hUrrt. 
)eı, değil, ba5h ba5fllıı nnal'!jlı1iı. 
L ~elılr hayt.m<lıı münferit olmak. 
• he-raber glhıc çarpan hii<lİ!!e aJ. 
lcı nınldtıerinln ~öster<li~ bir ka
tltcınlıktır. Bizim teml7, irine "'İ 
'ildl~ 7.am:ın yüzde yfü: itaati in. 
tan için bo~ olan aile muhitimizin 
biraz daha hassasln..<ınıası 11\ıml<lır. 
1
• )fi~ bir geril t"~lsÜnre, bn lluba· 
ıll*~ CC\'M v<'rE"mez. 

L nal() ite bılJozn, aIJe muhiti ile 
'"ili' sııra"nr ayırmak gett,ldlr. Bu 
~~cıasiyet oemlyet1mizin ıohhatl 
llaınma. lazımdır. 

Sadri Ertem 

VEFAT 
Se.brirniz maruf tacirlerinckm 

Nuri Ali Hamamc:oglu 
\l'efat etmiştir Cenazesi yarınki 
~mba gUnU Sarıyerdeki ya
~1Slndan kaldırılıp öğle namazını 
fllUteakip Sa.nyerde aile kabris. 
tanına defnedilecektir. Cenazeye 
Şlirak edecek zevatı götürecek 
~Otörler sabah saat 10,30 da 
" ttraköy rıhtımından hareket 
't:l c~klerdir. 

Bir yankesicinin 
marifeti 

Cihangirde; Güneşli sokağmdıı 3 
:11tnaraıı apartmanda oturan Refet, 
,._Uıı tramvayda bir yankeSiciye cebin. 
~ltı 16 lirasını çaldırmıotır. 
labıta meçhul yankesiciyi ara§br

lııaıt tadır , 

Rizede elma kurutma 
fabrikası 

Ziraat Banknsmın ııtıraki ile ku. 
rulmu§ olan TUrk meyvecilik limited 
şirketi tarafından Rltenin Pazar ka. 
Mbasmda bir elma kurutma fabrikası 
kurulmuş, takat ıonra, bu ılrketin 
tıısflyesı Uzcrıne fabrika çalıtmaya 

geçememlştl. 

En son verilen bir kararla. Devlet 
Ziraat tşıetrtıolerl kutumu tarafından 
bu tabıika devir alınmış ve itler hale 
lconmaaı için çall§rnalara tıaııanmıı. 
tır. Bu fabrika elmalan fen.rıı bir ıe. 
kilde kurutacak ve bU sureUe mUhim 
bir memleket malısulUnU cııpnya yol 
lamak lmkft.nmı da temın edecektir. 

F.vvelA bir kahvehanede bir 
mas:ı başında toplanan on iki kiıi 
iyi veya kötü niyeUcrle bu isim
le ala.kadar olmuşlar. e-0nra bun· 
ların arkııdt?!i!lan ve arkadqlar:
nın :trkadaşlsn işe sokularak bü
ylık bir çember teşkil etmişlerdi. 
Artık zeıkA.lar çalışıyor, kulaklar 
kabarıyor, eller açılıyor, ıaanı

) ordu 
İlkbahar gelirken her ta.rafa 

ağlar gerilmiş, tuzakl&r hazırlan. 

mi.§, silah tar gilulce &'fzlenml(ı bu
hmuyordu. Herkes hazırdı ve her
kes müşterek c.vdan e-n bUyUk par 
çayı kopararak olduğundan, hak 
ettiğinden fazla olmak, bliyilmck, 
bu fırsattan istifade ile b1r §eyler 
olmak istiyordu. Bütün başlar d5n 
dürecekleri bqı düşünerek evvel • 
den meetoluyordu. BlltUn muha.y
ylleler altın madeni Uzerine dön -
müş, lştlhalar hazırla.nen bu ziya. 
fet içln bilenmiş, avcılar bu dev -
Ietkuşuna karşı oklarını hazırla
mıı bulunuyorlardı. Amatör veya 
profe11yonel. zengin veya fakir her 
tUrlU iş ada.mı veya scsrsert ilk • 
bahar havasını göz.Hlyordtı. 

Bu sırada Kadar Londraya gel
miş ve yerleştiği mükellef apart.ı: 
manda iş odasında makine başın. 
da Peşteye bir mektup yazmakla 
meşgul bulunuyordu: 

"Azlz doetum Kelemen. 
gana evvelce Port. EUza.bet'den 

de yudtğım gibi nUıayet Pctteye 
geelceğiz .. Karımla bttaber Paris
ten ~tr,erek mayıa nihayetinde ve
ya haziran bıs.§mda Peşteye gel
~ olacağız. Eğer sana fazla bir 

---o---
Galatada çocuk bakım evı 
Galata nahlyNt Ço<'uk Eıılrgoı:nc 

Kurumu kolu idare heyeti RelsllA'ln-
den: 

Kolumuzun açtı#l Tophanede Kılıç 
ali paşa medresesindeki Çocuk bakım 
evinin ıt.6.942 Pertembe gtınU eaııt 

18 de yıldönUmUnU kutlama töreni 
yapılacağından Hayıraever bUtUn va. 
tanda§ların bakım evtnln çalı~ma 

şeklini görm.,ı,.·inl ve bu vesile ile de 
bu törene 011.,, vermelerini rica ede. 
rlz. 

VAKiT 
Daıma halkın menlaa· 
tinı düşünür. her sayı· 
&:nda en seçme vazılar 

ne!trede-r 

Yazan: f raımıva KörmenJi 

den yanında teyzesi olduCu halde kar rama illveten bir centiln'ıen kOiu-
§ıya geçerken, bir kamyonun aıunda Yeni çeıni ekmek au tertıip edilnµştir. CCntJlmtn ıc.o. 
kalmış, birkaç metre sUrilklencrek Ekmeklerde arpa nisbetl dünden 1 tııılanmn a.nw.tör binicileri teıvik 
parçalnnmaK suretiyle ölmilştUr. Ubaren yUzde kırktan yUzde 25 ıe ln. bakunından oynadığı mUhım roli.ı 

Kamuon aot"rU yakalanmı", vaka- t k göz ÖnUnde buı:wıduran maruf at 
., " u y - dlrllmisttr. Bu ıekll un a ekme dll. 

Ya müddelumum\llk el koyarak c·ue. '>ıı.hiplerinden Bay Ahmet Atman 
- zetmeğe b81lamrıtır. b k d · · 

di morgn kaldırtmıştır. - u oşu a bırınci gelen hayvanın -----o- _ __ birmcisine verilmek üzere bil" ltu. 

B ra koymuıtur. 
elediyenin eski tram· :E Ç&rtamba Pe~ CeııtUmen koşulan, ematör bi· 

vay şirketinden alacağı ıo Haziran u Ha:ı.trnn ııicilerin yarJilara ka.r&t alA.kaları. 
> nı uyandırmak, dolayıslle atçılığın Belediyenin eekı tramvay 11irketln

den alacağ'ı olan 400 bin tlrayı, §lr. 
ket mUnını zaman dolaytslyle öde. 
mck istememektedir, Vaziyet al!ka. 
darlar tıu-atındıı.n tetkik cdllmeğe bnı,ı 
Lanmıııtır. 

Maarif inzibat meclisi 
toplandı 

Mntuil inzibat mecllsl dlln öğleden 
sonra vnıı muavini Ahmet Kmığtn 

başl:anhğl altında toplanarak meclise 
verilen l.şlerı tetkik etmiştir. 

Çeviren: Muzaffer Acar 

~ ı- inkişafına hizmet ettikleri ıSlıeıt~c er c. evvel: 26 <J. evvtl: !'7 
.._ Hızır: 96 Hıur: 31 btiyiik ehemmiyeti lıaizdir. 

YUksek ~1"11 ve ısallı enr.ümenı 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis • 

Vak.ltlrı ~ .... u tr.ı.anı \ uatı &7.ııııı kan lngiUz at "<'r! klı!ıırakl&ra mah'-
Oöı1t!flıı 

do tut• 
oııe 
UWıdl 

Akf&m 
Yatsı 

imsak 

(,27 • 8.4'7 4.27 

12.18 4.M 11.18 
l8.14 8.M 18,14 
19.fO 1%.00 19,41 
21.42 
ı.ıı 

2.02 %1.48 
ıuı ı.ıo 

s .. n suı olmıı.Jc tize.re bir centilmen .ko. 
§URU ihdu ctmi~tir. KofUllun Lami 
Atman kupasıdır. lk:ramiyeli 600 
lıra, mesafem 2400 metredir. 

4.11 
8.14 

12.00 
t.02 
8.80 

Bu koşu aynı nam altmd6 her 
sene Ankara llkOOhar at )'anllan. 
nm yedinci haftası tekrar edile· 
cektir. 

Su sporları 
M ev.imin ilk mü«ıbalrcuı 

14 Hcuirantla yapılacak 
tıtubal, 9 (A.A.) - Beden 

tcrbiyeel latanbuıı ~inden teb
Jığ edilmitı:Jıo: 

-89-

çirdtği afcr aefil hayattı, diterl 
ise geceleri evde başlıyordu. Gece 
evine golip de ı§Jğl aöndUrdilkten 
eonra ka.ra.ıılıkta deriılllklere bala. 
yor, kenciJMnJ, Kadar'ı, Port Eli
Zl\botl dUşUnUyordu. Bu meeelelerl 
ut.Jlt yerinden oynamak Usere olan 
kl&fasma aple.naD bir fikrlea.b.tıe 
dlif{lnUyordu.. Muhakkak muvaf • 
fak ol:ıcağım.. l4uva!!ak olaca· 
4mı .. diye d\qfllnUyordu. Fakat ba
zuı UmillizH#e dllfllyor: "Ama 
R{ltalrm diyordu, 91Ulki Diuvaf!a • 
lnyet için ya.lnız benim arzum, 
gnyretlm, ~ gibi dtlftlnUyo • 
mm. Fakat bu düşilncelerl, haki· 
hten yakm olan bu 118llm dU§'Un. 
etleri az IOll.nt. hf\ya.Bn tath1ıfı &1-
tm.,a kayboluyor, yeniden : 

1P4.2 yılı tehrhniz su sporları 
mevı.lminitı açılı'1 mtln88ebctJJe H 
hUimn 942 puar gUnU saat 14 de 
Beılktqta en bllyUk 'l'Urlc deniz.. 
cisi Barbaro9Un tilrbcsi önünde 
bir merasim yapılacak ve 1Rat 1~ 
de Dolına.ba.h~ MraYI ile yllbek 
de~l1. ticaret mektebi önllndckt 
anha.da kllrek ve yelken ya.T'J§ları 
iıc'.l'a edilecektir. Mllaabakalar }1lk
aek ıimfz tica.ret mektebi önflnden 
başhyacak ve m~Jı;teple Şeref •tadı 
nhtmımdan tak.ip edilecektir. 

külfet olma.lea geleceğhniı gUnU 
tıildirlr tel~a.fı aldıktan sonra Riç 
otelinde iki odalı ve banyolu bir 
daireyi benim için Ultfen kirala. .. 
Eğer mfimkiln değilsc,rahatsız 
ettiğim 1çl.n beni affet ve Londm
dald adresime iki satırla bu vazi
yeti bildir. Allaha :ısmarlad:k. Ya. 
kmda gö~.. Sevgilerimle .. 

Antnvan Kadar .. , 

xn 
İkinci mektubun n19an torlan

tısrndan bir iki giin !IOlll'a gelmesi 
hak.ika.ten bUyUk bir eans eseri 
idı. Kelıemen karv vermek için 
fu!a dtlşUnmt:dJ, bu mektuptan 
arkadaşlarmm hiç blrlni haberdar 
otmlyece.lrt1. Her Şeyden dost biı
ajğ'l kimSelere bahset.menin urar. 
lı olacağau a.nla.nu(J, geçen gece 
Sinıonla kont11tuğu sekiz, on ke
lime bile kendisini endişeye dU.<Qir
meğe kafi gelmfşti.. 

" - Demek ld benim gibi Ka. 
<iardan bılr şey~r bekleyenler var. 
~te bU Qok fena, işi kUllendir
mek, inhiilar altına almak l!zım . 

Nihayet bir giin Andrasf cadde
sinde rasUad!ğı VavrJnec kendi. 
fl6ııe: 

- Kada.r':m Pctf.eye geleceğini 

haber aldnn aslı var mı? 
Diye sorunca bUyUk bir eoğuk

kanlıltkla: 

- Evet öyle bir teY mevzuu 
bahls ama ortada henüz kail bir 
karar yok, fa.kat sen bu haberi 
kimden aldın?. 

Diye sordu. Muhatabı: 
- Bunu doğrudan doğ'ruya siz

den öğrenmeyi~im hakikaten ga. 
riptir, dedi. Bana bu ha.beri Am
manın kayın biraderi verdJ. Ben 
Niyl~ glltel haberleri art.Ik bu ka
ımllnrda.n mı öğreneceğim .. 

Kelemen cevap vermedi, fakat 
ir;inc dlişım kurt b1rdenbire §ld • 
dctle faaliyete g~mt<Jti: ''Demek 
ki ondan QOk bahsolunuyor, !1t1 
halde işi S".kı tutup fazla rcklAm 
yapmamalı.... diy<' dllifündU. Ve 
bu ı'lüıninc! ile a.rkadMlarma ikin
ci mekutptan hiç balı..41etmedl, bu
na mukabil derhal Kadar'a bir 
mektup yazdı: 

"Yakmdn gel~eğln ha.beri be. 
ni cidden memnun etti. Tabii oda 
meErclcsi ıı.rzu ettiğin şekilde ve 
muhakkak haJJolunıtc:ıktır. 

f~tikb:ıllnin bağlı olduğu giinle
ri heklerken mUthi3 tahnmmillsUz 
tir bahar geçiyor, çift bayat Y8fl· 
yordu: Biri dairede, kahvede ge-

"Muva.ffa.'k olacat.m, çünkU 
fı'UISIDl var.. Reami kctfetnıelde 
ŞMSon başlamış demektir, ikinci 
mektubwı niea.n tcplanJ§llldan tıon. 
"' gt"lmiş olınam da şansmun de
v'm ettiğ)nl gÖ!ltermektedir .. , fik. 
rlııe 1911.planıyor ve ıwnanmda izin 
alabilmek için ne gibi tedbirler rt. 
vha.z etmek lamn olduğunu be. 
ıım,ılıyordu. 

Günler geçıyordu. Gllneşli mayıs 
g1lnlerl şehri bir kat daha gUzell~ 
llrmii}ti. Kelemen diğer hayatmm 
bin bir projesi, bin bir ümidi çjıı. 
d~ göz',eri kapalı ve bir sarhoş gl. 
bi YIUJıyor<ln. "Muhakkok muvat
fnlt olaca~.. Muhakkak muvaf -
fnk olacağ;nı .. ., bruska hfç bir oey 
artık kendi!Fni ı>JAkadar etmJyor· 
dn. Bir gece hem~T9&i Şarlot'un 
evinde yemek yerken ıınneat dal. 
b'11\ halialo farkına ftrdı: 

(Devamı var) 

"Admira,, lılar Edimeyi 
gezdiler 

F.rlirne. 9 (Vnkıt muhabirinden) 
- fstruıbuldan Almanyaya dönen 
''Admira,, tııkmu sporculan bn sa. 
bah Edırneye gelmişler, şehri.il g0 
rilhneğe değer yerlerini gezdik
ten sonra bu akı;ama memleilu.~
mlzden nyn'mışhrdır. 

Hırsız bekçi mahkUm 
oldu 

De\llet llmanlan toıetınemtde bek • 
çlllk yaptıtı mralarda JCJ&reden 5 te. 
ıeton De bir halı çalarak buıllan mulı 
telll klmııelere satan AbduDall, cftln 
asliye dllrdUncil ~za matıJaımlll ta.. 
rntmdan 9 ay hapis, ıs ay ta ~t 
~zarett &Jtnıda bWUDdurulmat& mab 
kam edllmittJr. 
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~·ıi: -ast davasında müddei
umuminin iddianamesi 

BiR 
KAFKAS 
ROMANI ..3unwı gib'l ylne 3 mart 942 T. 

de Abdurrahman tarafından: 

1 - Uzun boylu, 44 - 45 yaşla. 
rında, iri vllcutiu, mntru.~. elma
cık kemikleri C',Ikık, tatar tipinde 
vldu~'U, 

2 - Kal:n kacılr, haf'rf Jar, dik 
Ye 'I'(,ja gibi saçlı, geniş nğrzlı, ga. 
) et karakt.erlııtik müstehzi bir te. 
bessümli bu:lunduğu, alçak sesle 
-.e yavaş :konuştuğu; 

:ı * KI3tk ve ekseriyetle eUeri 
nrkacla yllriiriUğü, 

4 - Konuşurken fazln jest ya.p
b~'l, 

fi - Enfi.lii. nevinden e:igara kul. 
!andığı, 

6 -- Tiirkçe komışmasını hiç bil 
mediği, in.,"ilizceye biraz vB.k:ıf bu
luncl uğu, 

7 - Kahverenğ'i.nde hafü bir 
paltooıı, düz n.çrk mavi renginde 
bir pardcsüsils, :ıltı kauçuk siyah 
bir ayakka.brsı ile kahverengi.nde 
diğer b~ isı·s.rpmi daha oılduğu, 

8 - Pa.lt.o veya pardesü altın
da lY.lcal.tld.rIJlda hemen daima kı. 
sa ve da.rea bir pant.olon görüldü. 
ğü, 

9 - Ye~te !!a.rap içmek iti
yadında olduğu, kruı portakalmı 
fevdiğl, 

l O - Kültilrlü bir adnm oldu. 

ve yine Abdurrahman, Pavlofun 
kan portakallarını sevdiği hattft ı 
hlr buluşnınhı.rında elindeki kese -
kf.ığrdı :Lccrisinde bulunan bu por. 

1 

tnkalbrdan kendisine de ikram ey 
lediği yoluda.ki beyanmm; Pavlo. 1 
fun diğer meyvalara olduğu gibi 
kan portalmllal'Dl3. da rağbet g&ı- 1 
terdiğıni söyleyC"n her z.a.m.a.n ali§ I 
''edş cyledij;'i ~av Mehmet Kök 
menin ifadesile teeyyüt eylemek
tedir. 

Abı.lurrohman, Pavlofla en son 
24, 2:; ve 26 şuba..t tarihlerinde bu
luştu~nu bi!dirm.1ş Pav1of ise sı- 1 
yaUkten muztari.p olduğu için 18 
veya 19 şub:ı.t tarihlnden itibaren 
konsoloohanedc yattığını ve ancak 
zabıtanın davetine icabet eylediğı 
7 mart t.o.rihinde sokağa ç ktığmr 
iddia cyle~t;r. 

Pavlofun bu nokta.vn matuf mü. 
dafaa..cımm aksi ~tan, dosya 
mı:>yanınd.:ı mevcut olup kendisin. 

Birçok yabancı dillere 
tercüme ediJmit olan bu 
eser, Niyazi Ahmet tara. 
f ından doğnıdan doğnıya 
Gürcü dilinden tercüme e. 
dilmiştir. Baştan sona ka. 
dar aık, macera ve kahra. 
manlık menkıbeleri ile do
lu olan bu nefis eser Türk 
matbuatında ilk nümune
dir. 

Fiyah 40 kuruf olan bu 
uer, bu üanı kesib getiren
lere Vakıt Kitabevinde yüz 
e 50 tenzilatla 20 kuruıa 
verilmektedir. 

(Mevcudu azalmıtbr.) 
de siya.tikten veya romatizmadan . ._ _____________ , 

eser bulunmadığını bildiren 8 mart 
042 tarihli tabin raporuylA. diğer 1 

1 
tarnrtan a.ı. ötedc·nberi oıduğu gibi 1 Dr. Fabr Ceı•• 
20 şubatJa 1 mart tarihleri arasın- ill 
da dükkanln.mıdan mcyva ahnrş sanır "keKeJemr t.edavtıııl 
olduğunu beyan eden Kırımh ma.. Her ctto ' w C.talofla No. tı 
nnv Mehmet Kökmen ile Enver 
Baydarm şalıadetleri ile tahakkuk 

30 senedenberi meşhur 

BirOüzellik 
Reçetesi 

TıcrObetenıt geçlrmlf, ltu1tıraut blr 
tenı mılik olmık için bit reçltl. 

En aert Te en donuk bir cildi ta._ 

etmektedit'. 'IK LADI ğufrade cdi!en (Georgi Pavlofun) ., .Abiurrah~; en son 24 • 25 ve ' "' ı 
7 mart 942 truihinde lstanb-..r1da -'> şubat tarihl~ri.nde Pavlofla h. ___ ........ _.....,..._ .. _ .. -..-,;;;;;_ ...... iiıU_ 

dlfe gtbt yumuıatıp beyazlatmak, ıl• 
)'ah noktalardan, açık meaamelerden 
ye l&1r lı:usurlardan kurtarmak IÇtD 
bu reçeteyi tecrilbe edlnls. Enell bir 
m1kta.r humettlrilmlf ıaf ıüt kre• 
masuu aynl miktarda bazmeLtlrilmlf 
•Jtln yatı Ue tan§tınT\12. Sonra da 
bunu iki kı!lm saf krema lle t•Jcrar 
wışt.ın.ııuı. Bu hallta11 eczacınıza 

da Jnrıtır;~ Ur"ir!z. Fuat mil.otan •:ı: 
olmakla beraber pahalıya mal olur. 
CYatsu> Tolı:alon Kremtııl satın al· 
malı:la bu ha1Jta11 daha müsait fer&• 
itle elde etmlf olunun\1%. Çünkü bu 
Tokalan Kremtnde taze aüt rem:ı.sı 
•e nf ııe)'t.Jn r•tı mevcut n cldden 
baleyt.:t ve kUT':etlendlrtci difer un• 
ınnlarla !enııl bir surette ve matlt\p 
miktarlarda kanft.ınlmlf bulunmak.
tadır. Tolı:lon Kremi, cilde ıen~UttD 
tauIJtlnl garip bir tarzda iade eder. 
Bu bapta bl.ze yazılaıılar : cTokalon 
Kreminin yalna S günltllt t.stlmalln
den sonra clldlm o derece yumu.tayıp 
beJUlandl ve o derece tazelenip sil
selleşt.l lı:l btzzat gözlerlıne bile lna.
namıyacatun ,eldi.> sıa de. (l>Qu 
,atm> Tok.alon Krenıtnl • tecriUle· 
lerl.Dl reçtrmJf gQzelllk reçetellni • 
kullaııum Ye tuaumız blt cUde ma. 
ilk oluııus. Tolı:aton Krem1ıı1n me=· 
nımlJet verlcJ semeresi pranwtdlr. 
Aka1 taktirde paranız iade olwua. 

tanbulda nıilkerrereTı buhı9tuğunu 
tevkif ed'llereik şehrimize getiril • bildirmesine rağır'i!n Pavlof bıı ta
mesini müteakip yaptığımız istlc -
vabında evvelce b!ldirileın hususi. rihlerde sivatikten muztarip oldu. 
yetlerin kendislnde a.ynen ve ta. ğunu bu sebeple 18 ve ıs şubat ta. 

rihinden itilxı.ren konsolosmancde 
mamen mevcut olduğu görülmüş- yatarak ancak -;"l..bıtanm davcıti11e 
tür. ıca-- v 

Abdurrahman tarafından evvelce ~t eyledigi 7 rnart tarihinde 
bildirilen eşkli.le t.-unamile tevafuk soka~a çıktığını iddia ve Abdur _ 

rahman Sayın.anın 28 şubat günün. 
eden Pavlof, yaptı{;'IllllZ görii!illle· de İstanbul zabıtas-nda "ifarle ver
ler esn:ı.qınclı (En:ila sigarası içti. d ..: 
ğini faka! b'r müddettenteri ra _ ı,;i .m-ad.ı resmL'li teşhis ile hil -
hat.sız bulunduğu cihetle hnlen si- '·jyetıni bildirmiş ve ~u suretle !s. 

tanbul za.brta.smca daha o ıı.nda gam kulla.nm:ıdrğmı) ifade eder. 
ken (a.lı1) ko'ıimesindeiki L harfini ı•ahs!yeti taayyün ederek mezkur 

Gelibolu nü!us dal.resinden &l~ 

olduğum 1320 doğumlu nUfua klğt. 

danı zayı ettim. Şimdi ise yenisini 
alacağımdan esküıılııln hUkınfl yoktur. 

lsmi: Ali Hqlm, Pederi: Ahmet 
Validesi: Hat1z 

Karaköy rıhtunmda Bancıum;. ote... 
llnde Gdlbolıılıı Ali Baelm Kaptan 

(401~) 

KaragtlmrUk nüfus ida.r~nden aL 
mq olduğum nUfwı hUvlyet cUzdant. 
mt zayi ettim. Yenisini aldrm. Eakial. 
nln hUkmU yoktur. 

KaragUmrUk Sofalı ~ No. 10'7 
Arif oflu Mazlum (40160) 

hak?kııten nazarı döati celbeee- tariht.en itibaren ele geçirilmesi 
cek kadar s-a.kil tclll.fuz eylemiş, için ça~rşıma.ğa lxışlamlmıs olduğu 
bundan maada evvelce yine bildi. halde 7 mart tarihine kadar tev. 
rihliğ-i veçnllc tüııkçe konuşmasını kü edilemiyeceğinden hatta 2 ve- lkincl tcra Memurlllfundan: 
bilmedi~i.ni. ingiJ'.:ı:~eye lUgntle çn. ya 3 nın:rt tarfüin.de İstanbul kon- DU/H%D 
lışacak dorecedc vfiJuf bulunduğu- soloshanesi roş Ş4förü Bezzup'un Bir borçtan dolayı haciz &ltmda o. 
nu ve lstanbulda da. hıgilizceye hariçte kendiz.ine benzetileı-ek tev- lup paraya çevrilmesine karar veri _ 
çal~ığ n :hatta İngiliz konsoloo • kü edilip bilfilırre işin fnrkm=ı. va.- len Yazıhane, Demir ve pirinçten ma
hnnesi memurlarından lfnifred isim nlarak serbest b:.rokılıms olma.sm. mQl çl.nl modeli, taht& maae., Çini yap 
1i '17fr mem'lrun kızından ders1 er ~an, ~u tncihlcrde .koosoloshane • mak 1ı;in kalıp, çl.ril t.ıi.ft, demlr Jrllnk, 
:ı ldığını söylem.iş \•e tahsili, milic _ en c ışarıyıı çrlonış olsaydı zs:bıtıı cam&§ır tekne.o;l ve sal.reden !bil.ret çt. 
tesebatı V.! ilmi mesaisi il7.erinde mcmurla.rrnco. tev'k!:f edilmesi Ul - nlllğe mUt.eallik !!§Ya 16 Haziran 942 
aynca vc-rıiiği iz:ıh:ı.tla kendfslni Zimgcı'dlğian b:ı_;is!e 7 mart t.a.ri. salı günU saat 13 den on d5rde kadar 
' kiiltilrlli bir a.da.m.) olarak tanıtan hine kada:~ k../')n~l05.'lruıe haricine Galata Çe§Me meydanında Azap ka. 
Abdttrrhmn S1 'm'"'t te'-"'t eylem1'0 .• - çıkmadı~"llU bİn!l.esnleyh 24• ~5 26 da 267 N 1 dükk"-d ·-"' A_._ " ....... .ı• ., şubat tarih1er.iru:lc ~tcndisile bulu • pı 0• u ..,. a - ... ~. 
tir 11\4 ile .satılacaktır. · i §Up görüştiiğüııü ifnde eden Abd.ur 

stanbuld~n geı1diği srrada ar. rahman Saynın..'l'ıt kezalik en son Muhammen krymeUn yüzde yotmıo 
kasında gördüğUmüz ve daha ı>nce- 1 mart tarihinde dükkanlanndan beşi buımadlğl takdirde ikinci artır
öen A bdurrahm.:mm ifadesne öğ _ an.ası 19 Haman 942 Cuma gilntı ay. 
r(nd.iğimiz düz a<"<k mavi TC'nktc. me~~ ratrn n.ld,ğınr bildiren rrı. - nı rnshnld" - tay-4.ıı e!!'lcn Erıatta ıc. 
ki pardesıisü ise blr.e hl<' yabancı nav ' chmet Kr)km .. ile Enver Bly r.., ('_..:P,c ktir. tstel illerin rı.n.hallln _ 
"e'mem•.'ştir. damı bev-ınl'.ırL.ım ıfomı ol.amryu. d ı 1 • 

"' Kendilerine gösterilen yilzlerce cağım ilave e:ı. ı ... .nıişlir. c:at~:r ıı:u:~=r.memu~:oı~~)rn. 
Vp yilzlerce fotoğrafi arasr:-..dan Muhterem hjkirnlerim, 
Rillefunanl:ı. Abdumüımgnm R'.or. HMiseleri oldukları gibi değil 
nilofün fotoğra.fr fı?.ermde birleş- belki .işjne ve m~nfaatine nasıl uy Beyoğlu Halk Sineması 
melen. 'ıusustyetlcrl hakkında yek gun geliy.Jrsa. ancak o şekilde an. ı - Gece .Aııahtan: Boıtl Karlof 
diğerini teyiden vaki beyan lanmn latmak itiyadında 'c>la.n ve haki • ı - YUrUyl'n Kale: Gang'flSter 
Konıilofta a~n görülmesi. keza- katle k..'U-şılaşm:ı.ktan da.ima snkr. S - Kanlı Yol: Bu.k Canes 
lik yin" yüzleree fotoğraf arasın. nan Pa\•lofun bu sözlerinde de ha. 4 - Mlkl. 
da Pavlofun fotoğrafmm Abdur- kiknti a.rıa:ı:nak ve bulmak imkan • 

PARA.SIZ OUZELLIK KunISU 
Derununda Cbeyaz ve pembe> renk
lerdeki Tokalon kremleri Ue muh
tell! renklerde Tokalon pudra.sının 
nilmuneletlnl havidir. Ambalaj 'fe 
sevt ma.sraCı olarak 20 turuoluk bir 
pulu af&Rıdald adrese gönderiniz. 
Tokalatı servisi '7.F. Posta kutusu 
822, İatanbul. 

IBugünkü radyo 1 
7,30 Program 7,33 Radyo salon or. 

keatraaı 7,43 aja.rı.tı 8,00 mUZlk 8,15 _ 
8,80 Evin saati. 12,SO Program 12,83 
Tilr!~Ul'1r 12,15 a!aruı l:,oo • 13,80 
Şarkı ve tQ.rkWer. 18,00 Program rn, 
c:: ~dyo dana orkestruı 18,45 İnce 
aaz faslı 19,30 Haberler 19,415 Serbei.t 
10 dakika 10,M Hicaz makamından 

p.rkılar 20,15 Radyo gazeteai 20,4:5 
Bir halk türkUaQ 6ğNJ>lyoruz 21,00 
Ziraat takvimi 21,10 Şarkı ve tu ı u. 
ler 21,80 konu§ma 21,45 RiyuetıcUm 
bur bandosu 22,30 Haberler 22.~ -
22,50 yarınki program n k&paruı. 

rahmıın tnn>.fmclo.n ime Ye ifade e- gızdrr. 
dilen husus!y~tlerlııin de kendisin. Filhakika Abc:hmıı.hman Sayman 
cie famruni1-: mlic;alıede edilmesi 3 • İstanbul za.bıtac.;ınd:ı. verdiği 28 
rniarmd-ıki tanW!t~ığı inkii.n kabil şubat t.arihl.i ifades'm.de, kendisine 
olınrya.cak s~e belirtmektedir. gösterilen resimler &rnsmdan 

İzmit Deniz Satmalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
Georgi Pa\.•'.ofun resmi.ni göster • 

Bu hususİ.ll3{1 dcmıe:n inıcl eder- mek suretiyle hüviyetinin ve şah. 1 - Tahmin olunan ke§f.f bedeli 41Si>U lira 41 kurqdan tbaret olup 
ken Pavlof ile Kornilofa Ömer To. siyetinin anlf19tlrnasnıı mümktin kıl gö&tcnlecck bir mahalde lnp. ettirılecek bir binanm kapalı zart usullle ek. 
kat'm ve AbdutnıJımanm fot;oğraf ı:ıuş olnbilir. Fakat lbu ifade ve bu s;itmesl 10. Haziran. 942 çar§amba gUnU saat 16 da !zmitte tersane kapı. 
l~nnın göste.>ilmesi anında ~iwcri- teşhis; takdir huyurursunuz ki bir sındakl komlByon blıııurnda yı.pılacaktır. 
nıı~ ikı:zara.rak sinir•,endı2tlenne ve eahsm tevkifi için yalnız başına 2 - Fennt ve huaust §artnameleri, proje ve ke§!i komisyonda görWe. 
mümkqn olduğu kadar tabil görün 1 kAfi ib:r sebep olmadığı gilıi zaı,1• bilir. Teminatı 8189.2( lirad•r. 
ıneye çalıştıkları.'Ul, bilh:ı.s&l görü. ta kuvveti de --saHUıiyetli hfildm 3 - !stek!Jlerin bu gibi !§teri yaptıkların,_ datr nana mQdUrlUklerin· 
len ltizum üzerine KornUof ile Pıı.v. tarnfı:ndıı.n lL<;ıı!i hükümlere tevfi- tien alacaktan ehliyet, emnıyetten çıkaracakları htı.anUhal vesik&larmı ve 
kıfun mflvaccheleıinin ynpılnı:ısı kan veıilml§ bir tevhlf karan mev 2490 sayılı kanunun taritatı veçhlle tanzim edecekleri teklif mcktuplarnıt 
sırasmd:ı Kornilofun, arlaı.claşına. cut olmadıkça- herhang iblr kim 

1 
yukarda mlkdan yazılı temınatıan Ue birlikte belli gün ve saatten tam 

-kfınlKmin nazarından k:ı~ı- se~·l resen teVkif etmek :Lktidruım 1 bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (~04) 
~"?n - seri lhlr göz işareti verdi. ha.iz değildir. Şahıslımn hürriyet. 
gıne ve 1.cıtepan Podoçnflı:: tarnfm. leri Ve hümyetler.inin masuniyeti 1 r 2' ' ~ 
dan Ömer Tolcat'ın evine götUrü- kanunla.r-.rruzın tekeffülü ve zımanr fatanbuJ Bcle_ıiy~si ıla'"' nlan 
lerek Uzerinıie izahat verilen Va!. eltmda.dır. C1 ı 
ter markalı nu:mamsı mnhsus bir r;emş bir hilrriyet hava.sırım 
':asrta ile kazınarak ortadan ltal - semestçe teneffüs edildiği niz vur 
amlan nncak bilıllırre iJmi usul • dumuzdıı herlıengi bir ltimscnin 
lerl~ numarasının 178190 olduğu luıksrz ve sebt-ps1? olarak hürr:ve. 
t~b.t kılman ve 27 haziran 1940 tintie>n mahnım edi!mesi kabil de. 
T. de Rusyarun ;ı;,gn şehıind~ bir ğildir. 
ınUessesey: Ra.W.dığı fabrikasınca Pavfof hıı:kkmda di;;er suç orlak 
verile>? ccvar>tan ::ı.nfa .. r;ılnn P. P. lan ile bid"ktc 5 ~ tarihinde 
~o~elı otrunatiic talY.ı.ncanm vak'a sulh H. liğhcc tevkif knran itti • 
~erınde elde edi', n tabanca oldu. haz edilmi-, olduğu dosvn arasın 
gunn da i?:ıret edeHm. dn mevcut evrakla müst~ttir An: 

:a\•Iofun Abdurrnlımnnı tanıma cak hu tarihtroir ki U>vk~ k~rr. 
dıgı l!akkmclakl rsramıa rağınen ıım infaz ewrini alnn 1stanb1.1' za. 
t:u~un ~sj tütüncü Yusufun şalın- bıta"I mııkteza.smn tcvessUI eyle _ 
oetı ve te~ıisile milen•lt bulun • miş bulunuvordu 
makUıdır. Keza.Jik Abdurrohrnanm · · r Devamı f'flr ı 
bir gün öğle v:ı.kti Taksimdeki 
Kodak rokli.m levha.sının alllncl~ 
bulunan btr lokıntnda Pavlofu bek 
lediğinf v .. ayn m:l33.larda yemek 
yeyip çlktrk t.ruı ı:onra dışa.r,:da bu. 
Iııgtnlrla.n yo'unda.ld. ifadesi, Taf -
lıın 1nJı:antası sıh\bi Ahmet Kaya. 
lnrm -r>ııvtotun, lokantasının mi.iş. 
terilerlnden o!duğuu,, bildirnı.esi 

Çocuklu bir ailede ev işle
rine ba..~abileeek 30 - 35 yaş 
larmdıı bir bayana ihtiyaç 
vaTdrr. Talip o 1Mlann Vakıt 
ma.tbaaıu v~ı:nednn Behraır. 

UT,can':ı mUracııat eylemesi. 

Kt><jlf bedeli 
10824,50 

tık t.e'mlnat Şartname ve .alre 
811,8~ ,54 Mezbaha - SllAhtarağa. yolunun 

SUnnet ve Siln.btar&ga köpıilleri ara. 
sı esaslı Şose ta'mlratı 

10568,80 792,66 ,53 Göztepe - Ka.YJ§dağı yolunun e. 
saalı ta'nılratı. 

Keşi! beddleriyle ilk te'ml.n&t mlktarlan yukanda yazılı yol t&mlr iş. 
lerı ayn ayrı kapalı zart u.sullyle Ekalltmeye konulmU§tur. Mukavele; Ek_ 
sııtnıe; Nafia İşleri Umumi • Hwnuıt ve !ennt şartnameleri; Proje ke§lf 
hu~r..saslylo bunn mUteferrl diğer evrak yukandıı h.lzalarmda gösterilen be. 
deller Uzerinden VilA.yet Nafta MUdUrlUğUnden almacaktır. !hAleleri 25.6. 
942 Perşembe gUnü saat 15 de Dalnıt EncUmende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihAle tarihlnden Uç gün evvel VilA. 
yet "Nafia MUdUrlllğüne mUrncaatıa aıacaklan Fennt ehliyet 942 Yııma ald 
Tl:ıaret Odası vesikaları. imzalı ıartname ve saire ve kanunen ibrazı tazım. 
gelen diğer veaaik ile 2490 No. lu kanunun tarifatı çcvreıılnd<ı hazırlaya

cnlfları tekllt mektuplarmt J.b.Ale günU aaat H'e kadar Daiint EncUmene 
vermeleri lAzımdır. (6329) 

SAH1Bt : ASlll US Ba.sıldı~ı yer: VAKiT MATRAASI 

Umumt Neşriyab idare edef "ilet ile Alıirieı S•noa 

' 

ıe -·- ttft 

ııtaabal Levazım Amlrlltladea verilen 
Askeri Kıtaat 111aıan 

A§&fıda yazılı etlertıı kapalı zarfla eUUtmelert 12.t.9'2 Cuma sUnO 
saat 16 da hmitte postahane karpamdakl ukeı1 aatmalma komlayonunda 
yapılac&ktrr. Sığır et.1nin klloıru 90 kun1' koyun et.inJD 120 kuruıtur. Ta
liplu1n kanuni veaikal&rtıe tekW mektuplannı lb&la aaatlDdeıı blr aat 
evvel komlayona vermeleri. 'U&4.-6829) 

ll1ktan 'l'lltan :remtaatı 

OlnaL Kilo Ura Ura 
Sıtır veya koyun eU. 20,000 18,000 18~ 

" .. • • 20,000 18,000 U60 

" • • • 18,000 ıe.200 12u 

" • • • 8,000 'f.200 6'0 

• •• 
Afağtda mikt&rlan yazılı çayır oUan kapalı zartıa eıaıntme79 b.a.. 

m~tur. İhaleleri 17.6.9'2 gUnU hiz&larmda y&ZlU aaaUerde Ankarada L'Y. 
Amirllfi aatm&lma komiayonunda yapılac&lcbr. Taliplerin k&nanl YMUr&.. 
larlle tekllt uııektupla.rmı ibale aa.atlerı.ııdeıı b4r a&t, eneı ~ ııer. 
meıert. 

Miktarı TUtan. TemlDUı hı.le 
K.llo Ura Ura .ati 

574,500 &8,726 %1M,IS u 
~2.2:SO 29,112,l}t 2183.114 ıe 

159,875 7,993,7& 1599,54 u.ao 
779,000 as,950 2921,21 14 

(~) 

••• 
Afağtda mfktan yazılı etler kapalı zarfta eblltmeye ıuınmQftur. th&.. 

!esi 12.6,942 Cuma gUnU saat 17 de SUrt aakeı1 aatm&lma koml.IJoaunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni veatkalarile tekllt mektupıanıu lbale aa.. 
tıncıcıı bir ııaa.t evvel koml8yona vermeleri. 

Mlktan Tatarı 

Otnat. Ton Ura 

Koyun eti. 
Sıfır eti. 

-180 
160 

••• 

NOOO 
80,000 

1500 DA 5000 ton k:ıdar nakliyat ka. l 80,000 kilo mfrr veya ko1UJl eti lalı 
palı zart!& eksiltmeye konmU§tuı naca.ktir. Kapalı zarfla eblltmeıd ıa. 
Tahmin be~li 25,000 lira nk tem.1n& 
tı 1876 IJradır. th&leal 115.8.9f2 gUnQ 
uat 18 da Gellbolud:ı &lkert pocta 
1260 aatmaıma komlsyonunda yapıla 
caktır. Taliplerin ka.nunl v<lSikalarllf' 
t6k1it mektupl&rmı ihaJe aaatlDdeıı 

blr saat evvel komisyona vermeleri 
(34~815) 

••• 
Benzlnı ciheti askeriyeden verllmek 

Uz.ere 600 UA. 5000 ton kadar nakliyat 
yapbrıJ.acaktır. K&palı zartla eksilt. 
meai 15.6.9f2 günU aaat 16 da ~bo 
luda aakerl posta 1250 satmalma ko
mlsyonmıd& yapılacaktır, Tahmiıı be 
deli 23,000 lira ilk temlnatı 1873 11ra.. 
dır. Taliplerin kanunl veaik!\larlle tek 
lif mektuplarmı ihale aaatlnden bir 
saat evwl komiayona plmelert. 

(3399-6984) 

••• 
00()0 lllio koYUri 'eti ve 9000 

kilO siğtr eti kapalı z.arf1a ek 
siltmeye 1~onmtİştur, İhalesi 15 
6/942 Çarşamba günü saat 14 
de Sinop askerlik şubesinde ya 
pılaca.ktır. Tahmin bedeli 15,300 
lira ilk teır. ina.tı 114 7, lira 50 
kuruştur, Taliplarin kanunt ve 
sikalarile teklif mektuplarmı 
ihale saat:- -?en bir saat evve1 
komisyona venneleri. 

(5862 - 336.'5) 

6,9j2 gQnQ u.at lT de GeliboJ11da u. 
kerl satmalma koml.l)'ODUDda ,apd&
ca.ktır. Tahmtn bedeli 80,000 Ura ilk 
t~minatı 37:SO lirada. Tallplertıl Jııa· 

nunl veısikal&rtlfl' tekut mektuplanm 
ihale aaattnden bir aat enel badi. 
)ona vermeleri. (841G-I01T) 

••• 
flS,000 kilo koyun, kusa, lceçf, ~ 

eti almacaktır. Talipleri& 9' 7,1 temi 
natlartle 17.6.9'2 Ç&rJamba ctıDO _. 
at 15 de Çorluda asurt atmalma lro' 
mlayonuna gelmeleri. 

(m"l-UOl); .... 
1%,000 kUo koyun ett e.Jmeeütır. 

Pazarlıkla ekııtltmul 18.t.H2 PftlP' 
be günü saat u de Çorluda ukerl 
aatmalma komi8yoııuııda yapıı.e.Jt.. 

trr. Tallp~rin bell1 nldtte komJayolılo 
golmeleri. (339S~:s3) 

••• 
J4Utea.hh1t ıı.a.m. heaabm& 80 tan 

pirine sabunu aatm alıııac&ktır. ET~ 

l!&t ve hwıua! §&rtlan komlsyonda ı6.. 
rUlebWr. İlıaleai 13 6,942 cumartetll 

güııQ aaat ıı de yapılacaktır. Behes' 
kilosunun muhammen bedeli 64 im"' 
ruştur. Taliplerin k&t'l temJ.ııa.tlarUe 
Harbiyede Yedek ırubay okulunda ._ 
tınalma komlsyonuna mllracııatıan. 

(8324--6711)! 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

Türklyede yangın, nakliyat, hayat ve kaza. lligorta l§lertle megul oL 
mak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil eclllerek bugün fa&lly& ha. 
ilnde bulunan Doğan aig<'rt& Anonim §lrketl bu kere mUraeaatla h:mlt, 
J4anlıa ve Aydm vilA.yetierlle mUlhııkatı acenteUğlne §lrket ııamm& )'&%1' 

ğuı, nakliyat. hayat ve kaza sigorta l§lerlle meşguı olmak ve bu lflerden 
dof,acak davalarda bUtUn mahkemelerde mUddel, müddaleyh. ve U~cll 
~ahıe sı!atlarile hazır buh;ıımak Uzere ~tek Ttlrk Llmıted Şirketlnl tayin 
eylcd!flnl blldirml~tir, Keyfiyet Sigorta şirketlerinin tettif ve mUrakabeı!ll 
hakkındaki 25 Haziran 1927 tarlhU kanunun hllkUmleri.ne muvatık görQl• 
m~ olmakla llln olunur. 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Cinai 

Koyun eti. 

Stğ'ır " 

Kllueu 

155,000 
M,000 

122 
92 

~ 

8780 

ı - Yukarda cins ve mlkdan yazılı iki kalem et ayn iki prt.namedo 
ve ayn ayn taliplere lhıı.le olunmak suretilo kapalı zart u.sullle eksiltme• 
!eri 11. Hazlren. 1942 perşembe gllnU saat 16 da lzmltte tersane kapısm
ı1&ki komi~onda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri 336 ve 253 kuru§ mukabilinde kom!ayoııdan aıı. 
naMllr. ) 

8 - tsteklUerin ilgili olduktan Ticaret vesikalarını ve 2f90 aaylr ka· 
ııunun tarifatı veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarmı ve yuleal'da 
hız.a.larında yazılı temlnatıarlle birlikte belli glln ve saatten t&m bir nat 
evnllne kadar komisyona vermeleri. (~03) 

Bandırma Mal müdürlüğünden: 
Bandırmanın Sığ'ıryolu mahallesinde kAln hazınet maliyeye ald ikl kat. 

lı ve "12380., lira bedeli ınuhammcnli Türk Un fabrikıı.smm fabrika binası 
ilo araaaı ve içindeki hazineye ald 85 beygir kuvvetindeki motör ve ~
rUaWe 4 adet au depo.su ve 55 beygir kuvvetindeki motör ve te!errllatı bef 
adc.t un eleği bir un harman ınakinesl "kayışı yoktur,. 8 adet vala topu 
bır adet lavaj makinesi bir adet lavaj tulumbası, irmik isajöıil ve buğday 
a.rcarından ibaret olan lletlerile blrııkte 2490 mı.yılı arttırma, ekailtme ve 
ihale ka.nunu mucibince ve kapau zart usullle 10.7.942 cuma gll.nU eaa.t ı.5 

de Uıalest icra edilmek Uzere 20.6.9f2 tarihinden itibaren 20 gün mUddeUe 
ıı.ı ttırmaya çıkarılmıştır. 

Muvakkat temınat muhammen bedelinin yUzde yedi buçuğudur. 
Talip olanıarm ve !azla maıamııt almak i.steyenleriıı Bandırma mallye

alnde mUte§ekkil W1ll emıa.Juıat11 komlsyonuııa mUra.ca.atlan llA.n olunur. 
'(6309' 


