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COM i ET 
NiN G .. l L • 

1 
Yazan: Asım Us 

Se,·gili Cümhurrcisimiz İsmet t. yüz elli im.dar talebeyi konforlu 
nönü'nün birkns: giln ev\"el İz.mir- bir şekilde barındmıcak yer bulun. 
filere hitap ederelı: söylediği gü.. duğunn göre bin yıı.takh yeni bir 
zel sözler arnsmdn. ynnnl;;i Türki. yurdun yaıır 1 tamamlandığı tali. 
yeyl omnzlannıla )iikseltccek olıuı dinle bu ilıtiynç kökünden hıı.llcdll
çocnkhırımmn ve gcn~lerimizin e. miş bnlunacaktır. 
~itim Ye öğretim I_şleri önemli bir Unntma.mnk gerektir k i uzak 
yer tutuyordu. Bflh:ı.ssa harp hali- mcrllezlerrlc bulunıı.n yüksek olml 
rıin ~r yaşanın. ş:ı.rtlan içinde talebelerinin b:ı.nndınlmaları a.. 
ınerkezlcrcle yüksek okulların yatı de<'e ittimni bir yıı.rdım meselc&i 
(lal'alBrJDl bU1A-~•ruı ha.'•( "OCUk.. (]Oİ,rld' ll m UAUUJ ,.. ,,_, ır. u, -,,nı zrunnnda milli 
brını daha. mütenızı sartlar için. mil<lafnn işidir. Cihan harbinin pat. 
tle barmdınnak İ§i Uzcrinde durı·. !D<lığı giind~nberi e1rafrmız<la olup 
yordu. ı biten i~ler hepimize açık göster. 

CUmhuriyct Hn.Jk Partisi Genel mi!ıtir ki blltün milletler it'in ~ 
Sekreteri ft"ikri Tiizcr'in diinkii gn- nnki ynsnma şa.rtln.n bugüne nb. 
:7.et.clerde çıkruı demeçi bu b:ıkrm.. betle daha çok zor olacaktır; yarı. 
da.o heplmlzi yürekten sel indire • r:m ha7ırla<lıl:;'1 çetin imt ihandan 
cek bir müjdedir. Aziz Milli Şef;_ ~~c~ bngiiniin gıt'ntliğini iyi bilgi. 
miz bir tarnftnn nruı baba tıefkat j '1• lyı knrııktcrli yetl..tirmiş m.iHct
\"e himayesinden uzaklnrcla tah ,i( !er mm·aff:ıkryetle. çılaıbllir. Onun 
eden Türk gençlerinin hayatlarlle ~~in bng~ hudntlarmıızd:ı ~ph. 
duygulu yurtt.n5larmıızı ilgilendir- grm17 çclıl' lstihkiimln.r ne ise Şeb.. 
nıok isterken diğer f3nlftan Parti zac1eba~~"' bir köşesinclc temeli a
yoliyle ve \"Usıtn.lnm•la tstanbulda tılmnk uzere olan ytik<ıck tahsil ta. 
yeniden bin yatakİı bir modem lcbe yordu da !1ak1knttC" ondan baş 
talebe ~·urdu lrurulmru;mı emret • k~ bir ~y degildir. Hu Wba.rln 
miştlr ,.e bu emir üzerine 1943 yılı ('i~mharıyct Hnl'l' Partisinin başla. 
içinde sona erdiril<>..cek surette <lıgı bn hayırlı işf;c mu,·a.ffak o'. 
sbndi<lcn işe bıı.5lanmı%ır. mnsmr rondnn dileriz \ 'c hnyırse-

\·er yurttaslann ellerinden ğeldi;:.i 
Şu halde esasen bugün bin ~ kadar yrırdrmlarmı bekleriz. 

SALA 
Ufu;uw Flober'in bu lınrlku?fido oef1s ask .e 

tarihi romanı 10 kupon gctlrcn ol:uyucumuz:ı yal· 
nız 60 kuru.,a ,·erilocekUr. SBtnmbo 484' biiylilt ııa~ _ 
f ahk bir eeerdlr. Bu lnıponlnrı s:ı.liliunııyı unut. 

L mayuıız.. 

Balkanlarda as 
Paşaya 
suikast 

Seylan adan, Japonların ele geçirmek. i.tedikleri, mütteliklerin en çok ehemmiyet verdikleri bir üstür. Harita.. 
mız, ayni zamanda, Pc.ilikteki mühim nteTkezler arcuında ki me•aleleri göstermektedir. 

Mihver hazırlıkları arttı 

rtaşarkta 
Bir taarruz baılayacakmış 

Londra, 21 (A.A.) - Moskov& rad. 
y~a göre, mihver devletleri Bal -
kanlıı.rda ve ad:ılar denizinde hazırlık 
ıarını fazlalaştırm:ı.ktadır. Mihver dev 
leUnrlrun cıçxk taaavvurlan orta rk;o; 
ta blr hllcuma geçmektir. Yunanistan. 
da, Glritte ve on iki adada deniz ve 
hava faaliyeti artmıştır. 

Hitlerin 

• 
Mısır Başvekili camiden 
çıkarken bir talebe tabanca 

ile ateş etti 

Yapılan n mayl,te 
3 taıe e öl 

Roma, 21 (A.A.) - Roma basını 

Kahirede Cuma gUnU Na.has P3§8.ya 

ltargıı bir suikast yapıldı!Pnı hnber ver 
mektedir. Bir talebe Nahas paşa camı. 

Bulgaristan hakkında 1 den çıkarken paşanm anıbluıına bir eı 
bir sözü tabanca sıkmıştır. KUJ'§Wl bnşvekllln 

Bulgarca otnı garetesi Hitle. elbisesini delip geçmiştir. Ba.§vcklle 
rin 1939 da Köse tvanofn söyle. refnkat eden Emin Osman yaralanmış 
diği bir sözü hatnfatrnaktadır. txr. 
Bu söz şudur: "Balkanlarda sü- Suikastı talebe t.aratmdan yapılan 
kutu istiyorum. Bulgarların ça. bir nUmaY.ltı takip etmiştir. Polis nll. 
lışmak ve sebat ile yapacakları mayf§?!lcri dağıtmııtır. Talebe anısm. 
yardnn ordu ile yapacakları yar_ da 3 öıu olduğu, suikastçının tıevklf 
dmııdan daha semereli olacaktır" edildiği haber verllınektedir. 

Bulgar gazetesinin bunu ha.tıi· 
!atması dikkate layıktır. 

- Radyo Ga.:::etesi -

Milaslıların 
teşekkürü 

Milas kaymakamı bomba kaza
sından dol~yı yurdun bircok ye
rmden ve Univcrsite gençliği ta. 
rnf ından çekilen baş sağlığı tei. 
gra.flannıı Milaslıların candan 
teşekkürlerinin bildinlmesini rad 
yo gazetesinden rica etmiştir. 

Dlin akşamki radyo gazetesi 
bu tcşekkürii yurdda{ılara yay
mıştır. 

Japon - Rus balıkçılık 
anla§ması 

Şark cephesinde 
Şiddetli çar
pışmalar 

devam edıyor 
J\losko\>a, 21 (A.A.) - Sovyet teb. 

liğl ckınde bildiriliyor: 
Merkez cephesinin bir kesiminde 

hareket ynpan Sovyct topçu birllklcrf 
Almanlar tarafından lnadla mUdıı. • 
faa edilen mUs tahkem bir noktayı 

zaptctml§lerdir. Bu cephenin diğer 

bir kesiminde Almanlara ağır kayıp. 
lar verdirilmi§ ve dU§manın tiç muka. 
bH hücumu pUskUrtU!mU,ştür. 

Kallnln cephesinde Almanlar 3 köy 
den çıknrılmI§lar ve 650 öJU vermişler 
dir. Lcıılngrnd bölgesinde çetel1:r Al • 
manian §iddetle hırpalıyorlar. Bu böl. 
gede 6ldUrU1en 900 Alman aranında üç 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 c~) 

Bomba hlld isesi
• 

nın 

Nisailln 
ceza 

muha ~ernesi 
birinci günü nkara--ağır 
mahkemesinde başhyor 

A.nlmrB, 21 (\'akıt mllbn.blrinden) - Alman BUyttk Elçisi Fon Pepen'e 
suikast ynpmaktan suçlu zannolunanlarm evrakı bugün •(dün) Ankara 
ağır ceza mahkemesine tevdi edilmiştir, öntımUzdcld Ni.sanın birinci ça.r. 
şıımb:ı. günü öğleden evvel muhakemelerine ~anacaktır. Muhakeme aıenı 

oıacnktır. 

Yeni Kale Rusya 
donya Muazzam ihtiyat 

Amerikahlar tara- kuvvetler hazırhyor 
tından zaptedilmiş 1 . Yabancı bi_r kaynak~an verilen 

bir habere göre Voroşılof Ark.an. 
Tokyo, 21 (A.AJ - Japonya. jel ha~tınd~ rnüttefikkr ~araf~~ 

qm Hindiçini elçisi M Yoşivzava dan gondenlen malzeme ıle mu
- ki şimdi Tokyoda bulunmakla· him kuvvetler hazırlamaktadır. 
dır • bir ga?.eteciye demi.c;tir ki: Bunlar 75 piyade t ümeni, 20 tu. 

"Gazete haberlerine göre, Avus ğay, f5 s.üva.ı_i, 12 motörlü tü.. 
tralyah ve Amerikalı kıtalar Ye- ınendır. Kcndı kurmay baskanı 
ni Kaledonynyı işgal etm!ştir. E. ~l Mazoren yardım etme:~
ğer bu haber doğru ise Japonya tedır. 
Amerikalılar ve AvustralyalJlara Budiyenni de Stalingradda kur 
karşı kat'i harekete geçmefüfü_ may başkanı Kumiyef ile çalış . 
ler. (Deııamı Sa. 2 Sıi 4 de) 

ELERDE DURUM 1 

raya işgal. 
·ıecek mi? 

ŞARK ve LİBYA OEl'llESl: L da.tan. ve hUcumlan kaydediliyor. Ne 
Tebliğler bir hUkUm vermeye mü- Rus, ne do Alman muvaffakiyeUeri, 

salt değildir. tkl tararm da yer yer mu ' esas cephe üzerinde mUhim değişiklik 
yapacak mahiyette değildir. :MUhltn o. 

Japonların Sibirya üzerine hi.L 
,.um edecekleri hakkında h2.bcr. 
ler gelirken, Moskova, J aponya 
ı.e balıkçılık mukavelesinin bir 
sene daha uzatıldığını blidirmiş
tir. 

1 numarall husus~ mahkJme Gerçi, bu, Japonların 'bir hiL 
cuma kalkışmıyacakları demek 
değildir, Mihver devletlcn teca. 
•,rüz emellerini aklamak ic;in böy
.e hareketlerde bulunmuşlardır. 

- Radyo Gazetesi -

. . 
1 (1 

• 
i htikarcıyı 
cezasına 

üçer sene sürgün 
ınahküm etti 

lan haber Almanların ihtiyat kuvvcL 
lcrini scvketmeğc başladıldan, Rus· 
lnrm da. mllttefikıorln malzemesi ne 
mUhim ihtiyat kuvveUer hazırlamakta 
olduklandır. Bunların ifade ettiği m~· 

na gayet açıktır. Yıpratıcı kı§ lkl ta... 
rafı da hayli yrprat.ınasma rağmen llk 

bnhnra iki taraf da hazırlanmıştır. 

Voroii!llO! ve Budiycnni tara.tmdan ha 
zırlandığı haber verilen kuvvet olduk
ça kabank bir yek~n tutmaktadır. 

Sovyctlcrln Stalln hattına muadil bir 
mUdafaa hattı hazırlamış olmaları da 
kuvvetle muhtemeldir. Bu ho.t ve dl. 
ıtcr istlhldl.mlar nerededir? Bunla r 
§lmdlllk blllnmlyor. Almnnlarm ilkba 
har tnITT-ruzunu, öyle gözü kapalı ynp. 

Gaze emiz 
fa 

1 ~' nbul Adliye binasında faa
liyete geçen , 1 numaralı hususS 
malıkeme, dün ilk olarak iki muh 
tekiri muhakeme etmiş ve c.-ezayc:ı 
çarptırmıştır. 

Bunlar Yaşarla Yorgi adında 
iki tacirdir. Muhtelif zamanlardn 
parça parça piyasadan 1000 tc· 
neke sadeyağ, 150 çuval reçine, 

30 çuval kara b:ber toplamışlar, 
Beyoğlunda Katina adında bir 
kadının evine saklamışlardır. 

Mahkeme iki taciri de üçer sene 
Siverek kazasına sürgüne, 1000 
er lira para cezasına mahkum et. 
miş, mallann da mü.saderesım 
i<ararla.ştırmıştır. 

(Devamı Sa. 2 Sü 4 de) 

Pasifik harbi 
Bir Jaoon 
kruvazörü 
batırıldı 

Müttefikler 
Japon üslerine 

hücum etti 
Canherra, 21 (A.A.) - Curtin 

bugl\n aşağıda.ki demeçte bulun • 
m~tur · 

20 me.rtta, ınUttefik uçaklar Ro
ba.ulcla düşman harp gemilerine 
Jmrşı muvaffalayetlc neticelenen 

(Devamı Sa. 2 Sü. ~ d e) 

ı s·.r 
h 
kı 1 

a 

Se"sen bin 
Japon 

Şiddetli bir taar
ruza geçti 

Çunking, 21 (A.A.) - Çcl>ai 
ajansı Çin harekatı ha.kkmda a
şağıda.ki haberleri vermektedir: 

80 bin kişilik bir Japon ordusu 
Hotsen ve Tsaosien kcsimlerind.;. 

(Deııanıı Sa. 2 Sll 6 da) 

Gençler her romanı okumah mıdır? 
•• 

Profesör SüheIJl Uner'in 
cevabı 

Romanı..- kadar, si
nemalar da zararlı 

nettceler yeriyor 
Vatanımız bizden eğlence 
beklemiyor. Gençleri fe. 
na tesirle r altında bıraka. 
cak sürprizlerden kurtar. 

malı 

Kıymetli iç hasta.lıklan mille· 
h~sx ve Üniversite 'frb Tarihi 
profesörü Süheyl Ünver ilk su~L 
mize şu cevabı verdi: 

(Devamı Sa. 2 Sıi. 1 de) 

I! .. rılerin -- . 
\JU PE$İNDEN 

Bir Japon 
geleneği 
Japonların kendilerine g orc h u. 

!'usi gelenekleri (ana.ne) \·ardır. 

Tahta çıkan her yooi imparatorun 
deni için özel bir ad konması bu 
~elenet<lenJen biridir. Me,.eli J a
pon tmraratorlan ndan Kotol.."U 
memleketinde inkılii.plar yapmış bir 
hükümdardır, Onun de\ rinc (Tni, 

ka) denHmistir Jd ttirkQeSI (biiytik 
inkic;af) demektir. 

~lmdiki für:ı1 Jlirohif-0 1D28 sc
ıu•slnde ta.hta ~ıktığt :r.amandıı. bu. 
ııun cle\Tİnc (Shova) adı veribnis. 
t i. (Shovn.) frnnsızcada ' 'l'nix 
fclairNı", tUrkçedc "Ay<lm ban ., 
hı.birleri ne ifade edilcbillr. Ji'n'kat 
J:n.riptir ki İmparator mrolıito 
tahta ~ıkhğı günden pek az zıı.man 
sonrn Japonya 01.nk doğu dünya. 
smtla bir i tiHi. Jıarekctine girismis 
\ ' C bugiinc kıı.dar Japon milleti bn
nş yllzü görmemi-.Ur. Bu suretle 
bu impanı.t-0run dc\TİD~ ' 'erilen 
isim eski bir tabirle tnm ''nakiz"i 
i•e belirmi~tir! . 

HASAN KUMÇAYI 



--
ineboluda inüthiş bir fırtma 
Bir mavna ba~ı~ 24 mavna yüklerini 

boşaltamadan sahile döndü 
haebolu, 21 (A.A.) - DUn ge

ce lfmana gelen Ktradetıiı vapunı 
na yO.klenmek tlzere, muhtelif eşya 
yWdtt 2:S mavna vapurun bordıaer. 
m ya.naştrrııdxğr ve yUk!etilmeğc 
bqlandıfı cene.dn. yıldız latUtame. 
tınden ani çıkan şiddetli fırtına 
ybOnden mavna.'!ar batmak tehll· 
mmc maruz Jaalm'IŞ!ar ve tayfa. 
lar kısmen mavnalanru d~ek 

f.W'etilc kaçmağa mecbur olmu§ • 
:w-ctır. Büıılard&n elma ve patate
yükltl mavna dalgaların tesl.rlle 
Boyran ~vkilnde k<\raya dU~mllı 
ve bslnu3tır. Difer xnavnalar mll1 
külltıa ve fakat aalimen ~lerl 
ile beraber Mhile yanqmql&rdır. 
Nüfmça zayiat yoktur. Fırtma ve 
!tar devam ediyor. 

Tetkik gezisinden dönen 
~ıhhat Vekilinın aemecı 

An.kara, 21 (Vakit muhabirin
~) - Sıhhiye Vekili HulCaı A. 
la.tq yaptığı bir demeçte §tınla_ 
n aöylerni§tir: 

"Isparta, Burdur, Antalya, Na
zilli, Aydın, Muğla, İDnir, Manı. 
sa.da tet,kikler yaptun. Tetkikatı.. 
mm netlceainden çok memnun 
olarak avdet ettim. Her yerde 
Slhht bimıetler istediğintiz tan
da yürllmektedir. Bu mahallenn 

umumr sıhhatleri endişeden arJ. 
dir. HıfziseJ1hhai umumiye kanu
nunun emrettijti vecibeler her yer 
de tamamen yerine getfrilımye 
çal1111maktadır. GördUğUm nok
sanları al&kadarlara krsa bir u. 
manda yerine getirmelerini say. 
leclim. lıtediklerimisin çoğu ya
pılmıştır. Yapılııcak olanlar da 
yapılma yoluna girmiştir. 

VAK 1 X 

Pallllll barlı 
(na, ıaNJJı 1 ıncı :;ay/ada) 

bir bare'ket yapmıştır. Bir bUyUk 
Japon kruvazörünün yakılarak be. 
tuıldığı blldir:Um.l§tir. UçaJl avar 
be.taryala:ruım ve limanda&i gemi. 
Ierm şiddclll ateşine rağmen bil • 
cum gilndüzlin yapılmıştır. Çok 
yüksekten uçan mUttefit uça.k.a.r 
hUcumlannı bu btiyiµf kruvazöre 
tevcih elmlıtlerdir. 9000 metreden 
a.~ bombalar kruvazörün s<>k 
}'tlikuıma, önilnc ve a.ııkasma dÜf .. 
milttUr. Bunun üzerine dil!Jlnan av. 
edan mllttofik bomba ucaklarilc 
muharebeye tutu§DlU§Uırdır. 2 hU. 
cıun pü.skUrtUlmU§ vo "O" tlplnde. 
bir dil.iman avC!SUUn dUşt.Ugıi gö
ıillmUştUr. Bu hücum nra :raimen 
bqka bom?alar da atJlmıt ve bir 
tıı.m isabetle birçok bomba.la.nn he. 
def yakmına d~tilfil görillmllf ve 
ktı.ıv&Zı>rden siyah duman bulutla. 
rı yUk&elmişUr. Bomba uçakları 
ortadan umk;qtıkları zaman kru.. 
va.zör ywun.:ıkt.a ve ba.ıtmak üzere 
idi. 

Jspon avcı1arı ta:raflndan diğer 
bu.ı hücumlar da yaprlm11trr. Mo
tör:erden birindn anzaya uğnmaaı. 
na rağmen, bir mu tteflk bomba 
uçağı bfrçQk dtlşnıan hUcumlarmı 
pi.lslrllrtmUatUr. BUtUn bomba u • 
taklar.mu üslerine d6n.mUıtUr. 

Canberra. 21 CA.A.) - Bqvc
kil CurUn dUn Rabaulda yaprlaıı 

Meksika 
Pasifik sahillerinin 

müdafuı için 

Bl.ttln tedbirleri 
aldı 

BllftlOll Ayree 21 (A.A.) - D.N.B. 
bUdlr1yor: 
Me~a harlclye naam Pudlll&.. 

nm blldlrdiğine g!Jl.'e, Meutka hQkt\ • 
meU Pasifik sahlllerlnln mlldafu.aı i
Çiıı ıA.zım gelen bUlUn tedblrlert aimq 
lir. Harici.ye nazırı, Amerika blrle,lk 
4evletıertne ve mUtteflklertne ait se . 
m1 ve uçaklann hiçbir mUddet kay. 
dile bağlı olmaksızın Kekalkada tevak 
kut etmeıertne mllla&de edlldlltnl de 
reamen blld1r11mJgt1r • 

Krips Kahirede 
L:>ndra, 21 (A.AJ - Hindis · 

tan meeelesinJn halline dair tn. 
giliz ka.blnesıinln hazırladığı pli. 
nı Hintli şeflerle müza.kere etmek 
lb'.ere Hindistana gitmekte olan 
Sir Staff ord Kripe &imdi 1mpa
ratorl uk genelkumıay ikinm bat. 
kanı general Nye ile birlikte Ka. 
hirede bulunmaktadır 

r.. ----------- 11112 

Şark cephesinde 
(Baılarafı 1 iui •au/ıJda), 

:Dlrmanya Barbl 
kızıştı 

(Ba~ tarafı 1 inci «111fada) 
te atı.7 vardır. BtlyWt miktarda barp ki Çin mevzilerine taarruz etmie. 
maııemeaı tahrip edUmiftır. tir. Muharebe sarı ne-hir, LUD.6-

• .Y. • hr.ı demiryolu ve teent.som.fokeu 
Moskova, ıı (A.A.) - DUn gece demiryolu Uçken'1 ~nde ce:-c. 

negredllen Sovyet teblllt: yan etmektedir. Çinliler, ıslddet· 
Kıtaıaruruz 20 martta cephenin ba· li mukabil taarruzlarda bulw:. 

zı keslmlerinde fa§Qt Alman ıutaıan. maktadırlar. l!d tarafın da ka. 
na karı:ıı taarrw: muharebeler! yapmıe y.ıpları ağırdır. 

lar ve dll§manıı ag-tr kayıplar verdir- Jnponlarm başlıca iki hedefı 
m~lerdlr. eunlardır: 

19 martta 37 dllşınan uçağı tahrip 1 - Lunhai derniryoluna karş1 
edllml_ştlr. Bizim kayıbımı& H uı:ak • Çin tehdidini uzaklıv;tırmak, 
tır. 20 mıırtt.ı Moskova linUnde 6 Al· 2 - Japon taa.rruzwıun 3imdı-
man uçağı dll§UrülmU,tUr. ki Sovyet Ma.nçuko hududunda.ki 

19 martta hava kuvvcUerlmb 8 AJ. gelişmelerle ilgili olması mu.\~e. 
man talıkı, 53 top, 12 uçak ısavar ma. 
ldnelltU!ek mevzii, GS maynatar, aa • 
ker ve mühimmat ytlklll 20 vqon. 
akaryakıt yUklU 5 samı~ kawyonu 
tahrip etm!ş veya hasara uğratınrg • 
tır. Bir mUhlmmat depolU ile 16 va. 
gonUn lnflılk etUkleri görUlmtljtUr. 
Hava kuvvetlerimiz bundan bagka lkı 
Alınan piyade taburunu dafıtmı§ ve 
lumıen imha etmıour. 

Alman tebliği 

meldir. ÇiinkU Japonlar Sıt»rya. 
ya taarruz etm ... den e\--vel "§ima.. 
li çinde r:izam ve asayi§i temin'' 
cttnek i.stemektedırle:r 

Şan'1ıay 21 {A.A.) _: ÇindekJ Ja
pon umum! lwrargA.lıındaıı bJldfrlldi • 
ğlne göre Şangbay dolaylarmda hare_ 
ketlerde bulunan komUnlat Çin kıta • 
lan imha edllm!!l addedflebWr. Geçen 
batta bu çetelere kargı açılan seferde 
M bin asker lllmU§. 1200 esir almm14 
tır. Bundan başka. ~3 mitralyoz ve 
1000 den fazlc. tüfek de ele gcçlrilmi§ 
tlr. 

---:------------------------------------------------ !aarruz cmıaanda ildncl bir Japon 

Gençler 'her romanı okumah mıdır? ~ıt:~~ uğnWı-

Zannedildi~ne göre, Sir Staf
roro Kripe bJrkao g0n daha Ka. 
h !rede kal aoak ve bu mUddet i. 
çinde biltUn İngiliz ve mütte!ik 
ba§kumandanlarile görüceoektir. 

Berlln, 21 (A.A.) - Umumi karar. 
glhm tebliğinde, dU§lllanm Kere ya • 
nmadamııda taarnız'anna hiçbir mu. 
vaffakl.yet kuanınadan devam etlltt 
blldlrllmek~dir. DUımanm 18 tankı 

daha tahrip edflml§Ur. Pike bomba 
tayyareleri Blvutopol limanında 4000 
tonill.toluk bir ticaret gemlaln.I batır. 
JDJglardir. Bu tayyareler büyük bir 
sanuçu gemlyl ağır hıuara uğraunıı. 
ıar, deniz tezgahlarına, elektrik aan. 
traıma, akaryakıt depolanna lsabeUer 
kaydederek bUytlk tahripler yapmI§ • 
lardır. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Bfrmanyada 
Japonlar, Sitang boyunca yıldırım 

hızl.le Uerleyi§lerine clevıım ediyorlar. 
Japonlar, Rangonun 200 kilometre fi. 
malinde Tung • Uda 6000 mQtte!lk u. 
kerine bUcum etmlglerdlı. DUımaıı 

takriben 800 teıefat Terml§Ur. Daha 
b&fka Japoıı blrllklers Raııgonurı batı 
gimallne 120 kilometre meaa!ede bu. 
lunan Ehkdayı bQcwııJa zaptetmlfler 
dlr. Büyük bir rantmet almmııtıT 

Bu arada lkf gemi. 2' otomobil. l 
marpndtz katan _vardır. Japonlar, 

IBa~ıara,ı ı 1111:1 •11/adaJ,. . larda ba.zan kendisiııJ fazla itki. 
- HakikMeıı bozulmak kahilı. ye ve zevklere kaptiranlann yap. 

yeti olmryan o1guıı pn~r heı tığı tesirler üzerinde durmak da 
romanı okuyabllirler. Fa.kat bunu lazımdır 
öıı~en .keetinnek gUçtUr. 1n- Biııaend!eyh ya.1mz muzir ro
aan iffetini h~r hangi bir vesile ~ ililarinde durmaık ki.fi defil. 
ie seıt>eetleftirmiye ahft.ırma.mıL dir. Eflenmek filphesiz hetkeı.in 
Iıdır. Bin~aleyh, gençler ge~ç. hakkıdır. Fakat dUnyaya gel!şı. 
~ertnı iyı k&vrarlaraa kendile- mizden g t ·e sırf eğlence değilıfü 
~e fa~~ o~ rolll;Ullan ter. Vatanımız bizden eğlence bekle: 
ciJı etmehdir. Bir g~ncın açık b~ mi)'Or. O dürüat, çalışkan, vazı. 
~ okuması bır suç telakki f~ni ~an evIAtlar bekliyor 
ediHree acaba. bu gibi romanlan MeSleğinde çal~ insıı.na AL 
)'BZalllar suç onağı değil midir? d~t ve RVk ba2ı§edemiyorsa onu 

Peki bu suçlularm cezası ne hiçbir §ey eğlendireme-z. Binaenn.
olaca.ld:tr. Bazı suçlar cezasız~ leyh. gençleri fena tesirler alt:n. 
lnsa vıcdan azabı onun yenne da bırakacak sürprizlerden kur 
~r. ~ek yine kendiaine ~ tannalıdır. Çalı:şmıyan, vazifesir.İ 
kalan değil, kendisi ceza. tertip anlanuyan ve sı:kmtılan yennıc
eder. . sini bilmiyen bir gençten vatau. 

Esasen suç :ı§lemek ayıptir. perverJB< beklenemez. Onların bi: 
:Yo~sa. onun ayıp tarafı cezada dakika kendilerini bo(f hlssctme. 
deği_ldır. leri; hiç olrnusa fikirlerini mcrn-

Birçok romanları gençler sırf leket ve kendilerini yükselt~ 
merakla ~ mı. ~erak e~- bilgilerle illet.meleri ve vakitleı i. 
mfyecek kadar ıyı telki~er verı. ni boş geçirmelerini de ahlak üze_ 
lirse merak .etmezler. Zıra onla- rine fena tesir yap:ın bir boş e
~ ~ran u:1ılik~ yalnız r~n de. seri okumalt değil midir? 
ğildir. Sim~leri uyuştur~ ve: - Milli edebiyat için •ıc düsü. 
yalancr ve zıyanlı zevk v~ncı mad. nüyorsunuz? -
deler, ahlAkl~ bozabılecek bu- - Bu mevıu üzerinde mütalea 
ca.ldar ~nya yqadıklan yer. dermeyan etmem bir h'1\im ohnn!~ 
ıe;me. o!dugu halde bunların ma.. sıfatile bana Yakışmaz. Bu husus. 
~nı bilmiyen ve bozu.lzr.ıyan ta söz aöyliyenler, mütehassıslar 
gıenç!er ~: Esase~ her genç- varoır. Onların dedikleri esastır. 
te ~ ıs~ı Y?K~ur. Onla. Gençlerde vatanpa.rv<:rlik ve 
mı kendi tekum.Ull~~ _!hazırlı. vatan için ölmek ve feragat his
~ kafalan kendllennı ufak lerini ve aıb.laksız insanla!"la niha. 
telkınlerle ~~- .. yet ne olee.lar mes'ut olrrnyır: 

_Ben ~un ~ne o kadar du- maihvolduklannı belirtecek mev. 
fl{ilmesinın aleyhındeyim. Okunu. zıMann ihmal edilmemeeini dUsUn 
yanlar zatı okumaz, okunıayı ak. mekteyim 
tına koyanlar mutlaka bulur okur. · H. B. 0. 

G6bels 
Almanyanın aeçirdiii kış 

im'dhanını anlatıyor 
Berlln, 21 (A.A.) Alman nazırı 

Göbeli, haftalık daa relch mecmua. 
ımıda .Alman mUleUnin ve ordusu. 
mm krıı na.ad geçlrdfklerlni anlatı. 
yor ve diyor ki: 

Loncln, Zl (A.A.) - B.B.0: 

General Mak Artur, M•lburna var. eepllelerde daram 
DUi ve halk tarafından aevını;ıe kar • 
ıııanmııttr. (Baıtarutı ı inci at111/ada) 

General cıemı,ttr ki: mıyacakl&rmı kabul etmek Jblmdır. 
- .A.vu.trsıya ukerlerlle aıkı bir O halde: 

teırlki meaaide bulunacağımdan dola. 1 - 1ıkb&har harblDde, pi)'ade mi, 
YI cidden memnunum. Avuıtralya u- tank mı, tayyare mı rol O)'tlayaoalcf 
kerlertni geı;c.n barptenberl tanıyo • 2 - HaJ1l1 cephelerde hankit INlf-
rum ve onların takdtrkt.rıyım. Nl.lıal layacak T • 
safere imanım vardır. Bapn veya ba- Bu iki auale muhteut .. Jdlletde oe· 
prıatzlık, hükametıerlmıztıı emrime np verebilir. Fakat her Udml de &all
tah.als edecekleri kaynaklara bağlıdır. mlnden ileri gidemez. İlkbahar bar • 
HQkQmetıere güvenim nr. Elimden binde tayyare kadar tank da, tank 
geleni yapacağım. kadar piyade de rol oyuyacaktır " 

Port-Moreşby, 21 (AA.)_ Müt bütUn birlikler, birbirlertnı destekle • 
tetikler Japon gemilerme ve Ko • mek suretiyle 1§ g!Sreceklerdlr Fakat 
peha.ng i.e Timor adasında ve Sa. bütllıı bunlardan daha m~ oıaııı. 
lomon adabnnd3. bulunan Japon Alınan pllnında sürprl%.lertn de &izlen 
tayyareler.ine ve hava meyda.n.laıo mi§ olmamdır. Yeni bir allA.lı mıT Bel
rma karşı t8ar:ru.zJanru gün geç • ki •• Yeni bir cephe mi?. Bu da mUm.. 
tikçe şiddetlendirmekted1rler. kilndUr. Mesela. Ka.fkasyn üzerine aıc_ 

Avustralya kuvvetlerile Japon mak. FlnlAnd1ya cephesinde de mUhlm 
kuV\·etJerinin Marlrh&m nehri \'& • hareketler beklemek icap edecektir ve 
cüsinde, Po--t.Moresby.nln aşağı yu. ilkbahar h&rbJnde R11.1yanm Karade _ 
k.ıı.n 300 kilometre Pııal ba.tJemda nlz sahllleri Tuapı, PoU, Batu.m bava 
~tln~lan bCT an bdrlenmck • alun1anıada.u kQl'\Ul~br. Pa • 
tedir. ra§iltçll kuvvetler, kuvvctu Rua çete 

\'ellfngtoo, 21 (A.A.) _ Yeni teşkilleri ile karııılqacaklarmı bilerek 
ZelAndt Bqveldl! Fraser mebualar ilkbahar harbinde mQhim rol oyrıaya· 
~eclisinde söylediği nutU'kta de • blllrler. 
n;J3tlr ki: Libya cepheBIDde henüz bir kımılda 

Yeni ZelAnda bütün varlığımızı ma yoktur. Fakat tekrar edelim, bu, 
ortaya atma.lıdrr. Mem'l.e:ket bugün, blr bomba gibi p&tl&mayacafı mln&.. 
meellsin bundan evvelki toplantı aına gelmez. 
<!evresine n!sbetle daha iyi te.şld- PASlFtK CEPHESi: 
iitlftndınimı., ve emniyet aıtme Japonla.rm Avuaturalyaya dotnı 
alınmış bir durumdadır. Yeni Ze • yaklaşmakta oJduklan haber verili • 
landa yalnız kendini mUdafaa et • yor. Ba§ka bir yuımada da ip.ret et. 
mekle kalnuunalt fakat Rimdi al • tlğimlz gibi bu tqebbUa fule. bekllye 
makta olduğumuz ynrdnnlarla milt• mezdl. Vakit kaybetmek, mUttefikle. 
tefikler demokrasi ve hUttiyet uğ rin hazırlanmalıı.nna ve daha çok kuv. 
&unda Pasüiği. tekrar ele geçirmek vcUenmelerine fırsat vermek olacaktı. 
üzere b:z.im kryıla.rmıadan hareket Japonlar, Cava'dakl kuvvetlerini en 
edeblbnelklir. kJJ5& blr zamanda hazırlayarak hare· 

Pas:fikt'! demokrasinin kudreti. kete geçtııer. 
· i yeniden kurmak ve bizi tehdit Yeni KaJedonyıuwı Amerika kuvvet 
Gden diiBmnn otokruilere karşı leri tamından tıpı edlldlttne dair 
koymak ioiın yeni bir ilmidiımhs var. bir Japon men bamdan verlle;a haber 
dır. O da mcmle-lc:et.imizi demokra. doğru ille, mllttefikter, teıebbUaU elle· 
tiler için Puifikte ibir ttntane, bir rbıe almak karannı 11undan evvelki 
buluşma ve bir hareket nıokt.am ha ha,rplerde rastlanmayan b!r aztnı gös 
llne ~ctir.ıne1cUr. termektedirler. Bu, belki de yen! bat 

Donoçde merkez ve ılmal kealınie _ Rangon demiryolu Ozertnde Led Pa
ri.nde yeniden yapılan Rua taarruzlrı danı da almıtlar, dll,mana burada 800 
dtlfmana ağır kayıplar verdll"erek pili telefat verdtrmtılerdlr. ıı eaır alin 
kürtlllmUotUr. Afır toplar, Leııingrad DUft:Ir. 
aııkert teslslcriııl bombalamqılardır. Yeni Delbl, ıı (A.A.) - İngiliz 

13 marttan 20 marta kadar Ruaıar t.anklan .... piyadeaf. Blnnanyad& Le 
386 tayyan kaybetmlflerdlr. Buna Padana bir alem yapmıı, 600 Japoıı 
kargılık .A.1m&ll lcayıplan 22 t&)'y&J"e. ukerlni daltblılf, TO .Japoııu aldUr • 

4T ı mn,tnr. 
Maltacıa Venesl& ban alam Y11 Va. Ç1N TAARRUZU 

Ietta limanı birbirini takip eden dalga Yeni Delhi, 21 (A.A.) - Bir. 
lar halinde Alman tayyareleri tarafm. ı manva reanl tebli~: 
dan iri çapta tahrip bombalartle bom. Sittang cephesinde: Çin kuvvet.. 
balanmrııtır. leri Pityunun cenubunda hareke. 

Alman denlzaltuarı Amerika sahil. te geçmiş buhmuyorlar. Kuvvet. 
leri önUn'1e ve batı Afl'lkası açığr:Ua lerimizle birlikte hareket ~en 
topyekfuı sıı.ooo tonUltoiuk anı yWt bir Çin süvari müfre7.e&i dUn 68.. 
gemisini ve blrleılk Amerika bahri. bah 400 piyade ve sUvari ile 3 
yeaiııe aıt blr aahll mubalm semJ.dnt i:niıh otobmobilden ibaret bir Ja. 
batırmrşlardrr. pon kıta.sına taam.ız etmf§tir. 

• • • Zırhlı otomobiller tahrip olun • 
HeWnld, 11 {A.A.) - Rumi teb. muştur. Dil§ma.n 100 kadar kayıp 

Uğ: vernıişt:ir_ 
Düıman Anws berzahmaı batı :ıc. • Kıtalarmuz ric'atten sonra yE:. 

mmda blr hücum tqebbUatinde bulun- l"l mevzilerde yer almıp ve du. 
muısa da topcumuzun ateflle daf1tıL nımları iyidir. 
mııtır 1rra vadi cephesinde: Teindao 

Başİ•a keaimlerde ka~a deler bir çevresinde asker topluluktan ol. 
taallyet oımamııt1r duğuna dair evvelce veri!en ha _ 

Hava kuvvctıerl~lz dUf?llanrn tqıt iberlerin doğru olmadığı anlnşıl. 
kollıırını ve kıta topluluklarını bomba- ml§tır. B~un yerli hain unaur. 
lnmıştır. Bu arada bir mllhimmat de la.rın tahnki.tmdan ibaret bulun. 
pom da lnfllAk etmiııtır. - du~ g~rillmü,ıür~ 

1 rukkı'nln §'malınde henU.Z e. 
0 hemrniyetli hiçbir Japon kuvveti 

ltalyan leblig .. i yoktur. Fakat Japon devriyeleri 

Roma 21 (A.A.) - İtalyan ordula. 
rı umumi kararg&.hmm 658 numaralı 
tebllfl: 

Sircnaika cephesinde i~ri mllfr~ze
Jcr, normal harekcUer yapmışlardır. 

Av tayyareleri tarafından dUı:ıUrtılen 
3 I\urtls ve 2 Spitflrc tayyaresi kay. 
bctmiştir. 

~paden'e kadar ilerlemir:ı1erdir. 
JAPONLAR PÜSKÜRTÜLDÜ • 

lılelbum 21 (A.A.} - Harbiye na • kumandan Mak Arturun emri ile oL 
zın Forde, aöyJedlfl bir nutu](ta de • muııtur. Yeni Kaledonya, Avuaturalya Mnıta adasında bir kar'§Jkoyma top 
miııttr ki: p.rkmda ve Avuııturalyayı •çık de _ mevzıı şiddetle bombalar.mqıbr. 

• Delhi, 21 (A.A.) - AmerL 
kalı general Sliliwell .kumanda· 
sındaki 5 inci ve 6 ncı Çin ordU
larırun general Alexa.ndre kıtala. 
riyle temasa ~eri hakkında 
Birmanyadan alman ilk habercfo 
Rangoon'un 250 kilometre şir.1a
iinde Çin süvarileri tarafından ei. 
de edilen be.§UJ belirtilmektedir 

General Mak .Arturlln ve daha bqka niade koruyabilecek bir adadır. ll'akat Vaktta Umanmda blr denl&altı afır 
Amerikan subaylarmm gelmeaile cea- Japonlar, Yeni Glne'yi basamak yap. surette haaara uframqıtır. 
ret bulan Av11.1traly&ı Japonyaya kar. mak azmlndedlrler. Bu arada diler en Blzlm bir denlzaltmıuı tluUne dön • 

Mesela biz Balkan Harbi ile Har
bi trmumı arasında lisede okur. 
ken gençliğin tecesBtiBilnü uyan.
dıran birkaç roman vardı. Merak 
ed nlt r bunla.n bulur ve okurlar. 
dı. B.zim sınıf 50 kişiye yakındı. 
Böyle bir roman olduğunu büdi
ğjmiz halde belki lbir iki kiti me. 
rak ederek okurdu. Balın umu. 
ıı.xnu:zda bile olmazdı. Binaena
~h biz, gençlere "8iz bunu oku. 
mayın, bunu okuyun" diye bir 
liste veremeyiz. Eğer yan!Jllıkla 
bunu yaparsak gençlik teceasüsiL 
nU uyandırrnıe olur, onlan bn eğ
ri yola sevketml§ olunız. 

·- Ahllk üzerine fena tesir ya 
pan E!serler var mıdır? 

- Ben kendi tlb euheme ve o. 
nun tarihine ait kaynaklan ara
makla ve okumakla. ve bunlardan 
Yumakla meeguI bir hekim oldu. 
ğum içüı bir Bd içtimai romanı. 
rnmkn hariç alı1lka fena tesirler 
y~nlırm olup olmadrfmr bil -
ımyonmı. 

Aplmaz gibi gözüken ve blr a.ıı 

için bizlere kadar aırayet eden ka. 
ranlrk §lmdt açumata ~olamıştır. Kı. 
§m endlte ve acı aerpUğimlJı tohum. 
lar ıtmdl meyve leıımektedir. Bfru 
sonra gecen ayların ytıklerl bizim ı_ 

ç1n bir hatıradan ibaret kalacaktır,. 
G1.ılecek gelfflmlerl dU,man ne kadar 
korku ile bekUyorııa biz o derece 
emniyetle beklemekte haklıyız. Al • 
man lllllletı harp için katı mahiyette 
olan bir imUhan geçlrmlftlr. Belki 
baaılarunıa 8lnlrll olmuıtur. aramız. 
da fiklyet etmedim diyecek pekaa 
kimae vardır. J'akat eaulı olan fey1 
be.p.tdık, ava3tık, Ç&lıftık, ve bu 
harbin ucunda neler bulundı.ıtunu 
aaıa unutma1ık. Bu va41flarımız sa.. 
yeatnde dotu cepheatndo ve memleke. 
tımız içinde kıp yead!k ve ffmdi dur. 
umu daha eınnıll olarak görUyonıs. 
Yakında kıtanm yeııI acılar g6recek. 
tır. ll'akat nı11aterth olunuz. Bu acrlar 
dan bir alem çıkacaktır. 

§ı yapılacak mllatakbei tablyeııtn bir mUsalt cepheleri de ihmal etmlyecek. memlgtlr. 

Bu gerçi küçük ölçüde bir ha: 
reket olınt13 fakat Japonlar boz. 
~a uğratılmI§, zırhlı otomobil. 
!eri tahril> edllmi3 ve Japon eU. 
vari ve piyade kuvvetleri dafıtıl
l'W'§tır. 

---------o.--------
tecavüz ve ta&ITWI tablyeli olmaınna lerdlr. Şarki Akdenlzde bir dll§man kafile. 
karar verml§llr • .A.vu.traıyalılar ezici Avwıturalya her halde kend1Dl kuv. alne karşı olan taallyeUmlz esnaamda 
bir zatr kazanmak lı;Jn Amrlkahlara vetıe müdafaa cıdecektlr. Fakat ounu torpil tayyarelerimlz tnratmdan dllf. lngiltereye yapılan hava 

Ahlak iiJJerine fena teair yapan 
eserler meyanında sahife üz.erine 
~ azılanlarda.n misal seçmiye lil. 
zum yolctur. Ehan üzerinde oy. 
nanan film!erin her ne kadar ev. 
relce kontrolden geçmesine rağ. 
ınen fena tesirler yapıp yapmadı. 
fi üzerinde ve eğlenceli toplantı-

~] 
• Ktıı.itler kudreUl fflerdo idman 

ııahibidtrler; olur olmaz dofrucu halt. 
lanııd&D plemcs; böylelerini atı.1tur. 
ınaı., çok meziyet atıer kl bir tarııtı 
dolru &ibl görOııen A!satalarm hak· 
luDdaD CelWba. 

• •ıs nw ..aı.n ...... vvı a· 
• w ednat Jıep birden yarabldıya 
-ewı .. ...rldir; birbirini mü~akib 
lhdas edildiyae Yine tedbir nettcesidtr. 

bir Wfa dölllfeçeklerdir. Amerikalı. da kabul etmek lA.zımdır, ki Jılak ~ mnnm orta tonajda harp birliklerine bücumlan 
lar, savaşmağa. mllclt iyi bir vaziyet. tur istediği gibi hazırlanamamqıtır. tam ıeabeUer olmuı ve bunlar babnl- Londra, %1 (A.A.) - Hava ve iç 
te görUnUyorlar, ve ömek almafa JA. Adaya Japon ihracı cok kolay olacak· mııtır. emniyet na.zırlıklannın tebUtl: 
yık fütumlan iyi tealr vapmııtır trr. lılUttetıkıertn en ""k -"v•• .. lkleri, ,, Cuma geceli erken aaat.te bir dll• • . ""' e .. - aıar.sa • ~de bir ınllhlm.mat. de- .._ 

Forde, .A.vuatralyaııın dlba fazla arazinin gen!~ olmaaı ve harbin mQz. man tayyareaı t-....ı•tıarmıJn batı cenup bo posu aldıJı tam blr Llabetıe patıamıı. ..uau 
mba tayyaresine, tayynre karıı koy mintqeceğl, Japontann uzun müddet sahlllncle bir noktaya bombalara::-

t 
~ 

ma opuna ve alelClmum techlzı:.ta lhti oyalaııacaklandtr. Fakat Japonlar, ı. tır. Hasarlar hafl!ttr. H14:blr tel t 
yacı oldutunu aöy:eml§Ur. EUUln mal. cabetUfl kadar taBk çıkar&blllrler ve yoktur. 

•me birıe,ık Amertkadcn ge1ecekur.· parquıçu kuvetıerlnl kunanabuırıer. Rusya ingı·llereden -E-d-.---------
Zlra BUyük Brit.anya, bütlln mpara. ııe, Singapur ve Cava'da oldufu Jlbi k k 
torl6ta ıamil gayet bUY,llk mesullyet. mlltteflkler tahmin ve temeınıllertnde 1 • ı• tı ırne ır oşusu 
leıi dola)'Lllle, iyi talJm görmUı ve iyi aldanabilirler. . n_e er IS ıyor r Edı· ..... , 21 nr-1...ı.t) - u.. .. :·nci 
techlz edJmlf Japon orduııunu pUa. ...._ ' .. a.aJ: ~ 
kUrtmek için olum olan bUtün yardı. B Çörçil, Rusyanın Londra büyük gnıp kır Jcotı•ına iftirak etmek 
mı .A.vuat:alyaya tek bqına gönder. UIJ8 ~çis_i ~aisld'~i h~ta ~u tatUi. üzere bugUn Buna, Jmıit, Zon • 
mek fmJWuna malik değildi. (Ba,larofı 1 inci ıayfada) nı bırlikte geçırnuye çagırmış ve guldak ekipleri ~ ge1ml§ 

. makta süvari ve motörlü birİık. iki ıgün görüımü§lerdir. eparcu;lar tarafmdau .karplannu~ 
Yeni tip bir lngiliz. ı Ne d U ? ı !er hazırlamaktadır Alman kayna3danndan verilen lardır. MfJeebehılar yarm yapı-

tayyarea ememe Rusyada 15 uçak," 10 tank ve 11 haberlere &öre Rusya, Jıarpten laca.kur. 
Umdra 21 (A A ) Gı-ı· r kamyon fabrikası çalJŞnakta, ay· IOllra Avnıpada ~ ha.re.. ============ 

•.. . .. -. ••.ıs- Doktor Kudai Nimet'in Bozkurt da 2...~ tank, 2 bin uçak, 10 bin ket etmek için İngiltere ve Ame- E~REF'J -• • 
~lerd~n sıl!l!-en Whırlwınd ~- ~ecmue.smda ~:kaı bir yazısm.la kamyon imal edilmektedir rikadan t.emlnat istemektedir ~ cıen sepnmer. 
1ı ye~! ~ngılız av ~ayyarest~n (ıyjmsel) IJC;kmıde mr kelime var. Almanlann bir ayda.ki tank is Aynca, gdecek hafta ve a~ 
halk onünde ilk tcc~beleri dun (!~ser), (_kötilmsc:> eaid tihsali, Sovyetlerden iki. iiç nmlt Scwyet y(UdlnU hafifletmek f in Datouk olaa ela, ofhım, ~ 
yapılmıtur: Bu. yem tayyareler (ınikhin), (bedbm) kelımclcrinin fazladır Ruslar en çok top ve mutlaka bir DdnC'i cephe tuıJ.. Bir afak t1m1a 
Mane tzennde bi~k rnuvaffakı. br.J.:ıhğı ol!ırak kullanılmakt.adır. cephaneden sıkı~tr ~ektedir larınr ~ • clbale ~ ..,_. lıln 
yetJWber. lazindanınışlardır. . . Bu iki lrelilllc (1) le değil (r) le ler, çünkü cephanelerin ytlııde dok İngiltere b 1...ı....:..,. . . .. ._A_ mewweıetınf 

ır w av tayareltrın:n bitıivor sa ........ 1 ed"l 1 1 • u ~ .. enn AlolllGüoo Ke.rettade Plll'IP kalmada mAnA 
Spitfire'lerden daha sUr"atli ol· Üfenser) dem r C . l) d nım, ·~.. . ı en mınta ralarda .ar tarafından ~pbe uyandırmak yoktur: 
duğu temin· edrtmelttedir memeli. e ı, ı~ımse e. kaybetımşlerdir. . ,ı9in uydurulduğunu bildirmekte· Nok1a.1 vaMNLU bgjrqe""'r 

• - Radyo Gazetem - turler. - Raıtlgo ao.t..ı - marllet.ıa: 
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Fıkır ve uosyete 
........ .-= ...... ...., ......... 

Si.ikOta v~ 
söze dair 
Siilrut altmdır, derler. Susmnk 

&ıınatı söylcmclr s:ınntmdıın <lıı.ha 

istanbulda iki gangster 
. mahkum oldu 

VAK 1 r 

Belediyede: 

Belediye zamları 
~k ıtınayn, dikl.m.tc ihtiyaç gustc. Bunlar, seyrettilzleri filmin tesiri ile kasa Iı~vvelki gün Bebekte garip bir 
l'ir, Slllifıt sözden dnimn dab:ı miı. d k hMise cereyan etmig, Bebek ima.. Bnşlı.,'1 lıo~ clulrtmı sonra, k nıli 
rı:ıtr olrıustur. Sôylcneu sifa iıkriıı soy u tan sonra yakalandılar mı başından sandalye ile yarala.. keuclim : 
1>on beklidir. Fn'knt sUküt hnlıak. İlya adnıda 16 ve Yaşar adın- cakları yerde ikinci bir çelik kıı . .nı!'ltır. Hftdise şöyle o!mufitur: - D.:ırdmri b'r mi laT_ 

nuc t.ıı:c sem:ıileı .ı, 
P~ ?.!\'l"r, -;.~.rfob.r, be tclcr \er. 

la nı nus, yumosnl•, ele ımıca ilğ. d?.- 18 _yaşında ilci de!~J g~r. pakla yüz yii7.e gelmişlerdir. l{i.ı.. Belediyenin bütçe açığını ka. Dedım. Elet bn derdin sayı ı, 
ll!"z düşünceler l~ln gebe bir ka- duklerı gang.ster filmlerının tcsıri çük kasa hırsızlan bu kapağı kı· ı>atmak üze.re muhtelif nakil vn. bclM hinclir; falcat ben, bu.,;un 
clınt:ır. Söylenen bir fikir insruıın altında kalarak, geçenlerde KnL ramamışlar ve dükkandan çıkıp srtalarına yeni zam yapılacağ; )alnız h:ri< ' Ustündc duroca~tm: 
eli, burn~ yüztt, gibi ortaya ntıl. y~nc'! Kuluğundaki bir nnlbur gitmişlerdir. evveloo yazılmıştı, Belediye bu Her mc<>lfft snlıiıılcri ı.m ında 
hl dükk- k ı tı zamı tetk:.ı- +-..;.., kcnililcıinl, kcndl cmcl,lerilc si,..or: 

: 

1 

çrpl.ak bir ,•nzlyettir. Onun ·arımı .soym:ıyı.. nrar aş .ı- Ancak herhangi bir şüpheyi de. an ı.r>. e~ ve muhase.-
0 

"I'atycs"u nu.s:I 
imin öniınd<-ı 

im, biıknı; L'U!. 
mu fü.l{n:ısta ı 

·m: etikler yok.o 
mı da ı:ralibrı., yi. 

i ' rrrJstJ. 
"Kcmrn Y il" in ccnaz.csı '~::ın.fas o~u~tur. Onu gizlemek mışlar.ve bır gece du~~a ~ın fetmek il?.ere, dükknna, bir gUn be müdürlüğü de tesbit ederek talamak gtı.)TctJ \'ardır. Hemen lıcr 

nıu?ıkUn def,'lld:r, Sözlin , uı:.ılıu, katı~~ pencereden gırmı~lerdır. evvel bir fotoğrafçıda fotoğraf riyaset makamına venniştir. Ha. sınıf l~iler, her tınbedeld emek sa. 
~tıundluğu yanında slikütuo derin. Kuçuk hırnrzlar çekmecede bu. ~ktirirlcrken buldukları b'r rc;s.. zırlanacak teklif Vck!ılete bildin. bipleri, nylık kazançlı:ı.rmtlan bir 
lıf;i, nzametl, imkiLnlan hatırlatma. lunan beş on lirayı cep~erine in. mi bıralmıışlardrr Fakat bu re- .ecektir, ı>:lrt.ıt. ayırarak topluyorlar. nu 
<ıı ·falın& kendisine bir kudret ifa. ,~rdikte~ sonra ~<>§ede-ki kasa sim kendilerini sıyanet edeceği Zamların bir hazirandan füb:ı.- tO?lanan paralarla, hastabuanJıı. 
de edilmesine \'esile olnmstur. dikka~ermi çokmı§ ıre bunu da. yerde ele gecmelcrine ipucu ol ren tatbik cdilmlye başlanmam nnıı it:i.ı;:, ölenlere ccn:ı.zo harcı, ço-

. ~11 mnsmı bilen adam, dü5lınmc. ıkırrp ıç1ndeki dest.e deste lirala· muş ve küçük kasa hırsızları ya. ımvvetle muhtemeldir. çuklarma nafaka temin ediyorlar. 

'le, c;,cr nı ·'~n ! 115<\t para gön. 
dcrmcse;)c111mldın'amıy:ıcalmııı;. O 
Va.sn. ki Cemli 'bi blr mnhte5CD\ 
'iaZ delisi, m:ıhur pc<rrC\lnl ortaya 

sın. bilmeyen adam dci;ilclir. Ht .. ~ aşırmak hevesine dUşmüşier. kayı ele vermiştir. GIDA MADDELERi TAHLİL Do\"lct memurhn arnsmcla bi'c 
k::t ,ükfıtnn sihiı~r gö g~inde dır. Asliye sekiıftnci ceza mahke- EDİLİYOR bu türJii teııekJ<illlcrio yer alclığmı 
du"unmez gflıl gü:ıülanek ne bari.. İlya ile Yaşar ele gcç!rdiklen mesi duruşma sonunda Ynşann 7 Şehrin muhtelif semtlerinde görll:pnuz. Devlet momuru, td lın... 
luı: r\e bir s:ııınttır. b~r demir 'P~ ile bir hay!i ay, llyanm da 5 ay muddetle ha .>atılmakta olan gıda maddelerin. zincnlo ayhld.uile ümürlerlnfo son 

ukfıt insana dı.snrdan gcleccı, ugraşarak kasanın kapağını kır. pis yatma.s:mıı karar vermiştir den 500 e yakın nümune almo.- Y11larmı s'gort bmıslardır. Onlıır 
üni daı belere, hücumlarn. knrşı im- mı.ılar. fa!mt pı.ralarla karşılnşa- • ra.k tahlil edilmek Uz.ere bcled~ye 110 

bu işin fnydn.smı görüp Mnlm. 
1'lllmuş bir kaledir. J:ill küçiık hiı. kimya.hanesine verilmi5tir. Alm:ı.. scdfü"tcıı sonm, art:k lmzancmı, 
rnetı bir b:ı.rikat olmm.tır. lfa,}atı eş gu·· ndu·· r aranan genç cak raporlara göre hareket edile. ynlnn kendi ku\"\'cti, kendl !iÖhr~ tı1u\nffakıyct o.dlr lhlı-11 luı.lcuin .:ek, fena olanların sahipleri ceu- tine bors:lu olanlann bu teŞS.D!ıta 
nıuıı:ıfaı:ası. elden çıl.unlmnnuısı landırılacakttr. DA6ıl diirt elle sanlmalan llnnı-
'~ !Urtısım yeni fctilıler \iıcude o·· ı u·· bulundu HiLE YAPAN ESNAF gt"ldiğiaden ortaya ~kar. 
J::cairmek diye tarif etmek hiç üe YILDIRD4 CEZASINA nün ze\'kht•n 'nceliğlyw sazııı. 
h: t ı 1-ft- .._.._ ÇARPTIRll..Ivo dıf.d tellere rohmnm ...... revaamı 

1 o ..... ....., ..n.u\'gtı muharebe, en F..mirganda koru caddesinde o. Şimdiye kadar elde edilen ma. .&. R ''erml5ı bir san .. tkir ben;; · 
1Jlt,ıı~ı inden, en basitinden en turan Kerim :isminde b!r adamın JOmat delikanlının vn 'bir cinayc- Belediye reİ.9 muavini Lfitfi ' tnUthı~ine, en mmıclda.lma b.uar 16 dal( vl ı· r-: te J"' Aksoy §ehrin ekmek ve et duru. - Hasta bir mcslc'rtaı::m vnr. 
t • d .. yaşın .1 og ~ A ı Güner o v· yahut bir kam.ya kurban gittı. traf ş . S:l< ~ık yoklı.vnmıyornm. Cıinkiı 

<:1< bir esasa a.yawr: Su- t.tıt:m:ı.ı.. gun evvel bırdenbire ortadan kay gı merkezindedir mu e mda dün işlı, Tnksım. " 
H:tyatta muvaffak olmus fnsM .. bol ·ır~ öv . z· · Maçka, Beşiktaş ve Beyoğlu semt b:ı.şucımd:ın aynlırl;en. ynstı!aım 

J.ır ırlanıu, sükiit ıruı.hfıızalan i. mu~ ~ nereye gı ıgı gren:.. ıra Alinin kaybolduğu gün ya.. !erinde teft'.şlcrde bulunmuştur. 1 nJtmn bir miktar koym:ı1ı nzım. 
,..
1 

lememıştır, nmda yabancı genç bir kızla gö- t ,_ k Tek başunızn bu lın•.-ır iş~nl bn.__.. 
• nde ~ıı.klamasmı ve :mmanı geldi- Z.abıta ~ap~ğı .a~1ar neli • rü!lme:3i ve ölü olarak bulunduğu yi c.:uue çıkarmıyan ve et rnınrynMli!nnız nn'n~ıyor. Aramız· 
J{ı uımıı.n onu bir müce lıer gtlıi ~ınde dwı bır. lpucu yakalamış evın CJ\"'rmda ~:rkaç Y'ncı}ıca a. 0ulundumuyan ve keçi etini sn· 
Ç»- ·'·--~~ b•t ~t• a w ~ k 1 ld da b:ırf bir cemiyet knr.ıa.k \'C bu 
""'1J'R !:ınow~ını 1 cnlccuır. ve rocuk boş bır c·~- ölü olarak drunlıı dola ....... ası her iki iht'ımaıı· tan asap ara. YI mm cezası ve.. ıı ı.~- d 11ı vuo,; ~.. ·ı 1 t' tlirlü yolcln5lnmnı:ıa \-nrdım eclebll.. 

nn"'I ..... ., sırsız ır. Hangi hal'. bulunmuştur, Cesedin bunn<l:ı de akla getirmektedir n nı ş ır. -~ ıda lnsnnlar kudretlerini uluort:ı bir tabanca kurşunu yanım go. \'ak'aya Sarıyer müddeiumumi. - ı;:c"~.edi, 
ll'ıl':\dana dölanU5lc.rdlr! Ruhuncln rüJmüş, vücutta ba.<=ka bir bere si el koym• ..... 'ur as dUencl yakala •ı 1 lr edik h h 

1 1 
-.; "'il" ~ Onnn bu sözleri, benim z"hnlme 

~ ı a.çruı, rn unu er tCS n bulunrunnmı§tır. • uııune seren n.<iıım nıhunda. ~tığı Blr mUddettenbert çotala!ı dlleııd • Llrı;ck acıJdı lıntırotar tlc;U5fürdü. 

ı..ecllk kadar zaaflarmı da orinya K d ~ Poliste: lerle mOcadele edllme7• l:ı&§lanmqtır. ---
11trıııstır. ömu•• r agıt Bu aureUe bugUD 15 dilenci ya.kalan. 

I~ı;cr veren adanı: Siikutun ır. - ---- mi§ Ye hakl&rmda gereken muamele 

trııı nnlamnyan ndnmilır. Onun için. ma ı· şı· Bebek ı·mamının yapılarak blr kısmı dOfldbuer evine 
ir ki eser bc.r znmruı escrsizli.k gönderilmlfUr. 

nıımaıı bir maraz, bir knbatıat., Şehrin kömür ihtiyacını gı'der. kafasını yardılar 
bit hetlb&hthk aliuneti olmuştur, 

S,iJ,ütun esiri perdesi arluuıında. mck maksadiyle gerek msden ve 
il l:un, - 'La.lettnl ....... .e.t1ın °. ihlrba·- gerekse mangal olmak ür.e.re son Evvelki .. Bebekte b' kah Silivri (Hu.su.si) - Burada 

C<M• e..-.. u " "'"' iki ...r.n içinde kUliiyetli miktarda gun ır • ,.._,_, l~ğı ile illın, hiçliğini derinlik ~ - 6 "' ım· . vede her zaman olduğu gibi Be. mü.Wrat bayilerinden birinin 

Silivride bir ihtikar . 

1ınde #:ösf.ercbUir. komfir ge ıştir. bek imamı başta olduğu halde bir (şişe depozitosu dahil) (0 ktAruş-
1 Maden kömürü a.1nın.k tb'Jere 1 luk birayı 10 Jrunı.a fazlasiulc ~ 
httsassızlık. lıarllrnlMenk. bu • müracaat eden halka numaralar grup top anmış, öteden beriden ~ J ktığı günd n aşağı yu. 

~laıahk deha Uc müteradif kelime.. verilmek suretiyle tevziat yapıl- mllsaha~ye girlşır.işlerdir, ~~~~~~ ~~1.~cllırc~1!l~r! knn bir sene sonra eli· 
·~r 1eyılabtllr. fekt.cplcr söyleme. maktadır. Son günler j"iude Bir aralık, Şerif Şeker adında b . '\ı öi:retir. Söz l!llll&tmı nnn.tlarıo " bftiiri, ima.mm bir sözU fizerlrıe ıt tutulmuş, suclu mahkemeye ..me gc -en - Dmd'ki c1cniz aşır 
~"lıı hıılincle tasaV\'nr eder, Fakat 2000 den fazla numaraya kömür. kendisi} lo münakaşaya baş!n _ \"Crllmiştir. İhtikarcı beş lirn n. naklıyn.tın gilçluJ,JcrJ malum -
lı.,, ...... t >'lüküt sanatmm en zeld Ustu. leri verilmiştir. t Mü k 'ttik ı,.~·~ ğrr para oem.sına çarpılmış, bir Londra mecmualnrından birinde, 

".. Mangal kömürlerinin mahalle mrş ır. ınn ·nşa gı çe nu.!:f 1 afta dük' k" k h d h dntır. v mış ve Şerif Şeker oturduğu SiUl. ı anının ·apatılmasına nrp zn.marun a ev ayvnnla. 

SADRI ERTE 11
"'1 kömürcüleri tarafından dagıtıl • d 1 . k v 'bi . y karar ve..:ı_,;,,tir. nnda.n fa'-dalanmak yoluna :.?İ· 

fP/ d'' .. film' ktedir B s a yeyı aptıgı gı ıma.m akup uuıu;ı J ~ ~============ ması uşun e • u u- Kurtulm b · di · ~· dıldiğini okudum! Köpeklerd~n 
- retle her semtin ihtiyacı kenöı ı U.'jllll • aşına ın rmışur. başlıynrak girişilen bu teşcb 

K hı 1 
semtindeki dükkiınlar tarafından ~ tedavı altına .. alınmış, büste, her bir hayvanın bu 21-

Ur§un rsız an kft_..,, ..... acaktır Gelen ma.ngaJ Şerif yakalanarak Beyoglu cl1r • ~ahkiim oldu . kÖuilirleri üskÜdar, EminönU, Be m~ut mahkemesine veril- O Q r... A N kıntı gUnlerinde yediği yemeği 1 
lfüseyın !ldmdn yaman ibır hı: yoğlu imzalarına külliyetli mile. miştir, \..:l ~::n::F ~~~ihu;~i~ 

• ıı:, muhtelif 7.alllanlarda mesne- tarda da?htılmıştır ----o---- s· sefer açılmış. 
1hane ve· Fethıyo camileri ile ~ . BİR ısçı YARALANDI ıgorta Anonim Şirketı 

1 ethiye mektebinin h.-ubbelcrinde Unı"versı·te Bu, benim hatırıma, öteden. 
u-· s. ı ı ··k·· ~~Yıldız caddesinde o- T 1 f N be· dıı.n\ dül:..I•- b" tedbiri ........ n :ö.ap :ımn nn so up sat. konferansları e e o 1 n ~ .. n ~U&ll ır gc--
l , nihayet yakayı ele vermiş- turan ve Fındıklıda bir fabrika. n Q : tirdi: Hrınvruıları süs olmaktan 

~r. 'Oniveraite bilgilerini halka yay da çalışan işçi Toros benzin bi- kurtarmak! ... Madem ki köpek. 
Iiüseyin bu kurşunları, gen<· r:ıak maksadiyle tertip e<!ilen ser- donlarını yıkarken bunlardan bir 2426 3 lerden söz açılmıştır; onlnn ele 

1luse~in adında birisine sattığın· best konferansların muhim bır tanesi patıanuştil', nlalım. Geçim wrluğunun git, 
lırar etmiş, Hüseyin de yaka.la: ~ısım kitap haline konmuştur .. lnfil~ sonunda 'l'bros sol elin. gide kendini sezdirdiği şu yıl-
lı•J:rn.k lbera.berce Asliye sekizinci .{akında alfı.kadarlara dağıtılmıya den yaralanmış, tedavi altına a· llılı•••••••••••; tarda, bazı kimselerin se\'gili kö. 
t: ~a mahkemesine verilm~tir. başla.nacaktır. hnmışbr. ı peklerinden şu veya bu suretle 

1 
~'lahkcme hırsız Hü.seyini U ay 

l ~. gün hapse, ~ş malı, alaı~ 
~Us<>yini de 5 gün hapse, 5 lira 

ra ce.zasma. çarptırmıştır. 
Mangala düştü 

. tenerde Abdülaziz caddes1ndt> 
5 numara.da oturan Satılmlf,!m 

C Yn.,mdaki oğlu M~t. evde 
~~·iıarken man6'llm üzerine ka· 
aklanmış, muhtelif yerlerinden 
:hr surette yaralanarak baygın 
l' hnlde Şişli Etf al h:ısta.hanesı. 

t e kaldınlnuştır. 

- Oh, dedi Skopelll işler.le çok 
meşgul •. Sonra hemen yamı Viyn
naya hareket ediyoruz. 

Birdenbire döndl\ ve SC1!ini al
çnltarn.'k ilave etti: 

- Dinle beni Toni. dedi .. Ben 
fhtiyn.rla.ııı söylemedim n.ma sana 
ı.öyleyebilirim. Ben Jülyo'nun ka
rısı değil.im • Ş.mdiki hnlde .• 

Ktzanı.r:ık münasip bir kel:rme a.• 
ra.dı ve devamla: 

- Şimdiki halde yalnız onunla 
beraber yn.ş..')'orum.. dedi. B.iliyol' 

1 

mu.cmn Toni bb::im de eczanemize 

25 yıl evvelki Vakıt ::ı~~~e:1:iı=~t~':!u~;~: 
IU altına ı:ieÇti, sonra Stmiv bizi 

2
z-.s-917 ~üphcU ıcm.sclerdir diye ihbnr et-

. · tı. Bunun U7..crlııe Koloıwnr'a ilmç-
1 stanbul - Beyoğlu tık .. 

tramvayı Sözleri te-ker ~ker s~llk içi-
liaber aldığımıza göre bugün öğle. ne dUşüyordu. 

<len sonra latanbul ile Beyoğlu ara- - Kolo]ivarm da ismi değişti, 
~llda doğrudan doğruya trllmvny 11- Kluj oldu. Om.da da mUtlıi' pantk 
"rt r"~ başlnyacaktrr. vardı. Yatacak bi'r yer bulunmu...._ 
------------ı yordu. Nevyorlt oteli.'1dc Romen 

zabitleri lknmet ediyorlardı .. Biz 
maliye ale}1tlnc bir dava aral"'Jt 
turniıınt istedik. Avukatnnız da 
Romendi. .Fakat mahkeme s:ıfa.ha
tmı uzun müddet beklemeden bni 
uf:ık bir tn.zmhıatla da.vo.nu:o:dan 
voı C'<;irdller, buna mecbur etti -

Pazar 
22Mart 

Pazartesi 
2~ M~rt 

R, enci: 4 1 R. cn·eJ: ıs 
Rımll' 1 ' " :-n: IH6 

._------------ıt I r, Paramız gUnden g{lnc nz:ılı .. 
\ıı~o ır..z:ın ı yr.rdu .. Her gün bir kere emmyet ı ' """ Olbıettn 

Cl(ltotu 

ötıe 
lltmdı 
~m 
l'at.ı 

~ 

~il u l.tınnı 

6.00 11.8'1 

1%.21 6..69 

16.48 026 
18.!S 12.00 

lDM 1,81 

4.22 ıo.oı 

cl~ine gidip görilnüyorduk. Ne 
ıs.68 ll.S5 1 tıılıa.mmUl edilmez blr bay::ı.ttı bu!.. 

12.2l U'1 Deliye dönmek isderı değildi! Bcy-
15.48 us nelmilel bir heyet KoloşVar'a geı. 
l8.%-:l mlşti. Ben de romencc, almanca ve 
lD.6G 

12~ fr:ı.nsxzca blldi1im için çalışma.ğa 
n ... ka."8l' verdim. Neden utanacaktmı 

4.20 ..... . ki?. Yilzb!l.Şt Skojelli çok gilzel bir 
i adam oldıu8u sili fevkalMe bir 

Yazan: F ransurJa Körmendi Çeviren: Muzafler Acar 
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kıılbe de malik .. Bana heyetin ya. 
zı işlerinde biT da.ktilo!uk buldu .• 
1.ldmiz de btrblrintl7.e karıı tempa
ti duyuyorduk, inan bana Toni ~
ilcm de Julyo'ya oğullan gib! se
viyorlar.. OnUnde çok parlak bir 
io;tikb:ıl va.r .. BenJ şimdi Viyanrı
ya götUrilyor, orada yenm bir va.ı.i
f eye tayin oltındu .. Sonra bil' tzln 
a.hnca doğrucs Uvurn'a, aııesmın 
yanma gideceğiz ve orada e.Jene
ceğfz. 

- Kaç yaşmda var? 
- Otus yqmda.. Gayet !ldba.r, 

fevkalade nazik bir aoeyete ada
mı. Ailesinin Uvurn'da bllyllk bir 
boya fa.brilcasl var. 

- Peki sen.. Sen kaç ~a
sm? 

- Benmi? Yoksa unutbm muT 
Ben de yirmi dört ~. 

- Peki senhı1e cv:leneceği mu
haldta.k mı! 

- Ta.bil .• ta.bit • 
Bu sualden memnun kalmad~ 

sesinin titreyişinden ve hafifçe 
hırçmlaşmasmda.n belli idl Der
hal me~ değiştirdi, 

- Ya sen Tonl .. Sen nasılımı! 
Anna yenge ~k iyi bil' mevki.in 
olduğunu söyledi. 

Toni elinin bir ha.reketi ile: 
- Ben mi? diye sordu.. Yok caı

nllll, işim öyle fevblMe değil.. 

Merkez maden oıftsl.nln 1101yallşt
lcttinM bllrosundayun .. Hiç bir iş
le uğnupmyonım, 

Bu mrada ihtiyarlar içeriye gir
diler, Ma.ri onlara dönerek sordu: 

- Muhterem ameac:ığım, sevgi
li yengeclğim, kocam her hangi 
m'l' §cldlde s!ze faydalı olup ola -
mıyacağnu sordu. Herhangi bir 
vcmkaya ve sertifikaya fil:in.. Ya.
but da mesclA paraya iht.iyacmJZ 
,..,. mı? 

:ihtiyar yenge bu sözleri mtıte
vekldllne bir eekflde Q!iy!e ceftP 
~erdi: 

- Güzel çıoouğum, bizim neye 
lıtiyacmm olahiUr ki? Evet sefa
let r,indeyiz ama herkes sefalet 
içinde .. Bizim en bilyUk lhdyneı -
mu. arzum.uz dünyanın biraz dU
zelmcsi, fakat bu da senin koca
ı:.m elinde değil, ancak Allah bunu 
mUınkUn kı".aca.k. 

Kadırr bu mra.da birdenbire 
ıoenccrenln önüne kadar yürtldll Ye 
r,enç kn.drnm kn.r§!Smda durdu .. 

- Dinlo l\la.ri, dedi. Madem ki 
liyle: beni do Viyana.ya götürUn. 

Mari korlanuş gıöi gözlerini a. 
sarak mı.d:ır'a bn.ktı ve: 

- Tonl yavrucuğum, dedi, bu 
hususta JUlyo lle göfi4ıUrilm, an
calt bunun mUmktln ola.bileccğlıü 
~. QOn'ktl eldılı .... 

ı.i.fe •••• 
- Gllz.el •. gilael. di_vc Kadar SÖ

:.nnn kesti. ~ bunun im.kan. 
ı.ız olduğunu ben de b.Jiyorum. Su 
veya bu oekilde bundan bir da.ha 
hiç bahsetmiyelim .. 

Da.ha bir mllddet ı:ura.dan bura
dan konuşlukı.r .. Ma.rl scfn•et için
de yüzen ~chrln korkunç mn.nza
rasmda.n da b!l.hsettikten sonra 
kalktı, gitti ertesi glln iki polis 
\jlka geldi ve İtalyan zab'tinin ka.. 
r~ Ue ne sllkala.n o'duğunu Mr

du. ÖIUm korkulan geçiren ihti -
rar kadm ağlıyarax: 

- Fa.kat bu b;7.im Transih-an
ya.da oturan :ıkr::ı.bnlanmızdan 
biri .. Yokea bu da mı memnu? 

Dedi mcmur:n.r pek mfüdrlllp~
flCDt görünmediler, evin i~ine şöy
le gel:Şig\U'ıel bir rrt>z attllar, bazı 
oeyleri not ettiler ve ~Wı> gittild'. 

Anna yenge ve Rudo!f amca d!l 
nnca.k aradan bir hafta geçip bir 
mesele r,ıkmadr.lrtnn s11nrn :r'"...hat 
ettiler. 

Gllnler ısehrin Uzerlnden silnıtıe 
rreçlyordu, Kadar ilç gün daireye 
rritmemiş, fa.knt :ı.rtrk aile"lni dll
l!Onmeğe de n!h~yet \'l'mlb~tl Ba
r.:ı kereler Deva'dnld d:ı}'Bk kAhUS'U 
lta.fasmı, dil~nil.'jlerinl altllst edt- ' 
~rordu, fakat art.Ik bu manza.ranm 
llzerin~ de s-1.sli bir örtil çeki mcğe 
be.şlam•ştı, Tekrar daireye döndU. 
!'.aetltT Ilık ve yağlı bir ırm:ık gi 
bl ağır ağır geçiyor, can sı:kıntı
mndan insan ölUm raddelerine ge
liyordu, Mllnaka,alara iştrıı.k e~ 
ıniYOl", bun1nrm kendls.lni allUm
.lnr etmedil"ini ve neticedC'h ta
ınamen uzak oldu.klıı.rını görUyor-
<lu. 

"lttıl tnn ~i1nra: 
- Han' :ız 
Diy" so • • • 
- V:ı · "il kemmcl ynpmı5l 
C'e' ı r ı ' · ti. 
Örn_ı 1 v ltmnl< neye yn. 

r:ır? "C ı· "ı l n 1il'>i <le ş:ınmıı 
lıi1.me .. ine>, ,1 '!l :mn l:ivık oramk 
mı 1 .,1cl•n'ı:lı 

uu~l d s 

1-JAK.!'1 SUHA GEZGiN ------

-
z 

vaz ... Qtlli} e kalktıklarını bile 
işitiyoruz. "Öne~ can, sonra ca
nan" oo ··nün, man~ız bdr te. 
!.erleme ·~n ı r t olmndığI an
la"'lıyor, fi"a~rnt, sokağa salıve. 
rilen kö:- i. ne oluyor?. Feımi 
.:;urctte zclıirknmek ft.lcrlı<'tin mi 
uğruyor: .. Th~~!ece, kendisirden 
herhangi surctle istıf ade imkan 
lan da beraber gidiyor mu?. 

Bıize kalırsa, "gömıe" "koku 
alma'' Ye "ie'tme'' ha.ss:ılannın 
en kuvveti tini trı.şıyan köpekle
ri öldünneden önce, onların bu 
kabiliyetlerinden hangi tıalıala.r .. 
da faydalanmak mümkün oldu
ğunu amştmnak Iizırrmr. 
Hattft "so'm • k pe@'' dediğimiZ 
dü 1 Un h""yvnn cinsinin bHe, 
hantall~ '.l m:?Ziyyetlcrindcı:. 
i-==tüı:ıde edılcmirccği ilmi tec. 
rübelcrle sD.b"t olmadıkça i'IU 
hayva.nlnnn neslini mahvet. 
memehd;r? 
Kö~1r'erden halde ve harpte 

cemiyet için faffade imkAnla. 
nr.ı, mE>mı~ıcetimiroe topyekun. 
ve ~ .. aslı bir tetkikten geçirmiş 
m1y z?. Bu b:ıhmdan "hayvan· 
lnrı konmıa c~iyeti" nin hiz. 
v0~ eri, cana kıymak deh(Ptin.. 
den Urken yufl.a yUreklilCTin 
f antczısi ol akt.ın ileri f!ideme.. 
m·rtir d"v b lirim Onlan a..'l
ma.k beeolemek ,;· korumak 
Ynptlnn budur! Gadre uğradık: 
ları yeı de d"rb!l.l yardımlarına 
koşmak •.. Fakat wnra !. Bu hay 
vankı.rın va lıkla.n bir gösteri'. 
<kn P :ı.r"'t kn!ırııyor mu • 

B'zce kö k tıP.:li, sokaklarda 
def!' 1, ev\.ı-d" tereddi ediyor, 
Peh peh1enrn"k yüzünden "alı. 
lakhrı bczulııwr. Hassaları kör 
lcEiror fayda!: z.. mirasyedi in· 
san!~ ciönüvo,.ıar Halbuki bu 
hayvan ar, yed~l:leri yemeğin 
k3:rı-tlı~ nı öd'y ?ilecek ynrdım 
.ruW.tlcr"ne ı::"'lıip mahlQk!ar 
ol-lu,,.. t .. u . ~ ln•"' İngilterede dc
gil .. d \ v ,.,....,_ her yerinde gös
tere 'lm! r r. Ta <;oculduğu. 
muzda {l'·u • • w muz köpek knh· 
ramnnlı t h·ı·· veleri temelsız 
birer u:ydurma mıdır? Onlan 
k~ndi tcnh{'l1;ı•1 rimize ve garip 
hcv~! .-ım:- fılet edeceğimiz 
yc'rdc ke. ·ı· .. et1 rini topycltiın 
istı<m" r e-ı • ı;u veya bu s.ı_ 
had::ı. or : .. R b;rlikll'r haline 

t. tirece''{ ı 1·, kendilerine in. 
sanlar gıbi "yi\·ccek tayını'' a· 
yırmak b'le kabil olur. Ve bu 
nfahlüVi:ırı ger,..ektcn sevdiği. 
mi ·n lir if. c-i olarnk, haya\. 
larını böv e "' h ı .ki bir emni · 
y~ altm P1 ı'unuruz. 

M. I. HIK.MET MlJNTT" 



.\frikada harekat };ne gevşe.. 
<li. Arada sırada gorülen hava 
faaliyetleri, daha ziyade karşı1tk. 
h olarak hasımların birbirlerini 
kontrol \e rrflz altında bulundur
ması gıtyrsıni ~ütmektcd;r. Bu 
bölf"enin en faal tarafı, kış mcvsı
minin cölanesiyle duraklıyan fiark 
cephesındcn Akdeniw dOb'l'U kay. 
dırılnn hava kuvvE'tlerinin Malta 
üzerine durup <lirt1enmeden yaır 
tıklan bom'bardrman taarruzları. 
clır. Bu bombnrdnnan taarruzla. 
nndan baz•larınm günün yirmı 
dört saatıni doldurduğunu da A
J&nS haberlerinden ögrenmektc • 
yiz,. 
Değişik knnaat ve tah..'llinlere 

nazaran; mihver hav" cılığının. 
Akdeniz kıyılarına ındirilmcsın. 
deki maksat, evvela demokrasıler 
lehinde bir inkişaf göstcrmiyc
yüz tutan Afrika kara harekatı 
ür.erinde mües'3ir olarak Romrnel 
kuvvetlerini hasım baskısından 
kurtarmak. d:ı.ha sonra da, Giri· 
de kadar Akdeniz hakimiyetinde 
rol oynıyacak bir Ada vaziyetın. 
de bulunan Maltanın mütemadi 
bombardıman tarruzlarile yıpratı. 
tarak denizden ve havadan ola
cak bir ihraç ve indirme hareke. 
tine karşı rnuka\-emetsiz bir hale 
getirildikten sonra işgal düşUnce. 
sidir .. 

Afn1cadaki hare.kata tesiri do
kunduğu muhakkak olan mihver 
havacılarının. !\Ialtanın tabii arı.. 
za.Ianna gömülen, kayalarına per. 
çinlenen hava ,.e deniz miidafna. 
&Jnı ne dereceye kadar hırpaladı. 
ğmı kestirmek r,üçtür .. bfr güntre 
on beş, on altı defa hava taarru. 
zuna uğradıktan sonra yine mü
dafaadaki kudretini rnuhaf aza. e. 
den bu Malta Adasının havadan 
olacak herhangi bir t.cşebbüs kar. 
şısında hareketsiz kalacağını ta
sarlamak hatnlı olur Bu husus.. 
ta. mihver makamlan.nın kararla. 
n. herhalde daha başka cepihc -
den olmasa gerektir. 

Mihver havacılığının ilkbahar
la birlikte taarruza geçeceğıne 
göre, evvelce Akdeniz bölge.sine 
~irilmiş olan tayyare birlikle. 
rinin de tekrar esas cephesine 
götürülmesi bugünlerde bekle. 
nebi\ir. Yalnız şu vnr ki Afnka 
harekatının ilkbahar taarruzun _ 
dan önoc istikrar ka?.a.nması ve 
~eçen yaz okluğu -gibi, Alman • 
Sovyet Rıı-sya muha...c;a.matınm de
vamınca mihvere yeni yeni gail<'. 
ler açmamas1 is~nmektcdir. Bu. 
nun i(#in <le, hfıJen Afrikada mev
cut havactlann yerli yerinde bı.. 
rakılması da hatıra gelebilir •. 

Manş cephesinin sükutu ve tek 
lfi'k bombardıman taarruzlarının 
Alman topraklan ve Alman hava 
-.oe.yii üzerine tevcih edilmesı, 
l:ıu memleket hava endüstrisinin 
l4ı.rn :nındmıanla <;alışmasını a.1<. 
1tatam&m1Ş gibi görünüyor.. De
ıaaAnsilemı on binlerce tary:.ı.re 
-. edecek teı:ıtiplerinin faaliyet. 
te bulunduklarmı söyler v.e id<iia 
ederken, mihver fabııikalarmm da 
lıMilalamıdan fedakarlık yapa. 
rak dü.şiık rakamlarla uğraştığı
nı ka;bul etmemek ica.beder. Buna 
nazaran; Manştaki sükünetin, 
bütün k1ş devresince mihver ha.va 
kaynakln.rırun çalışmasına müsait 
fırsatlar hazırladığı muhakkak • 
tır .. Bu ıSUrctlc, ilkbohar taarruz. 
lan Sovyet Rusyada ~larken, 
hazrrlarunıs, yeniden tcrtiplen
nıiş ve hatt!ı yeni seri sililılarla 
takviye edilmiş bir havacılığın 
faaliyetine şahit olabileceğiz .. bu 
suretle; M-.,,:ı:; hava1anndaki sü. 
kiinetin. Afrika cephesinden ziya. 
de şark cephesinde patlak vere
ceği tahmin oluna.bilir. 

Çünkü; Pasifikte demokrasi L 
çiıı en korkulu hasım Japonya :i. 
se, Avrupada da Almanya için 
en korkulu cephe. Sovyet Rusya 
bölg~idir. Her ne kadar dcmok-

TA?\°BUL BOH ASININ 

%1-S-942 Flyatlan 

tLondra 
tNevyork 
ıeenevre 

~lladrld 

St.okholm 

atılııt ve ıcapa.nı, 
l Stertln 5.22 

100 Dolar 
100 İsviçre Kr. 
100 Pczeta 
100 İsveç Kr. 

130.70 
30.365 

12.89 
3Ll6 

•se+v Y& 'UJl\'UA'I 

Talt..uat ber1ne muamele olma.. 
m1Jta. 
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beraber, enerjisi Sovyet cephesin 
de toplammı; beklemektedir. 

-·--· .. ·····----.. ····-···-·· .. -
Kuvvetli güzel 

- Maa}allah, ne de kuvvelli 
gözleriniz var! 

-- NaoıJ anlıım? 

1 
- Sıtc yüz lira. borç verdiğim 

gündenberl beni bir kilometrelık 
mesafeden görmiye başladınız. 

Altı bira .. 

1 

1 A. ŞARk.Lli 
-~----~-- ~ 

Ilangi cepheden baiuıır.:.ı oa.. 
kılsın: Manş'm sükuneti Sovyet 
Rusyanın akibetine bağlanmış bu. '/. [ 

ra.qiler. ilk defa Almanyanın mağ_ lunın.ıkla beraber, kış devrcsinı ~ · "'&! 

Müşte-ri - Garson!. Altı defa. 
o.du sana bira ısmarlıyorum .. N:. 
çhı getirmiyorsun?. -

hip cdılmesi lüzumundan bahse. her iki hasmın istediği fırsatlar - ı~tc dokt-0r •• Uo vaziyette 
dİ}"Orlana ,da, bütün hazırlık Ve altında hazırlamasına da amil iken <'k!'r.i.ya midemde !i&JICI l>CY• 
enerjilerini Pasifik bölgesinde Ja- olmuştur.. Sovyet Rusya.ya de· cta oluyor. 

- Garson - Baya altı biıa!. 
----<-· -- - D<'ğnı~ıı co'k tcrhiyesi:r ... Ha.. 

Merak 
Jll,hane miidiirüno allahaısnı:u-Ja .. 
dık elemesi ı:..zımdı. 

ponyaya kal"fiı seferber etmiş va.. mokrasi yardnnı yapılrnamı§ bu. ------------
ziyetini bırakamıyorlar. Bunun lunuyorsa, avantajın Almanya 
gı~i; Manş hava1a.:ını ihmal et. l~h=ı..-1'"' dönmüş bulunduğunu drı 
mış rnn.nzarasmı gosk .. t>n Alrran yü7.de zayrf bir ihtimalle bile ol. 
maka.mlannm bir göı.u lmpara - sn kabul etmek 1.arureti doğmak
torluk Adalarında bulunmakla tadrr. 

- Kızım, ayn.'lllın karşısındn biı: 
saattir go:z;'erini kapayıp ne yapı. 
yorsun öyle? 

Meraklı şe11ler: 

Afrikanın son bilinmiyen 
yerleri nas il keşfedilmişti? 

Doktor Llvlagtoa 16 sene vahşi 
daftlarda dolcşnnş ve ••• 

Genç doktor dakikalarca bü. - Evet. dedi 
yük bir haritanın karşısında <lu- Birbirhnf~n clİerini tuttuk: 
ruyor. Kafasını oğuşturuyor: dil - Allaha ~ok şlikür olsun k! 
şünüyor ve mütemadiyen <lüşünü. bana verilen hizmeti yaptım. 
rordu. Dedim: 

Haritada. gözlerinin kaydığı - Ben <le si;o;i buratla görcli.i • 
yer Afrikamn orta taraflan idi ğümdcn dolayı pek bahtiyarım •. 
Orası bembeyazdı ve üstünde: • dooi. 

MEÇHUL ARAZiLER Stanl~ doktorla uzun \lzadıya 
Diye yazıyordu. konuştuktan sonra Jngilterevc 

. Ka_lbi tatlı tatlı çarpıyordu. dönuu v~ sabırsızlıkla beklenen 
Zıhnınde kurcalanan şuydu:. haberi, doktorun mcktuplarile te. 

- Ben bu meçhullere gidece- rahcr getirdı. 
ğim. Orada y~ıyanlan tetkik e. Birçok kimselor Stanley"in mu-
ooceğim. vaffakıvetini cekemcdiler Onu 

Bu adam, iplikhane a.ıneleliğı yalancılıkla ithıi.m ederek · mck_ 
yaparak kazandığı para ile kitap tuplann uydurma şeyler olduğu. 
alan, mektebe giden 27 yaşında nu söylcdil<'r. 
mükemmel bir doktor imtihanını I'u esna.da doktor kc.ş;f1crine 
veren Dr. David Livingston idi. devam ediyordu. Bangou~lo gb· 

Doktor kararını verdikten son lünün sahfücrindc dolaşırken 
ra Kap müstemlekesine gitti. O- şiddetli yağmurlar onu pençe.sin. 
rada tedarikini yaptıktan sonra den kurtarılmaz bir hastnlığa 
renciler arasına girerek reislerin. yaka!~' •ı ve 1873 yılı 3 mayır 
den lisanlannı öğrendi ve yola günü vahşi dağların arasında 
çıktı. Doktorun ilk vardığı yer, küçücük kulüıbesindc can verdı. 
N i g a n i gölü idi. Oradan 
Portekiz müstemlekelerinden Ok. Heyette çalışan 7Ellciler, ca
yanus denizi sahilindeki Sa.ind hil adcı.mlar olmakla beraber onu 
Jaul de Soanda şehrine geldi. i:nrakmad•lar. cesedini buharlıya. 

O malUm olmıyan sahayı baş- rak. bezlere sararak yola <;ıkar. 
tnn başa katedecekti. Oraların ne dılar. Doktor, kendisinin çok !'lCV

vahşi hayvanları, ne zehirli yı. diği ~ah?cağa saı:lmı~tı. J:l•?'
lanları, ne de korkunç dağları 0 . mı.>~qılerı onu 7~ngıbar a get~ıp 
nu korkutuyordu ı ln·~ılız kcnsoloshancsine teslın·. 

Doktor seyahate çıktığının on ettil~r... . w • • 1 
altıncı iienesi haritanın ü.stiiııdc Buyuk kaş•f layık oldugu 1htı
gördüğü "Meçhul Arazi"' yi artık r::ımı gördü. 1ngi~terede mu~.am 
kendi elleriyle silebildi, Çünkiı b~~ ce~:ızc ~la~ı ~!c Vcstm,ınıstr 
binbir, yüzbin 'bir tehlike atlat. kı11SC5lnc gomuldu. ı\. A. 
tıklan sonra meçhul araziyi baş
tan başa katetmişti. Atmanqada 

iaşe hususunda 
yeniden tahditler 

konuyor 

- Sa~ tıikmı methetmekte hak. 
h~-ınış!.. Baksans... bir hafta zar. 
fmda adeta ~hınrn çıkmabra ba~. 
ladı. 

Fizik der.sinde .. 
Öğretmen - Söyle yavrum .. 

Elektrikle şimşcık arasında ne fark 
vs.rdrr".' 

Çocuk - Elektrik pahalıdJr .. 
Şimşek bedavadır. 

- Uyurken yüı;ümün ne bi<;im 
olduğunu görmek is.ti) orum n.mn 
olmuyor! 

Kim 
Fransız ;ntıhabı csnrunncla sokak 

~a.tiplerinden bLıi nutuk .söylüyor. 
.1u. B•r nralr~: 

- Al'kadıl§hr, deru. On <lokt•. 
:r.uncu nsrrcla i.ı-cileri uyandırmak 

ic;in t:'n cok himmet göstermiş olan 
k:mdir? 

Ahaliden biri atıldı: 
- Çalar saati icad eden adrun 1 

Tahsildarlık 
- D~nyanm en fena mesleği 

muhakkak tahsildarlıktır. lnsar. 
her glltiği yerde fena m•.ıamelc 
görür. 

- Bilakis! Sen işin içinde de· 
l:rflsin de öyle gciliyor. Ben tahsi'• 
d:ır olduğum i~in vaziyeti blliyo • 
rum. Nereye g;tsrnı "hata.yn uğ_ 
ra !" dJye beni tckmr davet ediyor
lar. 

Buna istiskal denir mi?. 

Profesörün knmn - Ya mlkrop. 
lnr •• ya hen! •• ikimizden birini ter. 
dh et. 

Deli alılı 
Tirnarhanede bir deli merdh·cnı 

•Juvara dayamı;ı. tistündc b:ıda.na 
yapıyordu. Bir başka deli geldi: 

- Hey arJcnrl~ ! dedi. fı'n-ça.yı 
i;i tut, merdiveni çekip alıyorum: 

lfiNDlSTAN l>A l:·ORtn'ECEK 

lSllini ,yoğurdu yüz on be§ kuru~ snhlı;,} oı· 

- Gazctc~er -
Mahallell-A.M Murtaza deıtdi :?SO gram yo~ırt alıyor 

"Şaka,. dan 

Gıındl - Çorb:ı<'ı, bağımızı çü:ı:, ounu ı;lğneyr.llm, 

~oksa ı>en de kınl:ıcrutı.ın!. . 

Konservatuvarın ikinci 
orkestra konseri 

"Karikatür,, den 

Almanlar 
Vişi üzerinde yeni bir sinir 

harbine başladılar 

Linvingston memleket hac:retiy. 
le lngiltcreyc döndükten sonra 
fazla duramadı. Küçük bir vapur 
lciralıyarak tekrar mc~u!lcri do
laşmıya başladı. llk olarak 100 
metre genişliğind~ :;20 metre u. 
zunluğundn ve 200 metre derinii
ğinde bir göl keşfottikten sonra 
Zengibara geldi. Buradaıı tekrar 
Afrika içlerine dalarak üç büyük 
göl daha keşfetti. Fakat bu ke. 
şifler ona pahalıya mal olmu§lu. 
Çiınkü hastalanmıştı. 

nerıın, 21 (A,.\.) - Almanyada Türhiyede ilk dela Boccher'in viyolonsel konseri 1 Be711
' ~1 ( A.A.) - lsviçrede 

ıatıe hususunda yapılmak Uz.ere olan ynbanC'ı kaynaklardan verilen hE': 

Doktorun hastalığı bütün dün
yada teessür ile karşılandı. lng!!tc 
rede büyük bir merns•mle karşılaş 
mış olan bu insanlık ve fon do -
tu ölmüş müydü, vahşi hayrnnla
rn rnı yem olmuştu'? Bilinmiyor. 
du. 1ngiltereden doktoru aramak 
için heyetler hazırlanıyordu. A· 
ıncrika gazetelerinden biri de 
Stanley adında birini hem dünya 
seyahati yapmak, hem de dokto. 
ru aramak için yola çıkardı. 

Stanlcy, Afrikanm her köşesi
ni doktoru sorarak dolaşıyordu. 
Bir gün. 

- Sizin aradığınız adam Ucici 
kasabasındadır .• dediler. 

Stanley. durmadan oraya koş. 
tu ve üç senedir kaybolan dokto
ru buldu. Bunu kendisi şöyle. an. 
tatıyor: 

"Doktoru uzaktan görünce kcn 
di~ine doğru koşmrya başla.d.ım. 
Yüzü yorgunluktan aararml§tı. 
Ayağında. siyah bir pantalon, ü. 
zerinde kırmızı bir elbise. başın
da. kenarı şeritli mavi ve küçük 
bir şapka vardı. Başımdan şap. 
kamı çıkarıp yavaş yav~ yak!a. 
şarak: 

- Siz doktor Livingstonsunuz 
zannederim •. dedim. O da şapka· 
sını çıkarıp gülümsedi \'c: 

tahdldattan bahseden Dlplomatilt Kor. verilecek beı !ere nauıran Bitlerin nutkunda 
respondcnz, 1ngllterede geçenlerde ya. Koruıcrvatuarm ikinci orkestra kon. I ~rll sanalkrinmız Muhittin Sadak Fransaya karsı kullandığı lisan 
pılan tahdidat ile bir mukayQ.<Je yapı. seri 24 Mart sau gUnU akp.mı aaat çalacaktır. Kendisine ve orkestra şcll ü~rine Almanynnm Vişi üzerin· 
yor ve dıyor ki: 21 de Şehir tiyatrosunun komedi kıs. deki baskısı artmıctır. 

1 d ki bl d ril k i O k 
Ferdi Fon Ştatser'c mu\•nfCaklyet te· ~ 

ki memleketi tnhdidatın aebeblerl mırı a na a ve ece t r. r estra menni ederiz. Halen Almanlar Vişi üzcrınde 
bUsbUllin ~kadır. İngiltere, kendı nay Ferdi Fon Ştatser taı·afından I· l~t>ndilerine hac; bir nC\"1 sinir har. 
ihtiyaçlarını kendl topraklarının malı- dare edilecek ve Bay Muhittin Sadak bi yap:nakta.<lıl'lar. 
suııcrııe temin edecek dununda olma- solist olarak toUrak edecektir. Prog· Yeni Neşriyat !sp:myol gazeteleri Frar.sız ~.,a· 
dığı için onun la§esl dı§ardan getire - ramda Bah'm piyano konııertosu, Şu. --- - sıııtn ·ıspnnyollaru verılmesı rak· 
bUeceklcrine bağlıdır . .AUanUk ve Pa. bert'in bltmemlıı senfonisi gibi eser. kında mnknieier yrızmaktadırlar. 
slflk mubarebcierlnln son aylardaki Jerden başka viyolonsel edeblyatmm 1 Al<ını - Gırcsun halkevl mecmuası. 15 m:ırtta Romada tekrar inti-
gclitımelerl lngllterenln bu sahada ma. en yüksek parçalanndan bJri olan 1 Şubat sayısı gclml§tır. Halltc\•lcri şara. b::!şlıyan İl Messagero ac!m· 
ruz bulunduğu öld11rUcU tehlikelerin Boccherin'in viyolonsel konsertosu var ı' mecmuaları arasında. göze çarpan bir aaki l talyan gazeksı Savoic ile 
genişliğini gösterir. dır. Bu eser !stanbulda ilk ~fa ola. emek mnbsulUdUr. 40 sayfada zevk ve 1'ice'in hemen Italyaya ilhakını 

Almanya ve onunla beraber kıta • rak orkestra refakatiyle çalınacağı i-1 lezzetle okunan ve bir fayda bırakan talep etmektedir. 
nm diğer milletleri ise kendi yaşa • Çin musiki 'mahafllinde derin bir alA. yazılar ... Okuyuculnnm!'7'.n tavsiye e. Gazctte de Lausanııe ı\lman r; . 
yqıiarı için gereken yiyecekleri kendi k& uyandırmaktadır. Konsertoyu de· deriz. kü.mctinin Ri) om davasından do1_cı 
mııu topraklarında yeti§tlrebllecekle. layı Fransaya çok küskün olduğu· k 
rine §Upbe yoktur. llll••iııllll••••••••••••••••••••••• nu yaznıa.itta•!ır. 

Ancak mihver ~vletleri bugün yal. I G X - ıı - h t b k oı----
nız kendi fhtlyaçlarını değll lngiltereı unu u as a a ICI Libyada mihvercilerin 
nln hatasile harbe aürüklcnen diğer , Faaliyeti arttı 
memleketler\ de beslemek zorunda 1 
bulunuyorıar. • Her pazartesi günü Eminönü Halkevinde Kahire. 21 (A.A.) - Rt.>ıımen h'lbcr-:: 

verildiğine göre diln dU§lllan faahyctı 

Amerikadaki lngilizler 
askere çağırıldı 

Nev.rork, 21 (A.A.) - Blrle§ik A. 
mcrikada yll§ıyan bütUn İngiliz tebtı· 
ası, askerlik hizmeti için çağrılmakta. 
dır. Harp fabrikalarında çalışanlar 

veya bulunduklan işler Jçln vUcuUan 
zarurt olanlnr bu cmrln dışındadır. 

kayıt yapılıyor artmış, Timimi ile Elgnzala srasınds. 
1'ar0nn Sevenler Cemlydt tstlınbul MerkslncJen: 6nemll kıta harckeUerl görUimU:ıtlir. 
Attığı her adımda olduğu gibi GönUUQ Hutabaktcı kurslarını da 

muvaffakl~Ue ikmal eden genç kız ve kadmianmız.-ı 7.lU942 tarihinde Amerikada bir kruvazörle 1D 
EmlnönU Halkevinde yapılan bir törenle dlplomntan dağıWmqtır. l ·ki t k d · d ı opçe er enıze in irildi ! 

Yeni kurslara baıılamağı bUyUk blr beve.ıe bekle~n mQııtakbel glS. 

1 

Nevyork, 21 (A.A.) _ DUn AUan. 
nUJlQ hastabaktcılanmızm kayıtlan da her pazartesi gtlnU saat on dörtle 
on alb araıımdtı Emln6nfl Halk .. vlnde -yapılaca'kttr. tı_ktc ıkt torpido muhribinden baıı?ta 

bır do hafif kru\·aztir deni2.e indlril • 

.. .. •••••••••••••••••••••••lliİ miştır. 
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~~~iKAYE:ı 
Milyonlar diyarında 

Tetkikler· 1 

"Evlenmeyi teşvik,, 
labiatte düşman unsurlar anketimizin neticesi 

Mikrobun mikrobu nedir ve mikropla Ekseriyet. evleneceklere hukometin 
_ ~ t..,.r. dti-..!.:ı.~· "~=::,dar::!..~!~0! nasıl mücadele eder? yardımını ve çocuk bakımının 
~ın hiç bir yerinde rastlamak kadar figüran vardı. Bugün Nev- Harkof çevr~ kanJ •var Şüphceia olmcM masc-1cnln kum ı h d•ı · · • 1

~:~~ gülerek rı:~~ ~~==~ !·~=:-isu-::~~~: ~~~dı'e~ v\:~=: ~ ' ıs a e 1 mesını ıstiyor 
-Tnm .. dedim. İş arıyacak ve. yaz olmasına rağmen herkese a.ievler bUtUn gözlerl kendi.De çe- tehlikeli m.a.ııa&ı'UJ ka.mamıştır. 'Evlenmeyi teşviki çin ne dü. bir zaman fa.kir bir geng kula ev 

rf buldun. Burada iş bulmak ha_ palto. kürk ve muşamba; bazıla.. \irmiş bulunuyor. Gerç.I San Frarı. Jlmin eli bu tlkirdm h&ı"ekeUc, f~Uyoraunus': mevzulu anketi- leııip onun bütUn m&ddt ııorlukla: 
Yada kuş tutmrya benziyor_"" rma eldiven ve şemsiye veriyor. o:slı:o, Honolulu'dsn 4000 ki.omet.. hususi metodJar içcrs"nde, barsak ~ sona ernuş bulunuyor. Aldı. nıun önüne geçmek istemem Hal. 

İsp:ı.nYo} olduğu kıyafetinden chılar. re, Brest Amerh kryılanndan entanlarmı yapan mlıkrople.r:m dllıt- ~ ':8vaplar, kendilerlle görUı!s- buld böyle tir erkek bu R'iıbİ gene 
kolayca anlaş·Jan acaip tipli bir Dört yilz figüranı gruplara a. 6000 kilometre ur.Utadır. Faltn.t manlannı teorid ediyor ve hasta. tuğilmüz tanmml§ airnalann fi- kızla evlenirse (belki böyle ph: 
turnadora sordum: yırdılar. Bizim grupta bend~ Pear!•Hariour'un bombe.rdmıanını l!i a mllca:lelede bunu, bir uuur :kirleri dawnm ehemmiyetinf or. siyetler vardır) memleketin ~nç 
. - Bu kalabalık nedir?. Yoksb başka Rus Pren&ESi Tamara ile !2.kip edeu ilk sa.aUerde verilen olarak kullanıyor. taya koymuş bulunuyor. Aldığı. ve yolanıl kızlar it hayatına dö 

Siz de mi artistsinlz? • ÇinlJ Şe • şa.ng vardı. hava tehlll:esi .işareti San ı.ran. GörUJUyor Jd tabiat dilfDıanlan mız cevap!an yedi noktada hülA· kiililp. de aıkmtt çekmezler. EmL 
.- Benim mnharet~ gayet bü- Çinli milli kıyafetini mooafaza ->is.koda 4 sonkAnun sa.at 2,55 de bir araya getirmekten Adeta 7.eVk aa edeb'lfnz: nim kı onlar da bu hayattnn b!k· 
~; dedi. Lakin, şu Conson de_ ediyordu. Prenses Tamara nefüs veri en ilk alarmla bUtUn .'.merikı:. duymaktadır. 1 - Evleneceklere hükClmetln rtU§lardır. Kendilerine göre hir 
n!le!1 rcf söni elime geçirip der. bir astragan giymi§ti. Kol kola ı.m kalbi binlerce Jdlometre ötede yardımı mutlaka Jhrnıdır. BekAr. yuva kunnaJc ieterler Fa.kat di. 
dı::nı anlatamıyorum ki •. Adamın yürüyecıe!:tik; ve f>niimüzde ağır ç:ıl'pmata bq'ADUŞt.Ir. SJmdi Va. Son haberler, 19M.1P'1 e kadar !ann <;oğa.lmas1, ~im mrluğun. Y8Cekainiz ki o da k~dine gfü" 
Jrelmesiyle girmesi bı!r oluyor 1- ıı.ğır yürüyen Çinliye bakarak ha- ~ ngt.Qn hUkCUnctinin baglıca Iima· tayyaredeld at~U sULtı'e.rı:n vasati 1dan ileri gelmektedir. Evlenecek- fakir bir erkekle evlenebilir Ama 
~de ~ on dolardan qağı 

0

de. fifc:e g{l'~ik. DJ ola.o Se3.Ule ve silsHl tş'.:k a.rile 0 ~ ytl~e ~ lruvvetn bir ~ale 'ıe>re hüktlmet bir avans vermesi bu öyle r.or bir meseledir kt." k.lzuı 
f{ll .• fakat İ§ içeri ,..frelilmekte Tamara kadar çe.hre ve vücut bir tiyatro 118.bndlinl hatırlatan geldimnl b ld.irıyıor. 1938 Iforrıcn· ve her çocuck doğ~u.kça bu avan5 balml2k m.ecbuıiyttlnde kaJcb#ı 

Tam o esnada gayet lüka mr itiıb&riyle güzel bir kadma haya. Kalüomin kıyl!a.rmda boiuı.tan bir ne'lerl. 1941deld bir dfü:ino rnJtrnl. az.a'malt. aııne ve kardetiııl 
0 

erkek omu.a. 
Ot,')m~bll durdu. Ceketeiz bir a_ lnnda bir daha tesadO! e<lcbilece. adamın aohnnuı duyuluyor. ~ftız taşıyan Tomado'I:ır ve nihayet 2 - KızJann fanteziye \'e lük. lannda ta:Jıya.ınu. Zengin erkek· 
d.am indi: ve Jroomrya başladı, fimi kat'iyen Umld etmiyorum. Paırifljti slıirl! bir kap an haline 20m ım. llr Dd top ve sel-iz mStra7 • .se düşkün olmnJan da gençlerde !erde de ekseriya ileriye sUrülcıı 
I-ie.rkes ada.mıu naııa.n dikkatiıti Öyle kıvrak bir endıımı vardı ki getiren bu ~unın uzak ve Y3• )'6zle silAhlsndm mq Typhoon'lnr l!timat bırakmıyor. Bunun önüne "çalı~n kız iıııteme'l;z" fikri buna 
Cf!lbedeb

1
lmek f('..in bin bir hileye Nevyorkun belli başlı bir cad: km uğultulamu adını cdnn tak ;ı yan~nda heybet:\.ni b"nlen-birc kay. r,eçmclc için k ztan ra.lıF.'tırmanlL maniolur. &..ı eebeple krz da rn

~ vuruyordu. Boynundaki Yl- desini teokll eden ve mu:kavvalar. ederken tebiatte-ki dilşm.an unsur. bedJl"'OT, lns:ı.n fe-rdt blitilnlüfünü. b veya bu sahayı dnraltlllJ\h pa- Jışmayı evlenmfye tercih eder 
fan ile sihirba: bir taraftan, bur- dan yapı1ma muau.ııım apartman. 1ara l\?n\n bugUnkU gfüi.l§'erl al. nıl!li bUtllnlUğU uğnm<!n feda e•. ra kazanan genç kız da kenc:Ü ih. Halbuki dediğim r,ııbi zengin er: 
nunun üzerinde meteli~ muva • lan havi pek bllyillc bir &alona tından bakmak bu sonsuz davanın ~te hazrrlanniıen hlcbir Re}c!cn ~yaçlannı faz.la.sile temin edebi. kekler fak'ır kızlarla evıenırlerae 
:ıne veren hokkabaz difer teraf. girdUc. Sokak taksimatı 0 kadar anlqtlmumda hiç de faydasız te- yr mıyor Tat:ıtat neetl dU~manrn Jıyor. Sonra kocasından da ayni memlekette bir miiaavat olur o 

milkemmeldi ki. insan gayn ihti- la.Jrkl edilemez. dUsınanıru . ya~t.ma.kta hl~ lmelk ha'\'8.tı fstivor. nisbette de fakir halk uaıır. · 
Otomobilden inen garip kılık- yar! sağda~ eoldaki mağııza'arm Tabiat m veylerin halita.ıudır. ll~crmemı~ lnsan da böy.e bir 3 - Evlenmeyi tefVlk için bo- Onun için erkekler bu fildr:e-

lı .. ~dam, bunların arasından bü. vitrinlerini se)Tetmelc j~tiyordu, Bu zrdl ğın mr bqk.a manMı da dJJsmanm diişmnn•m imnl etmek • p.tlm&}'l kolay a..~t :rm:ı.lıdrr. rinderı vaz geçerlerse belki evlen. 
tiik bir çeviklikle sıyrılarak içeri. Ara.da sırada otomobil, tr:ı.-ıway, dil!l!Dlanlıktır. 1 ten geri durmuyor. 4 - Çoc1ık balnmı a;leye çok me eeki oeıldini alabiHr. Ça.lr~ 
Ye girdi. Kapı da arkaam-Jan ka- bisiklet ve di;;er nakil va1ıtaları J.Uddelbourg'lu Za.cha.riua Yan. 1 Fakat t1>.blat bize en beliğ ders· P,'~ ~liy?r. Evk nmeyi te§Vik için kız.lan ~~ alnuyacak, onlar 
Pandr ~iyordu, ee-n'in kcefcttiği m.ıkroekoı: insana veriyor. Bu eonınız tahavvtillt A-I • hukumetin çocuk· balmnında yar hayat yillnınU taşryacak olurl:ır. ~Boğa güree"i!i soğuk bir te. Binlerce mumluk ziya ne,redeı: eııı gizli dilfme.nmı tanıtmaıkta g • mlndc hiçbir fey Yoke<!llcmedlği duru olmalıdır. Avrupada olduğu sa, erkekler onlara ivteıı el ~ 

ssümle mu · ndı: "aanlayt'' açıldı. Hiç lbir zıu.'Tl.3.n C'.1kınem.iştir Hatti mtkrobu ilk ,ı;ibi Okya.nmtıarm mrtmdan krt'a. giıbi çocuk kreşfori olmalı ve bu. mezler. . 
y - Bugün <le giıtti demektir. bu k.a.dıa.r kuv...-etli bir ziyanın görüp bir ~u:htmı ile Franea Tırı l4rm böftlrle?ine kad.ır b'.r hı.ınçer ıad._ 901< az Uc.rctle çocuklar ba.lc. "Madem ki k&dm ve erkek hu. 

arma bakalmı mevcudiyetine insan inanamazdı . .Aka~nc bi dh·cUğ m.m:ın aza. hll&ile geçen harp Urpertbl de b"r tmlmahdrr. kullu birdir". 
Adama biraz. daha yaklaşarak Sanki başka bir diyarda bulcndu. Jııı.r araamda kabık&ha.smı tutam.-yan gün duracak ve tayftm'u gece erin 5 - Evlenme Y&§mı tahdit et- İ&tanbul Oniver&Mte.si Edebb·&t 

&ordum: ğumu farzediyordurn. oı:mu. ve gözün bile görmediğt aclz maı:r.ndıan iMM'\l!m -muvakkat meli. Mesell 'on sekiz yaşından Fakültesinden Refik R~!i fU 
lo - Affcdersinız?.. Bu ac&yip Conson, Falonun ortasında dw 'bir varlığm bir fili yokedebllmee'.. dl\ o!sa- duyguda.,lığı getirecek '?Jlr& her genç evlenecek'' diye mektubu gön~r. 

lıklı adam lri.mdi?.. du. KüçiL< .~ komşruıdan sonra n9 fnamna..1< Jç!n de'.f. olmak JA.an. bir sııı.bah do~r. bir kanun «;ıkarme.h. l - Sosyal bı.r varlık olan ai. 
- Sen galiba ayakta uyuyor. hare.ketlerin tabii olahilmeal için geldiğini ııöyHyenleJ' bulunmuotu 6 - A.fk izdivacı ek.6eriya fena. lenin inkieaf ve tek~üne bia-

su.n .• bu adam Paramudun llle§• el.zem olan bazı izahatta bulun- Bu ldiçUk ve sin.tıl d•an her nn, Fransız sı·nema netice veriyor, Genç kızlar, ev zat hükQmet yeni kanunlarla mU. 
bur reji.sörO Consondur. Eğer bi.. eu. Ve işe başlandı. suda elimiade dorJmiıııde ha.ttA kııdmlığına lıazırlaıunamış evlen. zaheret etmeli 
rfsfne pannağiyle ioaret: ederse Oniinıume Çinli yürüyordu. Biz daha' ileri gid~reik ağ"ız, ~ğaz ve dikleri için çabuk meyus oluyor. 2 - Evlen~k için gıentlent 
~.damı içeri~ alırlar, Size ooy: de Tamara ile kol.kola Çinliyi ta- rJhayet lı:anmmda pmn~ bekllyor. akıo··rıerı" Berıı·nde lar. (kız.erlcek) IAzmı gelen malO.rna-

ıın ya., içeride it on dolardan kip ediyor: ve adamın acayip kL Bu dU~ kudreti Uaerlnde söz 7 - Evlenıneyi teşvik için şe. tı, muayyen bOn> elstemlerf vUcu. 
lkğı defil.. )"afetine bakarak mr istemez aöyfemek beyhudedir. Hepl.mlz bu. lkrllo, 11 (A.A.) _ ~n tllm hirde evlenme ajanbkları açıl. de getırerek pr<>p1€&1lda yoluyla 
1...>1- Bu ne blçjm rejisör? •• Ceket kahkahalarla gülil)u'duk ArkL eun muhtelif tea.hUrlerfnln yakın odaaı ref.ııln1n danu ll&eı1ne Franma malıdır. (Bu fikri 88.ll'atkAr Bür. temin etmek 
~:_pymemif, Sırtında yelek madan gelen rejiaör ~an rahltle-rlylz, Amt merak edilecek alnema aktörlerinden Danyeı oa......a, haneddin Tepsi ve lktmatçı Mu- 3 - Bek&İiara evlenmek hUIU-
'.:'V'lll9'inin kollan srva.lı. ağzın: takip edeceğimiz 10ll&r1 meg&fo:ı- DQkta bu dtlfmanm da dllfmanı o.. "JV za.ffer Ak'ılp ileri •ilrm~ler ve sunda koıayhklar göatermek 
da ?lpo .. bqmda ........ • yoaa la eöyiil)'U'; Bir tara.ftan da teş. lut> olmadtit me.eleatdlr, Son yılla Junıe Astor, VMane Romance, suzy ken~!leri.nin bu hı.;sus~a etraflı 4 - Yeni evlilere maıı.u:İ Jca. 
~et giymeyi unutmue mu? v!k edici cümeler kullancyorla.rdı n .bda.r b&yle bir iht.ima.l ha.un: =yir, Aıbert PNjeau, JanJean • tetkıklen ve pro.)elerı bulundu. nunf fakat muakkat bir takım im. 

. - Y&bu .. Bu rejiaörler 'i.ca. Birdenbire havadan lapa l:ı.pa gelmlt bile değildi. Ha.lbuki bugün e Dary, Andore Leırand ve Plerre ğunu ibelirtmi.şlerdlr.) tiyular ve avantajlar temin et-
Yip lwalantır .• aaJ&ra ~ bu br ~ blıtiaıdı· f1m1uk par. mftEraılıaıa da tıa- dilpıaa• Olchaju. Puz Hew.e Ber~ gelmJ§lerdir. Anketimize son verdikten son- ~. 
en rahat giyinı,tJr, Her aman ça1armna dıOfOlll P.'9t tabiiydi mı, "'nArubcaı mlUobu" denilen ı>.vetıııar dUn prote.or Carı N6h. ra Antalyalı~ 8 - lDmmmenbı lbumu, fay. 
<:eketsis dof8fl!'m. Adiy09 Se. Arada llll'8d& dm'Qyor· 80IU'a da: Ye mtkropta daha kUofl1ı aan1ı bir llcb taratından Alman tilm odaamda Alcan'm bir mektubunu aldık. O. daları, memleketin iq!rab ve ~ 
tlor!.. ha bUy(lk bir 8Ur'atıe dpi feklın. '\...nfm buiundufuntı 6frenmlt bu. 19retıerine verilen bir kabul usrenın. k:t1yucuz:ı~ fa.kir ~i!~e kendile. fahma en uygun bir hareket ola,. 
İspanyol sırt.Jndaki mıgirenk de düıJij)'Ordu Bu sırada şemsi • hmuyoruz, de bulunmuşlardır. Bu mtıııa.aebetıe n~ .geçındirecek bır 1§ bulunma- cağı zaman zaman umum! kon. 

!Jalı düfJelttikten 80ll!'& yollandı. yeler açıld.r. Salı.ne belki elli de· Wkrobmı mikrobu 9Cık prip ve Fraıı.sız aktörleri Alman sinema ak • sı ıçın teşldlA.t yapılmasını mUda. feranslar tertıöile bekarlara an. 
Ge h fa tekrar ediicti üç saa• sonra entereean bir mahl\lktur, Tlb i.lim.. törleri ile taru11mıotardır. faa etmektedir. lat!lmalı, 

ne ancıya so~:. işe ertmi günü· devam ~edilmek bri bunu "Bakteriyofaj" diye ad. _ Akşam K1Z Sa.n'a.t okulundan 6 - Gençlere. daha melrtepler-ni;; ~: ol~u }~~ile? ~- Umre niıayet verildi on dolar landmyor. Meeell tifo buUlin.in - Cemile Gökse şu filcri mü4af:ıa de iken evlenmede gÖRtilecek &h. 
y un;a _r ııunna Dıti. 1wsaıun11bk takaıt kan ter için. an.nanı o1an yabıu onun dl..,._ Alman arlistin;n konseri etmektedir: ılk terbiyesini iyiee atrlamah. 
§1 h·~· ~Cfi l:UZ kişi~en bir ki. de Jramuşt.sk" D<i§ijnün bir kere nıdır. Bqka mikroba iLffmiYor. "Yqım henQz evlenmiye m.Ua&· Bütün bu fikirle.r arasmda et. 

H 
1 

e 
1çe-t!'~ededıi. yum ortunida palto giymek.. KoleN Jçlıı de hal &YDJ. Buıılar radyo İle neşredilecek it olmadığı halde, gurtenizde aeriyet iki noktada topl&Dmlftıf: 

_ ~ Coneo , erek; astragan mantolu kanlı canlı bır m.lkrobu mU.Ut nartıar altmd& Ankara 21 (A.4.)- BUyUt A1Jua ne§redilen anketinizi merakla ta. - HilkU:metin yardmu, 
ceihetmek rA.zım ~~ aJ.i.kumı kadJJım koluna 5hmek· ve bu f8. buldular mı eritiyor, yokediyorlar. ses arthıtı Erna Sack'm pazar a.kp.mı kfp ediYorum. - Çocuk bakımı işini JaetfM. 
h .... ,. • enm esas kilde üç saat ır.._ .. _t,. yutuJa- lfikrobmı i."lŞall ve §ekilli varlık. K 1 Burada gözüme çarpan ve ek. mek • 
. _..\,tası bu~u:. . . . ca.k ha !ardan ~;c-·· larla 9&V&f! gibi bunun da mikrop. rzı ay ınentaaUnc Ankara halkevlnde seriyctıe o nokta üz.erinde topla· Bu iki fikir arasmda eberiye.. 
•·e Ilanlı sıhır~ların vazıye.tini. Bö',v1~ ;;"' 1..~ta ~lı§tık· f.z la mücadelesi var. Falra.t nasıl vereceği konser, 1848 metre uzun dal. nan birçok erkeklerin fikirlerini ti, OOCUk be.kmu meaeleei -ı-·-
" envaı çeşit hüner sah! ı .,.~ - u-... Y"" :ıı ga Türkiye radyoeile saat 21 den ve k" .u.,..... 
~ 1 . . latt·ı..--p ennın bitince ~ Tamara ile mükem- mikrop YObek varllklan yok.ede. 31 metre 70 kısa .dalga Ankara rad. ten ıd etmek istiyorum. tır. OkuyUcularımız. çocuk bakı-
"--. e ~nı. an. -~ . sonra mel su~ette ....ıc.lenJ vakit iri. meım..e bo da mlmııbu O!Uden Kadınların iş hayatında erkek. mmm aileyi çok sarstığnu, ev .. 
;=nım. gı_bi hiç bir marif~ oWı- yorduk F~ ~ h!~nın kaldıramıyor, :.eo;:::::u:~at 21

-45 ten itibaren neo. lere yer vermemelerine sebep yı.. lenmeyi, nüfuıl artırma için iste. 
tıian bir msanın ne yapabileceğL sonun<h. işin bittiğini· bir :ıy son Büyük tehirlerin ~ ne onlann bir takım na.bot fikir. diğimiJıe göre doğan gocufu bG.-
b~~um. .. ... ra tekrar fjglllraııa ihtlyac olaca- lannda bllhaaa bar-* bakterileri. i - - lendir. Mesela: Zengin bir erkek kamadıktan sonra gayeye ulapı.. 
qaucı kulagıma eğilerek: ğuu illn ettiler ~ le bunların bUtteri~ajlan ua.. zmirde yer depremi dalına kendinden yüksek bir kız. mıyacağlmm liiÖyianektaUıier, 
~ =a bir çelme _takuuz.. Zavallı Ta.niuaı Holivutta srnda lel9iz vo ~eu mOeadele de- .tunır, 21 (A.A) - DUn sabah saat la evlenmeyi tahayyill eder. Hıç 
rn-...:.__ yle ben de böyle yap. yıı~-- olabilmek ı:-.!~: le ,,1-:.• vam ediyor. Hatta. "a.ino" g,_: 8 ----------------------
-·""9uıu u.&6 uıu.uuıy g~ - de üg saniye .Uren hant yer sanım. ,,----------------------• E • -ı...-1. ti Fakat ancak bir figüran ola. blltün bir PariısJn kiri ve pasmr Yt. tısı oımu§tur. Hasar yoktur. 
ö rtesl ~ gene atOdyonun bÜmitti Halbuki bitaraf &ne ko- kayarak "Manş"a dıotru IJaJdn bir 
~de yer aldım. Adamın ,olu nUllD&lİ IA.nn ~ 0 çevir panJtJ ile yuvarlanan bUytlk nehir 
tını nndeydJm. Çelmeyt takacak- elifi filmin yıldızı "Kİmbo''d~ Far~tcn btro.z ayrürr aynlmaJ; gli. • 

t · . daha güaeldi net slyumm da YD.l'dımı altında 
span)'Ol gene Y&UD& pldi: Tamara eİine gegerı bu toplu ba.kterlyofajlarm v..a.ferlle bUtlln 
~bugün kapının önünde para ... ~ tekrar Pariee dön. zararlı mikroplardan temtzlemyor. 

ComOa ~ilden indi Ben mıiye karar wrmifti. Tamaradan . Ta.bi':~teki d.~ uııeur.ann 
ltendialyle hiç a1•a om; ayrılmca. büyük bir teee&Ur2 ka- gizi! mucade.lCSAıQJ, iDBuı zekiaı 
t-..ıc .. _,. kamm "'-•~--ıya .. pıldmı. Fakat çaresl.ı.. hayatta kendi _korunmuı için bir iatifade 
I~ a,,_ -.--3 • bq. daima aynlık wr Cebimde yüz kaynagı yapmektaıı geri lralmamı§-. ôJ:• ~n-:n geçerken. elli dolanm vardı • Tamarayı dü.. br, Bu hususta.ıd ilk tetkik J'He· 
~bne • emmel hır fllnebllmek için kabareye gidip relle isminde bir m11ellife ait gibi 
de] taktn. Adun, bir iki sen- viski içmiye ba4'adım· Tuglh ba. görUltiyor. Bu müellif ise banak 

edikten aonra yuvarlandı. pnda kovboy Jantetı; dört bet ente.nlannm bOtUn ~.r hızla yayı!. 
l-'ük~ =·· k()ftuın: -ve bil.. kiti vardı. Bunlar bir taraftan dığmı, kum çöllerinde çöl ÇOl(_ukla. 

_ e. " .. viski içiyorlar; dffer taraftan da nnm bazı haatahklarda:o konınmak 
~ Koe;cocaman yolu gormuyor ellerindeki bıçaklan parkeye çiz.i- için aldığı garip bir tedbJ.rl incele.. 
f~~~m. A:r. kaldı aya len küçük bir daireye uplamıya me.kle l~ baolıY<!· Ba te_dtw- ilk 

ConsO haf" z .. " çalI§J)'.Orlardı Her nedense hamlede ınsana itrcn~ bile geli-
- ~ ü~~er7k:. bundan pek Çok zevk alıyorlardı. ~or. Fakat koleradan yeni kurtu?. 
~ beni Wn ~ SlZ; ış ada- Bu iş gayet mUşkW olmakla te. muş bir hıı.stanm ga.itasmı alıyor. 
ite.~~= ·· k p danı~. raber sık sık bı~afı daireye .sa.p. lar ve yeni tutulan bir huta.ya 
~ Jl80~ ar uı.n . n oşa.rak lamıya muvaffak oluyorlardı A· bunu pervasızca içlrlyorlar. Ger. 
~ ~e _gır~. Bcnı bır yazıhane. kabinde büyük bir kahkaha mey .. oeklepnif gtSzU:km kaideler h&ri-

götürerek. . . . haneyi çml&tıyonlu Bu bir nev! cinde olara.k ~l*lnbı ağırla!ll'DUJ 
~ Bu adama ı~ venn, dedi; ve kumardı. Kuanaıi diğerlerinin icap ederken billltie ~a eyllyen 

• ~ . hell.1mıa vi.&ki içiy0rdu Adamlar hid.lseJer de oluyor. J'Herelte, bu 
a-.ı .nuam, ~ bir müddet Rlzdük. alika~a.r olduğumu görilııce ıUl • m~edeyl Um! bir :ıararıa llbonı. 

_sonra. . .. dUler; ve: tuvarda takip ediYor. Ve nihayet 
~a Günde on ~lara fJgUranlık _ Pek ror bir tJf!!Y değil dedi- li mikrobun milrrobu denilen ve 
ll J>acaksmız •• dedı. Bu numarayı Ier ' mikro8kopta bile inMn gö3Unden 

lJ> Yllkan çıkınız.. .:._ Sizi j · bel1( d -·ı d" kaçan mikrop dUşmanmın ayırdı 
~azzam bir salona girdim. E- oeva.p ve~~ın 1 eJP ·• ıye ve yakalarunaaı ile bitiyor. Bımun 
öt . n numarayı aldılar. Boyumu _ Doğru sÖ ıu osunuz ne de mahiyeti ilzerlnde~·ı uzun mUnalta. 
~kten sonra.. . olsa kovboyuz~ y •· şalan hatırlatmak JUzum.auzdur. 
li Yann .sabılh bu numara ıle Neden SOlll"a adamlar bu garip Yalnız tunu eöyliyelim kJ bugUn 
~'I, dedılcr. Saat altıda bu. eğlenceden bıktılar ve tea.gAh.a tababet bu keşiften de faydalaru. 
Saı· bulunacaksınız. · yakl&§arak büyük bJr ne§"e için. yor. Tifo, pcı.ratifo, kolera, koliza.n· 

İtti i:>ah aJtıda doğruca at~dyoya de içmekte devam ettller. Adam • tanılan gibi muhtelit barsak hu. 
b...:m· Elımdeki numar41 ıle ser. tahkJarı bu .YOila. da tedavi edile. 
--tOe i~riye girebildim. Büyük m.w. 8 ...._, biliyw, 

, 
llAK/7 
.Ja.aetecıe ÇUU.rıı oOttllı yazı l't 

rvtmıertn bulnıh mahlUaOw 
&.IMJNlr f AJUFEıu 

... ,,... • lACI &ı 

• •Jldı * ut • 
ıı •flda ne ıncı • 
1 yılbı& - l llOQ • 

rarttııcıen llaJJl&D Btrıtfl ıc:ııı 
~yaa otua ıuuuı dQfWllr. Poeıa 
ntrııttnı gtnııJyen yerlere a1cıa 

1 
yetınJı oe,er ımrue &&1DD1ecH11r. 

Abone ıcaydml DildJ.nn meıuuı 
"' teıgrr.ı Ucret!nt abooe paruı. ı 
aın posta veya ııaııııa Ue yollama 
Ucretuu idare ııeodl tızeruıe aıu 
rtırldyenlD 11er potrtlı merk'eund• 

vAKJra abODe JUllD, 
"'drt• cıet11tırm• ocreu ~ Kra 1 

lLA.N VVKETL&IU 

ncareı uaaıarmm 1&DUm ... 
un eondaıı tUb&ren lllD la)'t&Ja 
rmdlı tO, tç aayıaıans.a 00 1ıuruf 
1ördU!lC0 sayfada l; llUDcl 9t 
tcUncOda <l; Dtnncldt •: D&fbJt 
vıını lıNme~ ~ Unulır, 

•evlet Demiryelları ve Limanlan ltletmo 
Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli (19160) lira olan muhtelit eb'atta l800 metre Llno. 
ıeom (16.U942) Perıembe gUnQ eaat (18.!0) on be§ buçukta Baydarpa_ 
fada Gar bina.er dahlUndekt komisyon t:aratnıılan kapalı ml'f usuıne atm 
almacaktır. 

Bu 1.§e girmek iateyenlerbı (1482) Urlık muvakkat teminat, kuıunua 
tayin ettiği veaikallrıa tekllflerinl muhtevı artı.arnu a)'lll gGn aut (H. 
80) an dört otuza kadar komisyon ReiaUflne vermeleri llznndır. 

Bu fıe ait P.rtnameler komisyonda pal'U!Z olarak dafrtılmaktadlr, 
(1142') 

' . . ' ..... ~ -

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazılart 

+larkf'• lleadl 11apıqu 1'8fılıl - Blk&yeMr - lllUU.H 

!UTlü &U!n 
~ 8"1Joram - Komu - llUKBAN 8Ul&ÇA.K 
ıo Den"' ÜUe't8ıftl,a - ~aw. IU.TUG 
)l .... lln'UM9 Ut11 ı• - DAIUU l:AJUK US 

P~ tlallaD MefuuedlG """__.' Uüpatl - lllLMJ ~ 
ti...U keadln• ıooo ııeUaw ue IDt'fetld -~ tdlab> 

Keaclı •l'lldl& IOOG leellaae ilf' ~ - '" ........ tdtabı 
Kead.ı ıınıdlnı- ıoeo •flll181 ~ 1fnıtkot lnrllllW' tdtalt 

~ 

16 -
SOyülr: ~ denmb ıcıı,e&ı 

ıınkJJ un.n verenltre ayn ayn lJı 
ıırmeıer yapl.lır Kuml ll!ıılantı 
<antlm utrn ~ ıcuruıtu.r . 

1---

1 
Talebe velilerine 

nnan &lalıl,resu OlnuJu 
KOçlllı 0Antaı 

ıJtr defa .'W; ı.kl Getuı ocı. il( 

letası 6!I dört det.. 1& " oa 
1ıırası iM KUnıştur 

DOKIOM 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

DlvaDJOhs UN 
Mua1uı. eaauert · 2.1)..G ı ·eı ot:ı:ııı. 

Kız w erkek orta okullarında 
ö~tmt"n!lk yaptım, Bir ~ km ve 
ertek ta.lehe yetiftirdim. Ehven 
Ucretle a 'manca ve riyaziye dersi 
venn<'k istiyorum. Ara edlllllrin 
En Son Dakikada (lyf ~) 
remzine müracaatlan 
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Hikaye 

Milyonlar 
Diyarında 

(Jla§ tarafı ~ inıılcle) 

l&rla aıhba.p oldum, Bunl:ır keres
te tüccarı imL5ler. Kaliforn!y:ıya 
gidip baobap ağaçlarını kestire.. 
rek Şikagoya nakleıttirecekler • 
mİ§. Eğer Kalifomiyaya gitmiye 
nm olduğum takdirde bana haf
tada yirmi beş dolarla i~ verebi. 
leoeklerini söylediler. 

İki gün sonra Kaliforniyaya 
hareket ettik. Yorucu bir seya • 
hatten sonra kampa vardık. Bu. 
rada binlerce insan vardı Herkes 
kesilen ağaçları istif etmekle me~ 
RUldü. Muhasebe memuru hasta: ı 
la~ığım i~n beni muv~tl<ateıı 

1 
bu. ışe verd1ler. Gayet asude bir 
hayat yaşıyorduk. Kamp lokan -
tası gayet ucumu. 

Haftada on ôolarla geçinilehı- ' 
Jıiyordu, Yıa.ni para yapılabilirdi . 
Ne çare ki.. Bir ay sonra, nakli. 
yat şirketi ile patronlar arasın
da bir anlaşmamazlık oldu. Boy. 
lece nakliyat şirkctlerile E'Saslı 
bir anlaşma yapmadan ormanı 
~şletmekte bir fayda olmadığını 
ıleri sürerek patronlar işe nilıa
yet verdiler. Beni, Şikagoda İ!; 1 
bulmak üeere başka bir firmayn ı 
t.avsiye etciler, ı 
Şıkagoda iş bulamadım. Ncv. 

yorka gidip ora.dan da 1stanbu!a 
hareket etmiye karar verdim. 
Nevyorka hareket edereğim gü
nün arefesinde büyük bir lokan. 
tada yemek yedikten sonra kaba
reye gittim, biraz müzik dinliye. 
rek vakti öldi.innek niyetindt>y
ttim. 

Gcoe yansından sonra kabare. 
ye gayet şık giyinmiş beş kişi 
girdi. lkislnin elinde otomatik ta
bancalar vardı. Diğer üç kişi de 
bir mitralyöz ta.§ıyordular. Tez. 
gihta çalışan barcmın karşısma 
g.eçerek mitralyözü işlettiler; ve 
herifi biçtiler. Son.na, pistin ke- 1 nanna gelerek şu mütaleada bu. 
lundular: 

- Thtiyar Tom, şimdi öbür 
dünyada balık tuzluyor. Onun i
§ini çabuk görün, O zaun huna 
çoktan müstahaktı, On beş daki. 
ka yerinizden kmuldamamamzı 
tavsiye ederiz. 
Bu sözle rden sonra tabancalarla 
limbalan .söndürerek çıkrp gitti
ler. Yamn saat sonra, polis işe 
vaz'iyed etti. Barcı vaktile eşki. 
,.ılık yaıpmrş; her halde ortakla
rile iyi geçinenediğinden kendı . 
sinden intikam alml§lardı. 

Bu hadise, Şik&n"'<>Yll derhai 
~rketmem icin iyi bir teşvikti, 
N~'Orka geldim, Ve bir ~ilep 
kaptanile konuştum. Beni az pa.rn 
ile Marsilyaya götürmeyi kabul 
etti. Ertesi günü saat ikide ha:e
kct edecektik, Sabahleyin, erken. 
den kalkt~; ve Luizi tekrar gö
rerek kendisine küçük bir hediye 
aldım. Ba.şba..c:ıa çay i<;tilc. Sonra 
ayrılarak otele gtttan, Valizimi 
hamala verdim. Yavaş yava., li. 
mana giciyorduk. Şimdiye xa
dar hiç geçmediğim büyük bir 
~in iminde muazzam bir 
dükkiin gömme iiif,fti: 

Ahdulgafur zade Hüseyin Hüs. 
ntı & Sons. 

Hayretler icinde kaldım; bura.-
er bir turşucu dükkfuııydı, 
Hamııla sordum: 
- İyi bir firmaya benziyor?, 
- Dünyanın en meşhur tur. 

ş-.ıcusudur. Milyonerdir. Hindis
tan w Japony:ımn turşu ihtiya. 
oou karşrla.maktndır. 

Abdülgafur, elli sene evvel ls
tanbuldan Nevyorka gelmi~; ve 
küçük bir dükkan tutmuş. Ad!l.lll, 
öldükten sonra oğulları işi ilcr. 
letmişler •. 

Hamal bu izahatı verdikten 
sonra: 

- Vaktiniz olsaydı .. bir hıyar 
turşusu yerdiniz .. dedi, 

Vapurun hareketine ancak ya
nın saat vardı. Güç bela yetiş. 
tim; ve yirmi beş günlük çcş; t!ı 
bir seyahatten sonra Galata köı:r 
rüsüne çıkabildim. 

Evci, hayatta ilk ve son ula. 
rak elime bir servet yapma fır
satı geçti .. fakat kullanamadım 
Eğer bugün yolunuz Amerikay~ 
düşerse .. yapacağınız yegane şey 
Holivutta küçük bir turr:ıucu dük 
klnr açmaktır. Bunu yapbnız 
mı? •. Milyonlar sıizi bekliyor <le. 
:mektir, 
Baygın bakışlı, kıvrak endamlı 

güzel Tamara şimdi kimbilir ne
relerdedir? . . 

Yamn · Cevat Tevfik Enson 

'-'RIBI : A..V• l'S 
"la'5ıldı~ı yer: VAKiT MATRAASI 

l'rnumt Nefriyatı ıd:ıre eden 
Rt!flk Ahmt!I Stct!ngil 

------------------•~sır 22. 3. tM2 

,., 
DOGAN 

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

ile sabah 6ğle ve akşam SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

letanbul - Bahçekapı, Taşhan Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalaymız. 

TURKjVE iŞ BANKASI 
1MI llUIAlllY&Llll& 

Küeük Tasarruf ı adet l800 UnlU - llOO.- Un 

Hesaplan • • ıtOo 
_.....__ . 

1 • 115() • - uıoo-
lMI "ıı;:RAMIVE PLANl • • 000 - ıooo..-• . 
&ZŞlDELEJC: ı Şoba&, 4 

10 • 2IO • -~ • 
~laya, t Ap&oe, ı bd. 

tO • 100 • - toOO.- • ao • 50 • - 2800.- • 
ctıeıtrln t.arttllerlıul• ., . 1B • - ısooo.- -nptl~ 200 • • • - llOO.- . 

! 

L inhisarlar U. Müdürlüğünden: ~ıl 

F.Utltme 
Clnııl Mık dan şe.kll GWl SMU 

Beyaz sabun 1700 Kilo Pazarlık T.•.H2 9.30 
Baskül ''biner kDohık,, 3 Adet • • 9.50 
Tahta kUrck ~ " .. • 10.10 
Kestane çubuğu 130.000 .. .. • 10.40 

1 -r Yu&ard& cln.s ve mikd&rJan yaz:ılı malzeme~ -*-1 alma· 
cakbr. 

2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve ııaatıerde Kabatqt& leva
zım §Ubesinde merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktJr. 

3 - Tahta kürek nümunealle baskül ve kestane çubuğuna alt gartna.. 
meler her gUn öğleden sonra. sözU geçen gubede görülebilir. 

f - lsteklllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve saatlerde teklif ede. 
ce.kleri fiyat üzerinden % 7,5 güvenme paraslle blrllkte adı geçen komlsyo• 
na müracaatları. (3706) 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesinden: 
Muhtelif değirmenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububa.tm temizlen. 

mesinde elde edilen kavuz, tavuk yemi, çevrentt ve toz dibi çıkıntılar kar. 
§llıkb pazaruk sureU!e Liman ban ' llncü kattaki dairemizde satılacaktır. 
Pazarlığa lşUrAk edeceklerin bin liralık banka teminat mektubu veya na. 
kitle birlikte 2f. Mart. 942 salı günü .aaat on dörtte ofLlimlzde bulunma· 
lan rica olunur. (3598) 

Karar Hüli.aasıdır 

O: U/616 

Killi Korunma kanununa muhalefetten Havyar banmda 59 numara.da 
mezecilik tJcaretlle meııgul Yani otlu btomat hakkmda tsta.nbul Asliye 
ikinci ceza mahkemesinde cereyan eden mahkemesi. neticesinde suçlunun 
fiili sabit olduğundan Mlllt Korunma kanununun 31, ve 59 uncu maddeleri 
mucibince yirmi beg lira para cezası ödemesine n yedi gün müddetle dük· 
kMmın kapatılmasına ve hüküm kat'tleııttğinde Ucretı suçluya ait olmak 
üzere karar hUIAsasmm Vakit gueteatnde netnıdDIDMIDe 22. 12. 1N1 tan.. 
hinde karar verildi. (3890) 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları J 
.Ap.ğıda yazılı Tembihi beledi Daim! Enci1men1D 19.8.9'2 T. 11 lçt!ma

mda karar altına almmı§tır. Keytıyet Ul.n olunur. 
Belediye Tenbtbr: 
Madde: 1 - Geceleyin eeyrüaefer eden moUSrıtı binek nakil vaaıtaıan. 

nm iç lAmbalannı yakmalan mecbuı1dir. 
Madde: 2 - HllM'ına hareket edenler umuru belediyeye müteallik ah. 

klmı cezalye kanununa göre tecziye olunurlar. (3712) 

(!iüıünku radyo 1 
8,30 Program. ~luıt aat ayan 

8,33 Jıılal'§l&r Pl. 8,46 ajana 9,00 mBl'§ 

l&r programmm devamı Pl. 9,11>-9,30 
1 

Evin saati. 12,30 program, saat ayarı 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24262 - Kısa telgraf adresi: DOÖANTA$ 

12,33 Oyun havalan ve türkWer 12,'61 .. --------------------------' 
ajana 13,00 Zeybek, oyun havalan " 
tUrkWer 13,30-H,lW Radyo aa1on or. 
keetrıuıı. 18,00 program, aaat ayan 
18,03 Radyo dana orkeatruı 18,'6 Zl· 
raat t&kvlm1 18,M Faaıl sazı 19,30 
saat ayarı ve ajana 19,f5 yeğttllk fllr 
leri 19,M Kan§ık parçalar Pl. 20,16 
KonU§Dla (kahramanlar saati) •.30 
Ka.rqık türküler 21,00 Koııaer (Alman 

mugamılye81 Ema..Sak)m 21,SG 0ftr. 
türler, aentonlk mllzlk, Yarua ope _ 
reUııdeD ve Kartba Eggert'den par
çalar Pl. 22,00 memleket aaat ayan 
ve ajans haberleri 22,15 Kon.ııer (Al· 
man muganniyesl) devamı. 22,'6 yarm 
ki program Te k&p&D.lf. 

Şehir TivalToaunun 

1 ::::;o~ BA 

KOlıılEDl KISKINDA 
OK8I: VZ SOKıa: 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
1 - Lonıl llardl ...... 
t -Taman 
1 - .... ~V111 Madea. 

Şubeye davet 
--..ı aakerllk pbNbldeD: 
1 - 338 ve bu cSotumlularla m11&.. 

me1eye tabi. .,.. aakerlllUertne karar 
vertJmif her .amıft&n mOıııfUım ft sa7ft 
m!l.9lim erler celp ve aevkedl!ecekUr. 

2 - Şubede ıc;tınıa gUni1 25 mart 
Ç&l'f&Dl ba. gttnU uat 9 dadır. Bu gQnU 
geçlrenlen baka,a muameı..a tatbik 
edilecektir. 

1 - Bu celpte bedeli nakdi kabul 
~. 

••• 
BEYOOLU Y ABANOI ASKER 

llK ŞUBESi BAŞKANLIOI."1-.. 
DAN: 

338 ve bu doğumlularla §Ube
mizde ilk ve son yoklaması yapıl. 

Üçüncü Çekiliş 
7 Niaan 1942 

lkramtye ikramiye ikramiye 
Adedi MUulan Tut&n 

Ura Ura 
1 30.000 30.000 

' 10.00Ô 40.000 

• IJ.000 30.000 
40 2.000 80.000 

120 1.000 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
1.200 50 60.000 
8.000 10 80.000 

160.000 2 320.000 
nt.711 960.000 

,ruz BILEITE 42,68 BlLE'[ 

KAZANACAK 

Tam bilet 4, yarım bilet 2 lira 

rruş !bulunan erlerin sevk edi!mek ~--•••••••••••••••-••ı• .. 11ııı.. 
ür.ere içtima günü oıan 25. a. 9t2 , r•-k~Je .. a••arivetıı 
günü şubeye gelmeleri ilAn olu· ... - • "--- ., li 

n ... ıur_. K_A_Y_I_P_L A_R_ı K•ru~~.~~ ~~!,J-~~$1_ 
btanbul mmtaka Liman ReLllltln

deıD aldığım 1338 No. ıu Reis tehadeL 
nameml zayi ettim. Yen.laini alacağım 
dan ee1dabıln htıkmü yoktur. 

pmctıklMla Büyük KabTede ş.bJn 

Çelebi (mJO) 

• • • 
Kadıköy nahlye müdUrlüğtlndeıı. al. 

dığmı mart IK2 ayına ait Uç adet ek· 
ır.ıek karnemi zayi ettim. Yenilerini 
alacağmıdan eskilerin hükmü yoktur. 

Kadıköy, tnnaO Hakkı bey Nkatı 

41 numarada llaııan Y&f (8"18) 

••• 
Asker maaşımı almak tçln kullan· 

dıA'rm tatblk mUhUrUmtı zayi ettim 
Yenisini alacağnndan eskisinin hUk _ 1 
mu yoktur. 

Salt:: nahmet AJurkapı !ŞadırTaa ııo
kak 63 No. da CemDe Kıllll' 

(39219) 

İstanbul Betlacl icra Memurlujuıı
clan: 

4ı0!187t 

Btr borçtan dolayı mahcuz olup pa. 
raya çevrilmesine karar verilen 813 
modeli Pleymauth marka 638175 mo. 
tör numaralı, yeşil renkli 1718 plaka 
numaralı eski lAatlkll bir adet otomo 
bllln yan htasesl açık artbrma aunı-

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para t>lrtktırenıere 28.800 Ura lkram•ve veriyor 

uraaı Bankumda kumoaral.I H Uıbar.a taaarruı neaa.pıarmcıa erı u 
50 llruı bulunanlara eenede 4 defa çeldlecetıı lrur'a Ue ~ 

pt&na gön lkramlye dağıtllacaktır. 

• • • • . -... 
500 
50I 
l60 
100 

• 
• .. 

ı.oeo • 
a.ooo • 
1,000 • 
4,000 .. 

llCI 
1%0 ... • 441 

. .. • 
• 
• 

~. 

'.800 • 
UM • 

OlKKNI': Beupl&rmdakl paralar biz MDe ıc;lnde 50 liradan &f&tı 
~ıyenıere lkramtye c;ıkUfı takdırııe % 20 raz.ıasıyıe verUeceıcUı. 

KetideJer : U Mart. 11 liytran. ll Eytlll. U Bir1nclkAnuu tartble· 
rm<te y&pll.lr. 

tUe Şifll'de Operatör .Rauf bey eokak 1~!!!!~!!!!~~~~~~~!!'~!!'!~~!!!!~~!!~~~-: 
28 numaralı garajda aatdacalrtJJ'. I · 

Birinci arttırma 26.3.942 perJembe 
gUntı saat 10 da yapılacak verilen be· 
del muhammen kıymetin yüzde yetmlf 
betini buldu#IJ takdirde thaleai icra. 
&Jul takdirde ikinci arttırmuı 28.J. 
IK2 cumartesi ayni aaatte yapılacak 

" en çok arttırana satılacaktır. 
Almak lsteyenlerln mezkt)r mahalde 

g&rterllen gtln ve saatte hazır bulun. , 
malan Uln olunm (89216) 

O:U/581 
Karar Hültisasıdır 

MUll Korunma kanununa muhalefetten Ayazağa köy.ınde oturur " 
bakkallık tJcaretlle metgul ·sultan otıu Ömer Evsin hakkmda lstaabul Ali. 
li79 lklncl ceza mahkemeJılnde ce"'yan eden mah~mesi neticesinde suçlu· 
nmı fiili sabit olduğundan Mlllt Koruma kanununun 31 ve 69 uncu madde· 
lerl mucibince yirmi be§ lira para cezaaı ödemesine ve yedi gün müddetle 
dUkkAnmm kapatılmasına ve hUküm kat'tıeııtiğlnde Ucretı suçluya alt oı.. 

malt Uzere karar hüJA.sasınm Vakit gazeteainde neıredllme.sine 16.12.IKl 
tariblnde karar verildi. ı(aTGıl) 


