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Mihverciler 
arasında yeni 
hareketler var 

~azan: Asım Us 

Bir kaç gilndenberf ajansların 
getirdiği haberler etrafunnda 
ışüphell bir takım hareketlerden 
bahsediyor. Bulgar kıralı Borisin 
Berlfne gitmesi, Fon Rondsted is
mindeki Alman mare"6-linin önü
mllzdeld haftalar içinde son dere
cede ehemmiyet alacak yeni bir 
vazifeye tayin olunması, bu tayin 
f~infn f'ellubn garbi Avnıpe.smda 
1akmda yapılaMk bir hareketle 
allkah görülmesi, Bitlerin baş
kuıbğı altında Alman geııeralle
rlnden mtlrekkep toplanan bir harp 
meclisine m&reflLl Fon Rundsted'in 
de lfUrak etmet'li, nJhayet İngiliz 
guetelerbıln ''Almanlar orta "6l'k
ta taarnn: hazırlıyor; buna engel 
olmak için kıta tmırine hücumlar 
yapmak llmndır.,, yolunda netri
yat.a haşlaması hep Balkanlar \'C 

Akdenis ~esinde ~tipheli bir ha
n yarat.an haberlerdir. Bir taraf
tan bu ttirlU haberler etrafa yayı
lırken orta §al'ktakl İngiliz hava 
kavvetJerloln Bodosla Girit üzeri
ne bombianlmıanlar yapmağa baş
lmmıt obnMI da tabii olarak bu §Üp 
heli ha\'1\dakl ba.lanıkhlJ artmyor. 

Rasyada bUytlk bir maceraya 
Mplaımut olan Alman ordusu ge
neJkonnayı bUttin gayretini ilkba
harda bütün kuvveti ile yeni bir 
t.aanııza geçmek ,.e kış gelmeden 
evvel So'\"Yetler Blrllğtnbı işini bi
tirmek maksadma vermiştir. Bu 
noktada en küçük bir tel'Cddöde 
mahal yoktur. Ayni zamanda iki 
eephede birden büYilk taarruz yap
mak preasipine uygun olmadıiı 
için Alman genellmrmaymm Bas
,Jada bMırladrir haretlet pl&nmı 
nedeelendlrmeden Akdenh cephe
!l!nde kelad1 kuvvetleri Ue hertıan
~ IJlr ~bbUs almasına ihtimal 
..n.m... 
Şu halde mareşal Fon Kuncls

ted'ln kumandası altına verilerek 
Kıbrıs, Suriye istJkamethıde, ya
hut başka bir bölgede harekete 
~k Jril\'vetlerln Alman değil, 
Bulgu ve İtalyan a~kerlerinden 
toplanmı!i olması liznndır. Fakat 
ba tarzda bir plinm tatbiki için 
kallamlacak Bulgar ve İtalyan 
lnrnetterfnden nud bir pratik he
def elde ecllleblleceğlni anlamak 
zordur. 

Kaldı Jq A.lmanlamı Balkan ve 
Akdeniz istikametinde yeni bir ha
rekete geÇeOeğlnden bahsedilirken 
Romanya ile Macaristan arasında 
rranslh'&Jlya aııla§mazhğr alev-
lenmlt balunayor. Romanya gaze
t.elert şuk oepht'Slnde bulunan Bo
mm ukerelrtnln geri a1marak 
Macar smırluma göaderilmesini 
istemflktedjr. 

Fon 
Papen 

Bulgar gazetelerine 
demeçte bulundu 

Türkiye 
Harbi istemiyor 
ve tarafsızhğını 

koruyacak 
-0--

T aymis gazetesinin 
diplomatik 

muharririne göre: 

Beri in 
Bulgaristanı Türkiye
ye karşı teşvik ediyor 

Sofyada 
Tnrk tehdidi Jıahkında gülün~ 

pyialara <lönmek~ir 

Sofya, 2-i (A. A.) - D. N. B: 
BUyük Elçi Fon Papen Sofyadan 

aynlmadaıı önce Bulgar gazeteclle .. 
riD.l kabul ederek Bulgaristan hak • 
kında en iyi hislerle mUtehasal.8 ol • 
dutunu e!Syleml§ ve aklm kalan sul• 
ka.atten ııonra Bulgarlatandan birçok 
tebrik telgrafları aldığını hatırlat • 
mJICr. 

(Deııamı Sa, 2 Sü f de) 

Bilme il 
Maden iıP/erine 1000, ağır 
İfçilere 750, orta ifçilere 500 

gram verilecek 
A~ U (8WRl8İ mUbabii'i

mhıden) - Kame ile dalıtıfıan 
ckni.ek mikta.rlan il.zerinde bir mlld 
dettcnberi yapılan mcelenieler 80-

na etmiştir. BugUn tevziata eeaıs 
teşkil eden mıiktarla.r ihtiya.eı kar
§Ilama.d:ığı göriUm.i.iş, tevDıatm ye
m Mr tarifeye tabi tutulması ka.
rariaşt.ırrunışUr. Aldığını ~ 
ta göre büyüklere verilen 300 gı
ram ekmeğe devam edilecek. bu 
miktar ekmeğin kendilerine Wi 
gelmediği a.nlaşılan işçilere gUnde 
500 gıra.m okmek verilecektir. A
ğn- iıeçilere verilmekte olan 750 gt
ram elanek miktarı ise muhafaza 
edi 1 ecektir. 

Maden işeltinde çalışan işçiler 
için günde 1000 gıram ekmek e
sası kabul edilmiştir. Bu hususlar 
için ya.kında bir koo1':finasyon ka
rnn neşri muhtemeldir. Kararda 
~<ıçinin tarifi ~ullendirileeek, a
ğır i,,çi srrufma aaJıil olmıyan iş
çinin tarifi yapılaca.ktrr . ., 

1 Proı. Emin Onat 1 

M ahkiim işçiler 
Şose inşaatında tam gün

delik ahyorlar 
Ankara, 24 (Vakit mohabhin

deo) - Nafia işleri için kurulmu§ 
olan yeni cem e-vlcri fa.a.liyetleri
ne devam olunmaktadır. Bunlar
dan birinci ekip geliboluda Arka. 
yol adı verilen şosenin toprak dü
zeltimi işini birinclkA.nun ay.cnın on 
bc;şinde bitirmiştir. Bu tarihten i
tibaren sahil yolunun devamlı ta. 
mir işlerinı:le çalıştınlmaktadrrlar, 
önUnıüzdeki aylar içinde yeniden 
Arkayol inşaatının tamamlanma 
3:na l>Mlanacaktır. !kinci 300 ki
şilik ekibin de föaUyote geçebilme-

si için ha.zrrla.nmıe olan inşaat pro
gıramı vekiller heyetinin tasdikine 
arzolunmuştur. Bu programın ka
bulünden sonra Pozanti, Tar91.ls, 
ileri Silifke arasmm, Mersin. A- 1 
dana yollarının inşasına başla.na
caktır. Diğer mınta.kalarda yapıla
cak olan şose inşşatr için üçUncü 1 

bir ekibin daha teşkili düşlinül- 1 
mektcdir. Na!in işlerinde çalışan , 
bu mahkfımlara normal i.MI yevmi
yesi veri 'mektc, de.ha çok ist.ifadt
c.-dlldiği bildirilmektedir. 

Dağıtma ofisi kararnamesi 
bugün neşrediliyor 

Dağıtına ofisi hakkmdaki ka- yaç nisbetinde dağttınak üzere ku
ra.rname bu,gU.n neşredilecek.tir. rulan ofisin ıo milyon lira ser:ma
Milli korunma kanunu htikümleri- yesf, olac.:ı.k. İcra vekilleri heyeti 
ne göre halkın esaslı ihtiyaç mad- kara.rile bu miktar a.rtmlabileeek
delerini temin etmek, bunlan ihti- tir. 

Alman ses sanatkarı Erna Zak dün 
gece şehrimizden ayrıldı 

ERNA ZAK'LA 
konuştuklarımız 

Kızılay cem.L 
yetinin Ankara 
merkezi meııtaa -
tııie kODRr ver
mek il.zere TUr
klyeye gelen Al
man aea aanatkA. 
n Erna Zak dUn 
,ehrf mlzden ay _ 

nlmıflll'. 
ı.tanbul ve 

.Ank&rada verdL 
ğl konaerlerle bU 
yUk bir takdir ve 
alkI§lar topıa -
yan sanatkAr dUn 
,ehrlmizden ay -
rılmadan ö n c e 
kendlalyle görU-

~:N)Nl<«~: ,en bir muharrl· 
rimlze ihtl.saBla-
ruu anlatmıştır. 

Erna Zak, ts. 
tanbul için ıun· 

ları söyleml§tir: 
- 1atanbul, 

tillsta\' ı;ıooor'in bu harikulAde neflıı aşk ve 
tarihi romanı 10 1.-upon getiren okuyucumuza yal· 
nız 60 kunt1ıı vcrllooektlr. Salamoo 4M büyllk •Y
falık bir eeerdlr. Bo koponlan saklamayı unu~ 

L maymız. 

Mihverin ve Müttefiki erin taarruz 
hedefleri nereleri imiş 

.... . 
Son hatta gelen loıaj mecmuasından lktlbe.s ettlğimlz bu hartıa, odb-

\ 'M ve mUtte.nklerln muhtemel taarnız hedeflerini giı.tcnnek1ıedir. Bu 
hedefler &l'Mmda Ttlrklyeyl de göntM'ktc)iZ, ki diln, Lonclradan , ·orllen bir 
ajans haberi şö)le diyordu: "Bazı mllphltler Alınan .tahşltlerlnln Türklye
ye karşı olduğunu kabule meyWI gibi gürllnmekle beraber, buraclakt intiba' 
Orta prktakl kun·f'til',rlmlm ka~ı 1tlddetll bir t-rnız baZırlanclıtı merke

zindedir,., Haritanın da buna benzer mlitalealardaıı mlllbeln oldufu -ıa

ıtllmaktadır. lkl tarafın t.aarnız hedefleri çizgili (mlbver) siyah (mlltteftk) 
oklarla ı,aret edlhnlt bulunmaktadır. Gazet.enılı.m bu n&kR ile bu lhU.-1. 
lerl teyit etmediğini .ayıemeıe lüzum yOktur. 

isveçte 
Seferberlik 

Alman taarruzun
dan korkuluyor 

Londra, 2.ı (A.A) - Dally Expreas 
gazetesinin barfct siyaact mtilıarrlrl 

yazıyor: 

"1sveç, Baltık sahili boyunca yapı. 
lan mUhim mikdarda Alman tah§lda· 
tmm teşkll ettiği tehlikeyi uzaklq -

(Devamı Sa. 2 Sü. 3 de) 

Londra gazetelerine 
göre 

Mihver 
Orta şarka 

taarruz edecek 
Londra, 24 (A.A) - Askerl durun 

dan bahseden bu sabahki ga.zetelerir. 
yazılarma hAkim olan kanaat :mihve· 
rln Orta §8.I'ka taarruz edecetl mer -
kezlndedlr. Bu taarruzun Ywıan.lat&ıı. 
dan ve Adalar denlzlnden Kıbru'a w 
Surlyeye kar§ı yapılması muhtemeL 
dir. (Devamı Sa. 2 Sii. 2 de) 

Gençler her romanı okumah mıdır? 
Yavuz Abadan'ın 

her A vrupalmm 

ruhunda bir §Ur, cevabı 
esrarlı bir ıUr o-
larak yqar" Bo-

ğazlçlnl görme -ı "lyi kalemlerden çıkmı~ 
yenler bl1e onu eserler karışık tezler• 
tanrrlar., Doğru. müdaf~a etmedikti her 
su 1stnnbulu mev • 1. ·1 ·ı· " 
-'-'"d '"' gencın e ıne verı e ı ır. 
llMJ.Uil e, yaz " .. n-Alman aaııatk&rı Ema Zak'm "Vakıt,, a verd1tl 

imzalı fotoırallıtl lerinde göreml • 
(Devamı Sa. 2 Su 6 da) 

Bandan anla§dıyor ki Romanya
hlar Almaaya besa.bma Buyaya 
b.rp yeni Jıaı'p fedaki.rlıklan ya. 
pebimek için lpdda Trusflvanya
da kendi mllU cBleklerinl temha et
mek fikrindedir. Tramıllvuıya işi 
kendi Jehlerioe halledilmedikçe 
ıtark cepheebıde hartJe devam ede
mly~I hl9eeturmek sa.retlle 
AJmanyayı tuylk ediyorlar. Sonra 
Almanyaaıa IU'k cepheahldeki iki 
mlttefiki böyle blrblrlerinln bo
iularma sanlacak bir vaziyet al
bllf)arken Balgarl8tan ordalan ka
rullk bir maaeraya atıhr mı? Bu 
da ayn bir meseledir. Yalnız or
ı.da bakir edilemlyeeek bir olay 
var ki ba da Almuıyanm BOlga-

i ( CEPHELERDE DURUM 1 
' Orta şark mı, Kaf kasga mı? 

Gençler her romanı okumalı mıdır ? 
mevzuu etrafında birkaç gUndcnberl 
neıretmıye bi&§ladığımız anket allka. 
darlar arıutmd& bllyük bir allka uyan_ 
drrdığından neşriyata devam edlyo • 

ruz: 
Bugün de tl'n!verslto .doçentlerinden 

yavuz Abadan'm fikirlerini yazıyo. 

rlritandu bir tU:mı yeni Jstekler
cı. baJnnmM"br. Balgv kır&lı Bo. 
rWa Berllne glditi bunun maddi 
bir de-IDidlr. Ba anda Almanya
.nm Ankara bU)'tik eltisi Fon Pa.
pealn de BerliDe gitmesi, gider
ken sofyada Bulgar devlet adam. 
lan ne konopıalarda bulanması 
da dikkate ~ bir hAdl&edlr ve 
biç llpheslz Balgaıhtanm harp 
clarume ile allkalıdır. 

Şimdiye bdar kamoyca ( efkln 
onnnnlyeee) bfılB olan hakikat §O

dur: Almanya BOlgarfstandan şark 
e.epbest için Mker istiyordu. Bul
gar hwnimetl ne tedaklrlrktan 
kendilll lmrtarmap çal$yordo. 
Bulgar kiralı Boril!l'in Bertin seya
baU ba yolda konuşmalarm artık 
ketdn bir kert.eye glnnlt olduğa-
1111 ghtermektedlr. mtıer - Borl' 
rnUJ&katmm netJeesi bagibılenle 

lbeJdw ••ldır. 

'iJI 

- ] • 
Atattirk Anıt - Kabir projeleri 

jüri heyetinin reylle ilk Ü( proje 
a.rasmda bulunan profesör Embı 
Onat ve dO(ıellt Orhan Ardadan 
diinkU saynnızda etraltle bahset
miştik. Bugtin, kıymetti mimar pro 
fesör Emin Onadı okuyucalarmuza 
tanıtıyoraz, 

Kırips'in 
projesi 

Müslüman cemiyeti 
reisinin beyanatı 

lYazur 2 ncldel 

ŞARK ,.e J...IBYA CEPHESİNDE 
Şark cephesinde ilkbahar gel

meden ba§layan §iddetli meydan 
muharebeleri devam ediyor. Rus
lar blittln gayretlerine rağmen Al
~lan mühim mcrlcezlerden sö
kemcmişlerdlr. Fazla olaraık Al
manlar, mukabil taa.m.ızlar yap
makta, ağır top ve tayyarelerle 
mühim mevkileri bombardunan et
mektcdh'ler. tıkbahar taarruzuna 
hedef olaca.k merkezler baklrmda
ki ta.b.minler gittikÇe çoğalmaıkta
drr. Bu tahminlerin ne derece 
doğru olacağı hakkmda şiıruliden 
kuvvetli aebepler aramak yers~ 
dir. Yalnız şu var ki, Almanlann 
Ukba.lıar taaıTuzunu mutlaka bu
giln çarpışılan cephekrde yapma
lan beklenmez. Çok kuvvetli or
dularla tahkim edilmiş moSkova., 
Lenlngrat ve diğer cephelerde bu
gUnlrli dunun aynen iDtba.harda da 
bir müddet için muhafaza c<lilebi
lir. Alma.nya, bu cephel~rde Rus 
taarruzunu önleyecdt bir kuv
vet bulundura.hilirse diğer cephe
lerde daha kolay zaferlere a.ttıa
bı"lir. Kafkasya.ya 1*an evvel ula-

şa.bilmek, Alın&n ordusu için ma
nevi olduğu kadar maddi bir kal
kınma olaca.ktir. Bwıun için Ka!-

(Devamr Sa. 2 Sü. 1 de) 

Pasifik harbi · 

Dalga 
halinde 

Japon tayyareleri Port
Moresby'yi bombaladı 

--o-

Müttefikler 
Yeni Ginede Japon 

üslerine hücum ettiler 

Bir Japon tayyare 
gemisi batırlldı 

(Yazm 2 ncide) 

ruz: (Devamı Sa. 4 Sii. 1 de) Doçent Yavuz Aa.dıuı 

Günlerin peşinden : 
.......................................... _.. .............. 
Ekmeklere yapıştmlan kAQıtlaı 

Ekmeklerin tızerlne baDg1 fmnda 
piflrilmlş olduğunu göaterlr ııekllde 
ya.pııtmıan kAğıt parçaları zaman 
zaman gazetelerde §ikA.yet konusu o. 
lur. Bu şikAyeUerln ta.mamiyle haklı 
olduğUD& da hiç şUpbe yoktur. 

Zira belediyece' alman bu tedbirin 

1ımdiye kadar hiç bir gUven kötlllc. 
me (auilBUmal) lşlnl önlediği veyahut 
meydana urduğu 1.ŞlWmedl. Bu itibar 
ıa ekmeklere kAğıt yapıştırmanm fı· 
rmıar lçtn beyhude bir emek ve mas
raf olduğu kadar halk tçln de yensiz 
bir l.ara! bulunduğunu kabul etmek 
gerektir. 

Ekmelderdeki kilçUk klğıt parça. 
ıarmm b&mlmuı ve yapl§tınlma.ın hcı 
fırıncıya gtlııde kaça mal oluyor? 
Bu klfıtlan yapJ§tirmak için ne ita. 
dar emek bal"C&Dlyor 1 Bu emeklerin 

1 ve muratların bir senelik tutayı ne. 

dlr? Bu cihetlerin hesabını fırmcılar 
brraktılım. Biz yalnız ekmeklerdck 
bıçak ue kcslb atarken halkm ura. 
rmı kısaca göz önUne getirelim: 

BugUn 1.ııtanbulda bir milyondan 
!nzla nUf\18 vardır. GUndellk elpnek 
sarfiyatı da 500,000 kiloya ya.kmdır. 
En 11§$ bir tahmin ile her gtın ek· 
meklcrin tıstıındekl klğıtları çıkarır 

iken bir milyon gram, ya.n1 bin kilo 
ekmek çöplllklere aWmaktadır k1 bu 
mlkdar senede 360,000 kilo ekmek ya· 
par; kıymeti de yine en 8§&tı bir he
sap ile 36,000 Ura tutar. 
Eğer ekmeklere kAğit yapıfbnmok 

usuıllnde bizim bilmediğimiz bir f&Jd!. 
varsa buna bir gey diyemeyti. VU.t 
hakikat §U yazdığmnzdan ib&Nt Sac 
artık bu garip ve :zarıu1ı kcatrol ,_._ 
IUnU kaldrrmalıyız. 

HASAN KUMÇAYI 
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Emlak ve Eytam 
bankasının 

Mlllver orta şarka 1 ş k h . d R f o b lngtuz Amirallik Lorda diyor ki: ıtalyan tebliğı 
taarruz edecek ar cep esın e ı Lau d rday !Ağır kayıplara Bir İngiliz 

Senelik kar ve zarar heaabı 
Ankara, %4 (A.A.) - Mcmle

kPömisin kuvvetli itibar mUeme
sclcrindcn biri olan emllk \'c ey
taaı bankuı diln, berika lok&linde, 
scne1ik umumt topl'1.nbsnu yap. 
mJSt.rr. Son beş :ıltı sQne zarfında 
'aziyetlni gittikçe kuvvetlendir
JY~ olan bu mUeseesc, umumt har
tın intaat bakanından doğurduğu 
mUeJdllluc :rağmen bu aenc mua
ınelltmı d& 546 bin liralık bir kAr-

(Başlara l 1 İnCl •a11/adaJ.. Alman-Sovyet on ra a .., d k 
Dally Telegraph ba§ makaleelDde Londra ,24,(.A.A.)-Turkiyenin ugra 1 kruvazo··ru•• batırıldı 

§öyıe diyor: teblı·g"""' lerı· yeni 1:-:<>ndra bUyUk elçisi Rauf Or Donanma için sayma· 

• a. kapuMltır. Bankanın 20 mUyan 
·raoıau ıtcmuıye9inden 11 milyon 
liruı ödenm.li olduğu, ve takip et
tiği mak.la.dm bina. 18.hibi olacak 
(ıerecede Bflrvcte malik olmıyanla. 
ra lbllhun cvhen aartlarla yar
dtmd&n ibaret bulunduğu göz önü
ne a1mmıa bu Jcinn ehemmiyeti 
bir derece <'!o.ha artar. 
Diğer ta.ra!tan bMkanın cllzd~ 

nında bulı.men esham ve tahvlll
tın bc>ı-. luyınetıeri bt.llnÇOda mu. 
ı<"9.yyet luymetlc:re göre 900 bin 
lirt.ya yalcuı bir fazlalık g!;ttcr
meıkte oldufu halde bu fa.rk k!r,, 
üivc cdilmem.ilUr ki buna nau.
ı·an mUeueecn.ln temettUU bJr mil
yon 400 bln liradan faala acldedilc
l.JiUr. Ba.nkanln umumt muamcll
tındü.1 lnUmm iae maliye vcklle· 
tinin mUmC81ili tarafmdan heyeti 
lml.utniycde tetokkUrlc ka~'Clolun· 
muttur. 

Umumi heyot, bülnço, klr ve 
zarar he1aplarmı itti!akla t&Svip 
ederek idare meclilılni fura etmil 
ve eenellr temettüden 344 bJrı U
rnmım tovz.Une, 5S ""' lirnanun 
ih~t ve muhtemel aan.r kal'§rlığı 
46 bin lirasınm fcYkal!tle ihtiyat 
ulernk tetrik!ne karar vermiştir. 

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

Parti meclis grupunun 
dünkü toplantısı 

Ankara, U (A. A.) - O. H, P, 
MecU. ırupu uınuml heyeti 'ougUn 
24 - S - 19'2 Reis veklU Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'ın nıfallllıı.de top 
landı, 

Mihverin Libya oep!ıcslnde hareke· bay dun ak~am Londraya varmış, ..1 

te geçmesi belki biraz tehlr ediıebUlr. halkın samimi tezahUriyle karşı aan para Veriniz 
lıı~llz donanmıı,ı ve he.va kuvveUtr1 Londra, ı4 (A • .1.) - Bu~~n lru1m1§br, Büyük elçiyi hUkümet Lonctra, %4 (A.A.) - ..\ınirallik da· 
Rodoa'a 9lcldetll ..ıir taamuı yapznıtlar Lc.ndraya gelen . haberlere gl?rt! namına kordiplomatik Vis Mare· t.reaı birinci lordu Aleksıuıdr, harp ge. 
dır. Yunanlstanda ve nda.lardakl Al· M~ovanı!.' 325 .kıl~etre b~tı ce· şalı Sir John Mong kal'§ılamıştır. mııert h&ftast mODuebetlle radyoda 
man üsleri etrafında lngillz hava kuv nubunda on.emlı bır ??D'1170 u Times gazetesi bu sabah Türkı ıl:lyleditı bir nutukta deml§Ur ki: 
veUerinln göaterdlA'l dikkat bu bölge. Kavuşa.k noUası olan lınaMK bu yenin yeni mümessilini samimi KaI'§ıl.aıılQlıs gereken atır tehli • 
de büyUk dUaman kuweUeıinln tabşit k~imdeki R~s killli ku~~erin~ surette sellmlamaktadır. Gazete· lceyl küçU.ıuememdlyia. Bu ntır teh. 
edUdıttne dclAlet etmoktedlr. Şu 111. dogruda.n dog:uya .. tehdıdı altın nin siyası muhabiri Rauf Orbay·ın ilkeye kar§l koymak Jçln gemi ve ,.. 
rada mihver dofu ~denizde bir ha. da.dır. Daha. hır mu_d~ct evvel Ç~. "harpte ve politikadaki dik.kale ne gemllere ihtiyacımız vardır. Biz • 
reket yapmak ister. Kıbrıs ele ıeçlrl· teler ~u keıs~mde ?üyUk bır f~ı. şayan mesleki hayatı" dediği ha· terden seınlltr tçln saymadan para 
ıecek olursa lngtılı flloau zor bir du- yet gostermı.şlerdir. Fakat §tm<lı yatından bahsettikten sonra dı · vermenizi istiyorum. 
nımda kalacaktır. nundan bqka Kıb varotlarmın . ~t:afıu:Ja . hareket yor ki: Ağır Jcayıp1ara utradık. Faut bu 
natan Mıııra taarruz edUebUlr, Fa • yaptıkl~ı bıldırılmekUdır. Bura; "Yeni sefir azimkAr ve cesur kayıplar, kaynaklannuzıa mukayese 
kat bugün Jı;ln bt\~lıca mihver hede. da ~;.reyan. ~den sav~la~ dair dur. Kendlıdnde denizde geçirdiği edllirse muvazene$ değildir. Pek çok 
tı.nııı. Suriye olmuı cok muhtemeldir, ehnuz tafsılat nlmınnmrş ıse de ~nlerdcn açık konuşma hasleti yeni gemUertml& hizmete girdl ve ye. 
ÇUnkU Suriye ıran petrollerine giden Moskova haberleri c.~ma günü vardır. İngilizceyi mükemmel mr dekte de bir çok başka gemllcrtmız 
yol tıatllndedlr. Şurov~~yı zapt.eden ::ovyet '<uv· rette konuşur. Deni7.Ci olması do· vardır. 

Orta p.rk muharebelerinde ortaya vetlerııun .. Alm~n mu\lnsaln hattı· /ayısiyle denizin t'hemmlyetini FranBm tllOWDun mtızaberetlnl kay. 
konan menfaatler çok ~yUklür. Fa • na. k&.r§ıw onemlı bir muvafakı~;~i: takdir eder, Britanya ve .Amerlka; bettiğlmizdenberi, Almanlann bi%\m 
kat müttefik kuvvetlerin ltofe ve ik. k~dJğmı haber v~rlyor 1ngı.;ı Jıları sever. 'nlrk • lngliz doetlıı' Ucaret yollarımıza tarihte pmdlye ka
ma! I:lerl iyi glttıfi takdlr<te, bu kuv· Harıcane tayyarelerı ve ~USı<ır ğunun ötedcnberi taraftarı olmu~r dar misli görUlmemlf derecede bUyUk 
vcuer muharebelerin neuceıerlnl ru- tarafından idare edilen Amerikan tur denizaltı hücumları yapmaıanna ve 
venle bekllyebtıır. a.v tayyareleri Harkov kesiminde "' l>U hücumlarda bütün rnabaret ve ıak.. 

Dall.Y Mllll mihver p!Anmm, Orta zaferler kazanmıılardır. r OD Papeaıa demeci t1klerln1 kullanmalarm& rafmen, ce • 
ıarkta blrleıecek bir kıakaç hareke· MC>Skovanın iddia etiğine gore sur bahriyelUertmü:, kendile.rlnden Us. 
uyıe tnglllz lmparatorıutunu bofmak son 10 gün mrfmda !{alinin böl· (Baıtora!ı 1 inti aay/ado) ı.nen !ula cayret.ıere, fiklyette bu. 
rayoal.n1 takip ettlf!DI Yl%1)'0r, gesinde 12.000 Alman öidürülmU!'}, Büyük eıçf, Berllne gitmekte ol .. ıunmadan katlannıııılardır. Atlantik 

'Blr ta.raftan Mwr, Suriye ve Ke.f. birçok düşman tayyaresi tahrip e· dugunu, FUhre.r tara.tml'lan kabul r meydan muharebesi., blçbir uman bir 
kuya, dl.ler taraftan Hlndlıtaııa hU. dilrni~ ve önemli miktarda rnalzc· dlleceğinl, suikasttan sonra sol ku.. aUktln devrem kartıetınemt§ oWı mu • 
cum edllmNl lhtlnllli vardır. Dotuda mc parçalatımı§ Ve)'& ganimet oltı' latındaki .z&rm mUtu.ir olduğunu harebelerden biridir. BaJıriye ganel 
HIUer taarrUl'.unun Japonların Slblr)'a rnk alınnmıştır. ııöylemlf, §Unla.n illve etmıııtlr. kurmaymumn yilkMk aaıw,.u ve de. 
ya yapacaklan taarruzla ayni zamana Londra, 21 (Itadyo 7•15) - Gece Türk memurlan 11erlrlerl çok açbuk ~· er ve .1Uba)'larımımı aamımu 
retırUmeıl de mUmkUndUr. ya!'l.!ı Mo~kovada neııredllen Sovyet yakalamıııtır. Muhaltemc yakmda fÖ. cuareti sayellfııde bu hUcumlara mu· 

Mihverin 19'2 pa1'olaaı "bep veya lebllği: 'Cephede maddi detlıtlkllk rtllecektlr kavemet ettik ve kayıplarımıaı uaıt. 
hlı; .. dlr, yoktur .. Pazar gUnU 11 Bovyet tayya. BUyUk ~elı;I, Ttlrk • Alman mllna-----o resine mukabil 26 Alman tayyareal ıebeUerlnln bllhuııa ekonomik alaıl. tık. 

Paılllk barbl 
Melbura, H (A.A) - Japon tayya· 

reelri bu .. tıaıı blrblrlnl takip cdtn 
dalla ballnda, Port Moreabyyl bom,. 
balam.ıılardır. 

ArDerUcaa tayyarelerlnlo llUetunlan 
CuAı - Klnr, 16 <A.A.) - BJ.rmt.n. 

yadaki Oln umumi kararalbı tebllll 
,ayıı demektedir: 

imha edUm~tlr,,. da her gün daha iyileştiğini bUdlr -
Londra, !l (A.A.) - Rus cephe81.nln ml§tlr. 

cenubunda yeni bir Alınan gnıpunun oemlryoııaru1;1n tamlrtDden .cm • 
ıarıldıfı zannedlljyM. Cephilııln §inıaJI ra bu mtınaaebeUer da.ha ziyade kuv 
prbtslnde etrafı lılsarlarla çevrilıniş vetıenebUeçekUr. 

eski qir §ehrln muh.....,. edildlll blL Von Papen §UDlan Ulve etml§Ur: 
diriliyor. Bu §ebrin Staraya Ru!S&nın Türkiye ha.rp lıtememektedlr ve ta 
&:> kilometre ıtmal!Ddekl Novogorod rafsızlıtmı konıyacakt.n'. 
olduğu sanılıyor. Bu do~ Lst Staraya BilyUk eıoı, ıeoenlerde Türkiye 
Rus.sadak! Almnn ordusunun durumu Cum.hurreisi tsmet tnönU ve Tnrkl _ 
daha tehlikeli bal alaca.klır. yenin Berllndekl bUyUk clçWt Gerede 

• • • il• görllftUğUnU 16ylemJ11Ur. 

Göbels 
Her ne pahaıUM. olurea 

olıun zafere 
ula,mahyız diyor 

Berlla, U (A.A) - K, Göbela, Nu. 
yonaı Sosr-U.t partı.i BerUıı bölce.il 
birlikleri idareci ve ,ecıert &ıUDde 
dUn bir nutuk lrad etml.§tir. 

Ne.zır evveJA. a.ııkert ve siyasi vaz\· 
yeli ~en ıeçirmlf ve fl;Syle demi§. 
tlr: 

3 kruvazörle bir muhrip 
ha:saTa uiradı 

Roma, 2' 
0

(4.4.) - :ttalyaıı. ordula. 
n umuml karargAlunm 661 numaralı 
tebliği: 

DUnkU tebliğde haber Terilen bava 
ve deniz sava.rları emasında blr kru. 
\'&ZÖr, tipi turilı f'dllemi)"tll bir dlfer 
birlik, 10,000 toaluk blr tıcaret gemi· 
si muhakkak olarak. batmımqtır. Di • 
ğer 3 knıvaaör bir toıpldo muhribi 
ve S Ucaret ~ haaara uğratıımq. 
tır, 

sın. kBrfeslnde oere,aa eden •ftf 
ta &anı. kuvvetlerlmla bir kruTUllre 
ve lld ıorpldo muhriblna keetn olarak 
isabetler ka1detmlflerdfr. Oltu bir 
dllpnan blrlllt puuda bekll)'eD denüı. 
altı gemUerlmlz blri taratmdan torptl 
lenmifUr, Alman hava te3ldl.1er1 de 
dll§ma.n katileaine ulapıfl1ar blr p 
defalar bombalaaufla-r bil' ticaret .... 
m.ı.ı.nı 'batırml§lar dJler urı pmtyt .bL 
ııa.ra uğratmqlardır. 

Dolu Altmıı.de ~enmı. dt1.n 
alaca karanlıkta harp ahumdan dan 
mekte butı.mmaıan muhtemtl bir tn. 
gl.liz deniz tefklllne htıcum ederek or· 
ta tonajda blr lau....ıtre tkl torpU. 
bQytık bir torpido muhrtblne de bir 
torptı isabet etttrmlflerdlr. 

Mısırda seçim 
.KaJılre, u (A.A.) - Mmr pu. 

lA.ment.o hayat.mm ea. ..aüı geoen 
bir aeçtm mUcadeleeinden ~ 
btz«Ull.,.. .edml. ~ılmekta
dır. 264 mebuatu 123 t1 Veft ı>U· 
tieiDdcıa. obn* o... 110 u znWl&,. 
lefetsiz seçilmi3t!r. Ve umumt ka· 
naat Veft hüt1hnetiıdn çot bQytık 
bir çolunlu~ eafJa(bfı merkezin
dedir. Saa<! part.istyle liberal par
tinin reemen ietinlclflan halkın 
seçime ilgWbıl ~ uaJ.t
~. 

Ruznamede mllzake~ edUecek bir 
madde olmadığı için geçen toplantı. 

ya ait J:abıt huıtısuı okwıduktan 

sonra celııeye nlbaYtt verildi. 
--~~-o--~~~ 

Amerikan gönUUU bava kuvveUerı. 
ne mensup tayyareler Blam'da dU,man 
taratmdan ifgal edllmif bir hava ala. 
nma aynl za.manda iki kuvveUi taar 
ruz yapınlfl&rdır. 

Mclbourne, 2' (A.A) - Japonların 

Yeni Glncı'de ıtnnete muva.tta.k olduk 
ları yerlere mUtteflkler ta.ra.tuıdan ya. 
pılan hava uıa.rruzu daha mUthJ§ bir 
hal almı§ ve pazar gtınU Japon ucak
lan taratmdan 'Port lıtoreaby'yo yapr 

Mosko°''ll, 2" (A.A.) - Sovyet teb. 
llğt ekinde Lcningradda., KaUnindo v. 
merkez kesiminde §lddeUI aavqlar 
oldutu haber verilmektedir, Lenlnırad 
cephesinde ikl gUn defam eden bir 
muharebede Rus kıtaları ilk Alman 
blokhavzmı bazı m.JtralylSJı yuv&lannı 

ve 41ahD. başka mUıttahkem noktalan 
~ptetmııterdlr. Almanlar IOO kifl ı ... 
letat vermtflerdlr. 

Bilyllk elçl Von Papcn siyasi ma • 
blyette olan bqka 10rulara cevap 
vermtmlftlr. 

••• 
Sotya radyow uker! IDU'll&r oaı· 

mı,, 191' de Rualara karp barbadeft 
39 uncu piyade alayına alt Jc&lırpwı. 
lık menlubelert anıatmıttır, 

ı&u - ıH2 kıt o1epııuaıtU 1ıddet. f 
11 geçmiftsr . .Alm&DJ&!Ull dQfmuları 
ki§ mevsiminde, Alman ukeı1 kudre. 
tını kıracak bir ~U buldulclarmı u
ııarak ona aon taWılerini befladılar. 

Eıir Alman 
komutanlan 

Da ....... U (AA) - BardlJ&d&kl 
mlbwr prntzaau Jconıutuı 1"'91111 
ArlJıUI' 8chmldt IJ• LlbJada mrblı bir 
lüıuDe kwnand& eden seneraı Von 
Ra~ cenup 4.trlk&,a ceıu. 
laaa,ı eebtel't uumda lıı!ıluaduklari 
resmen bildirilmektedir. 

Kırlpı'ID proteıl 
\'cnı Delili, 24 (A.A.> - MUalUınıuı ıa.n bava hQcumuna vo VtndhNna ya. 

cemlyt~l relal Cinna, SWford 1Crip. pılan hUcuma ra#lJlen Pnsltlk harbin. 
ın ziyareti mUnaaebetlle deml§ttr ki: den nıQtWlk mtııetl~r lçbı gcrçe"kten 
Sır Staffordun bcrabırtnde pt.ırdl- fyi olarak Uk haber Yenl Glne'den ge

ğl tekllflor hakkmda hUkmUmllaU ver JecaJc ıtbl clSrUnUyor. 
mık ıc:n beklern miı lbınıdır. GUç • Port Koreıby'dfJJ\ Avuıturalyaya 
lilklcrı hıılletnıcae matut bir proje dönen askerler Yenl Gine yerliler ara. 
her ne mahiyette olur1a ollun eter ımda beflool kol faaliyeti tehUkeaiııln 
mUılUman menfuUerlne ararlı otur. mevcut oldutwıu b!ldirlyorlar. Söyle.n 
sa tatbik roevkllne konulduSU takdir. dıtıne göre yeruıer umumiyet itlba. 
de her tUrlll netlcc.lere JÖf{Uı serme • rlyle lng1Jlz aleyhtarı delillerse de 
ğc hazırız. Hind veya Britanya idare· ha~ketlerl nazik hallerde emin olıru· 
si tarafından yapılacak olan ber tUrlU yaçaktır vo bunlardan bir kaçı Japon 
l!ntrlltaya ölünceye ka~r mukavttnet uça.klarma lpret Terlrken yakalan _ 
edccetlz. mıotır. 

Yeni Dl'lbl, 14 (A.A.) - Slr Stat. v~gıoa. 24 (A.A) _Harbiye ne. 
ford Krip.s, tel<lllleriJıl bir veya tk1 •i· u.rotinln bir tebliğinde kaydedildiği.ne 
yul partinin kabul etmemesi takdl - göre 154 Jnpon ağır bomba tayyaresi 
rlııde ne oJacılğı hakkında p.zeteclle. Bataarı yarımadattııda corregidor'dn· 
rln kucıı.l.n• aordutu bir wale fU ce.. ki Amerikan me\'Zllerine tu.rrw: et
'-'&M '9tnDlfUr: mlştlr. Haısarat haflftlr. 3 Japon bom 

Bu, babı. mevzuu olan parWeriD 
ehemmlraUn• lıt.fhdır. Tekllfterimlakı ba t&yyareal dllt1lrtllmUıtur. 
ya.es. ,u. kabul edlltc:ttlDl dQfUDUr !Andra, ~4 ( Jl.A.J ~ Sıındtıy 
-.m. tul& eybnttr\Jk r~ otu : OWpats'm haber aldığm~ göre, 
nam. BUtUD eyaletler bqvtıdlltn ve A vuat~ya açıklannda bır d~ı
eüt lıefveklllert, benimle buıupı&Ja zaltı, bır Japon tayyare gcmi!ıni 
dam edUeoeklerdlr, P'üat bir mua batrrmı§ttr. 
et.raımda umumt bir kont~ yapııa. Va§ingtorı, S~ ( A.A.) - Bahrı· 
cttını .ayt•DMMia dotrıa ofinu. na.zrrlığı haberler eervtsi Avustu· 

Knpee, O&ndtııln konrn ll1eei olılıa ralya ve Amerikan kuvvetl~ri ta· 
dJtmdaD belkl de kendiale IOrtıfln•te rafından ~ ~rk ha.rblnın ba· 
davet edilecell d•leıeler aru=d& bu.. şmdan ben batırılan veya hasara 
lunmıyacafı tıatırıatml§tır uğratılan Japon gemileri yekUııu· 

Krfps ıu oovabr vennı,Uı" nun 183 olduğunu bildinnektedir. 
Ku!ıakkak ki Gandt ne görUıecetım Batan veya battığı tahmin edilen 

Kendlalnl görmekle çok memnun oıa · harp gemiltrt 35 tanedir. 10 hnrp 
cağım. - gemisi ~ra ufranuştır. 113 tı· 

caret genusi ba.tml'§tır. H ticartt 
.. b 1 4 d gemiainin b&tm11 olması muhte· .,ep e er e aram meldir. 11 ticaret gemisi de hasa· 

(Boıtoratı 1 inci MIJ/ada) 
kasya Uzer'.aıe hücum Jlk akla ge
len ihtimal ola.bi1ir. 

Llbyada ha.rdteUn ba§lamasr 
yakl~ görllnUyor. 1600 e va
ran Malta bombe.ntımanı mUtte
fiklere ne derece bir tesir yaptı! 
Orta ~ mJhver hareketini 
bcltlcdfklerlnl l!Öyleyen mUttc!ik
lerin bir scztnUlerl olsa gerektir. 
Roımme 1 '!rı A tiJ ~ vaziyette kal
mam mUmkUn değildir. Ohillek'in 
&imdiye kadar b::r darbe fndiremc
mil olmQt. müttefiklerin mUda
faadn Jralac6k lamıı g6etermekte. 
dir. 

Almanya, Vi!P Fro.n!arunr kcndl 

ra uiranu§tır. 
Tebliğlerde verilen haberlere 

göre Amerikan denizaltı gemileri· 
nin Japon ıularrnda gitgide daha 
fazla gözüktükleri belirtiliyor. 

Fransız havacılık aelaeteri 
teftiıe çıktı 

VJııl, 2-1 (A.A.) - Havacılık dev!et 
sekreterl general Beı\erct, puarteıi 
sabahı tayynre ile §imal Frarıına Ahi. 
kasına hareket etmlftlr, General Bet-. 
geret, hava ordusu te§1dllertnl, tuta • 
lerlnl ve aynı zamanda bu arazideki 
havacılık Jmnımlarıru tettf§ edecektir. 

satma alamamsikla, hede!inf de. önleyecek lmchr tesirli ol&ca· 
ğJttimıltJ olaırw!. İll<bahar lcln u- ğı da klLbul edilemes. Jıq)Oll 
mumf bir taamıı: planı ham-181\- t.ıL;: yareleıi dalga ha~de akınlara 
Dr'IJ8'l CebclUttanbı ihmal edil- baBl'UntŞ bulunuyorlar. Bu cephe-
m.lıı olm.:ryaca~ da dUtllnUlebillr. <ie, Japonyanm dönmeSııe imkan 
PASİFİK CEPHESİNDE olmad1ğr a.şilrardır. Bunun ms.na~ 
Alncrlkan ha.va. kuvvet'erinin ea her ne pehaama olunsa olaun 

Yeni Ginedeki Japon kuvvetlerine A~::ıtralyarın ist!IB.eınn tcşebblis 
k8:1"ir tfdd"'tıi taarruzlara giriş I etmektir, Bu ~ebbüe başlama. 
mış olmalan, Japon taa.mızunu nuştır, 

Kallnin cepbeı!lndo Almanlar, l kl 
mevziden tardedllml3lerdlr. 

Merkez cephesinde Rutlar Jkl nıN. 
k~n mevkii ıerl alnufl&rdır, Buraıan 
Almanlar için o kadar 6Mml1 7erter 
dl ki düşman buralan tekrar ele ıe. 
çtrmck ı in görUlmemlf derecede ıay. 
retler sarfet.ınlpe de zahmeti bota 
çıkmıştır. Almanlar cumart.t ıtınu 

sona eren halta zartmda 1'9 tayya. 
re kaybetm(Dıcrdlr. Ruılann kayıbı 

77 tayyaredlr. 

Alman tebllll 
Bertin, 2.ı (A. A.). - Resmi teb. 

llğ: 

Kcrç ya.nm adasında ve Doneç n 
siminde dab& h:ıtlf hlloumıar pU.kUr., 
tuımu~tur. Doneçtekl dUtman hU • 
cıunıan daha kuvvetll olarak du • 
tcklenmi§Ur. 
Doğu cepheııs1uln bafka kealmlerln 

de hUcum ve müdafaa 1&vqlarmda 
baoka muvattalcıyetıeı- elde edilmlr. 
Ur. 

81vaatopolun c:e.nubund&kl .sularda, 
11&\'llf uçakları bet bin tonluk bir va
puru torpllle batırftU3lardır. Uçaklar 
bir Kııtkas llmllnmda bir denlulttyı 
tahrip etnıt:lerdlr. Baolca Utl denJzaJ.. 
tIY" da bomb&lar ilabet etm~Ur. 

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

ııweçte ıelerberllll 
(Baş tarafı ı inci aauJadaJ 

tırmak için tam sc!erberUk il!n etmiş 
Ur. Almanlar bu sabile aakert kıtalar 
ve paraıUf.i:U mll!reaelerı tqıyan nak 
llye tayyareleri yıgmıııardır. Stok • 
holm hUkOmeU bunların ilkbaharda 
muhtemel bir turnu:dan korkmakta· 
dır. 3 hatta evvel baflayan bu Bf.fer
berllk tsvıçrenm ıı:imallnde baflayn.n 
bUyUk mancvmlar bahanealyle yapıl. 
ml§tır. Bu manevralara lfllrak eden 
ihUyaUnr memiekeUerlne dönmeye • 
ceklerdlr, BılAkts sUlh altma yenl ih 
Uyatlar Ç&#mlacaktır. Bir çok ıcml. 
terden mürekkep olan ı.,.~ tllosunn 
mubanmatın ba§langlcıa<lan beri rnub 
teıl! nevllerde 70 gemi da.ha lltihnk 
etml~tlr. H&l'p endUstrDerl w bllbae. 
.sa meşhur motors fabrlkalan 120 mu 
yoıı lirayı bulan etpari§leri tamamla • 
mak lçln duQnadan çalışmaktadırlar. 
Londrada rcaml blr s6zcU bana İsveç 
gafil avlanmıyacaktır,. dedi. 

Londraya yeni 
kuv-Yetler geldi 

LoDdra ~. Alm9alann 8'11• 
carı.tanı Trak,a ve X&ktdonyaya 
karıı ıorladıtrru l(lylcınl§ ve §UDlan 
11Ave cıtmlftlr: 

"BuJcar kralı, tbrıdiye kadar Rua. 
yaya Bl1lpr aakert röndmutt cea. 
ret edeuıemııu. ÇUnkU mlll•tln ttaat 
ıtm~Dde1' korkuyordu, flmdl 
kral, bir Türk tehllkul Uerl allrerek 
uınumt teılerberllk Uln edecek ve klaT. 
ve~ri Bovyet1or lllo:1ne ıönderecek· 
Ut. Bulprlıtanm Ttlrkl~~n korkma 
111 aebebe&dlr. 'I'Urklye, doeUutuna 
aadık kalacatmı 111.n etmlfUr. TUrkı. 
ye 86ztınde durur. BözUnU lhl&l etın .. ı 
için hlç bir ıebeb yoktur. Bulprlata· 
nın yaptıtı neırlyat, hutual emel -
ler!JU gizlemek için uydurulm\11 ma.. 
nevratard.an bqka bir ıey delildir,., 
BuıpNtanm harbe ıtrmeal Roman 

ya ve ttalya tarafmduı da istenmek. 
tedlr. Fakat Bulgar a.akerlerinln ban· 
ıt cephede dı:ıtUıecetı blllıı.memekte. 

dtr. - a.dyo ıuet..11 -
• • • 

Londra, 24 (A. A.) - Taymla p.. 
zeteatnlıı. dlplomatilc muharrlrl Bu"!.. 
gar Jcralınm Berlin ziyaretinden 
bahSedcn yazısında diyor ki: 

"Bu ziya.ret Alman ricalinin m~ 
teNlc pyreUerlDI kuvveUtDdlnn~ 

malcaadile tabUtrinl davet et~rl 

rörUpıneler acrl.aiDo dahil bulunmak .. 
ta.dır. 

Bulgaristan esaslı toprak mUk&. • 
!atı elde etıuıı buluııuyor, Bu mem. 
!eket Almanyayı meşum yolda bir 
kere daha hı&!& takip etmiıUr. Bu 
mUkAfatın karııhfmı tııautert ve 
Amerikaya harp Uln etmek suretlle 
Hdedi. Bwıunıa ben.bor, bu 'e..ı'QCk 
blr ödeme olarak ttllkkl edilemez. 
Bulcarilt&ııdan daha !ula fedakAr • 
lıklaı· iıı.ııml3tır. Depolan l:ıopllJl • 
tntf ve Alman fabrikalarında çan, • 
mak üsere Bulgar llçlleri ıönderU .. 
rnlıtır. Fakat bu yükler Almuyanm 
nuı taarruzuna kurb&D olan bUl'Un 
kom§U lehine de yWüetilml,U. 

Bununla beraber Bulgarlf.r, Rwı • 
yaya kal'fl k ndi kapJlamıda yapı • 
lan harpte Almanyaya UWl.&k etm~ 
mıııerdJr. Bulgaristan dOfuda lfPJ 
edilen topraklarda polia vaaltell gör. 
mek UseN dahi lntal&rmJ Almanya. 
nın emrine vermemlftlr, 

Bundan dolayı Kral Borla Aıman. 
yaya. ve~n avanaı ödememi§, kuaur 
ıu blr adam gibi gitmektedir. 

Almanlıı.r, Bulgarf.stanm ve dolu 
ccphesindeld harbe dofrudan doğ • 
nıya işt•nık etmesl için ııırar edi • 

Dojıl K.anacllıda bir llmandaıı, 24 yorlar. 
(A.A) - Kanadadan yola çıku yeni Bundan ~ka Berllnln Buııaria • 
asker ve tayylll'ecUerln BUyUk Brltan· J tanı TQrkiyeye ka'!'Dt teııvike çalıştı • 
yaya vardıkları bUdlrllmcktedlr, ğmı gı5steren bazt belirtiler de var. 

Bu kuvvetler bilhassa havacuardan i dır. Bulgaı1stana ltarp bir Ttlrk 
mU.rekkepUr. tehdidi Sofyada gWtınç ıaytal&r dön. 

Düşman birliğinin hedenerl çok u· 
aa.klan. ul&.f'!'&lı c61ıctl:ror4U. .ra kat 
btttım. umtUert tam tıcr çareelslUclıe Mı 

ya dU,tU. 
Naıır, Jap<)llluqı mu\•.tfakl,etıen.. 

ııJ n 4lJD&D ceplıulne kargı yapılan 

te,.baıo.ı.rm akametınl kay~tUktezı 

eoılra l\&Dl&n U'-ve etmlftir: 
ŞUpbe JOk ki, ~m utrMblı 

atır kayıblar ını tecrUbeyt r~ren 
memıeMUtr man.vt7atmda bll,Jlk ._ 
kı.ltr y&pmJfb1'. 

M. CMSbeı. bugUnl>U cençlıtiD yUlc. 
lendll'i ıntauliyettn bttytıklUtunU laab 
etmlı ve Alman mllletiıı.tn i'WlreriO 
fahaınd& mem.JekeU dahiyane blr el· 
ya1et1c ve cUrttklr bir hakikatle ıda· 
re edon bir ~et 'bulduğUnu eöylemlgtlr. 

Alman milleti bu harbin her ne pa· 
haaına oıurıa olaun kaZ&nıtmuı loap 
ettlğinl anl&mıı vo havaların tmalı • 
ğtndan Ueri 1relen ıa,,ıt gUçlllklerl kar. 
pıamda tt\lcdlre !•Yan bir durum g&I.. 
terml§Ur. 

Bu mllnU6beUe, mlJlet, lcelimcıı.1n 

en ge.nlt mt.nulyle olgunlapllf bu • 
lunmaktadlr. Geçen lclf mevstuılnden 
cıkan parola budur: 

Neye mal oluraa oı.eun zafere uıa. 
ıılmahdır. 

Matsuoka ital
yaya geliyor 
V ..... toa, 2' (A.A.) - U,ter 
Söallne inanılır. Vaımaton mabttl • 

lerlııdeıı Gtrenlldlline ~. VaUkan 
İll&'illa • AmerUcan lefebbU.llne rat • 
men Japonya ııe dlplomaUk mllnue. 
beller ftrlnak huauaundakl projeleri • 
ne devam etml§tlr. Bunun nıUONl o • 
lar&k, eakl Japon hariclye num Jılat
auoka VaUk&n& gidocek n Tolc70da 
bulunan katollk plakopoau Xoreııo 

Papa vekllllğ1ne t&l1n olwıaoaktır. 

Asker aylıiı 30 dolara 
çıkanhyor 

Vaoıa,-., U (A.A.) - .Ayan mte· 
IW!, ukenı alman erJerbl aylıklaruu 
21 dolardan 30 dolara yük88lten ve er. 
b&§larla kara ve aenbs orduau tetmen. 
leriniıı maa,ıuau fulalqtıran ka
nun projealnt tuvlp etml§Ur. Bu )ta. 
nun şimdi reisin fııız;alaması için be • 

yaz sara~ ıöndel'ilnılfUr. 

ınektedir. Bu, gerçekte, Bulgariar ta 
ra.Cmdan memlokctlerlnln Rusyaya. 
kal'fJ pasif harekeUerln.I mazur ~ 
termek tçin yapılan salça bir tep~ 
btıs ol&blllr. Bu ?Yiala.rm bafk& blr 
tefalrlAl de t nıkanaız addetmemeU • 
dlr: cenup Ruayuı kadar Tllrklye 
de Atman ihtlraslıır:mm vo Alman 
stratejtslnlıı. yolu Uzerlnde bulun .. 
maktadır, 

Bu 41lr!wiD bQ)'Qk klamı Alman 
A!1"lk& • Korpa kaYveUonae meuup 
bulımt11ıktadrr. 

1naıu 
'(Btq tllJ'Of ı 1 lıu:t aa11fadti) 

Yeeettm ~in Gztıltl1'0fUJD. Jl'akat ta. 
blatln tah~rinln bua11n de bCtUn 
gtlze11ikleri 11.etUnde,. btanbulun en 
bll)'Uk hUllU.liyeUertııdçn blrt, bu &U· 
zelllkle beraber, bulunmaz tarih r.en. 
glnliklerine aahip olmasıdır. Devtrlerl 
kuoakl.&7an gUaı tehrbWıle ne kadar 
lttth&r et.e.m '91'ldlr. 

lllrna Zak Ankara lc;tn da hlalırlal 
§6yte anlatmqtrr: 
~ Ank&ranm modern bir fe.h.l.r ol· 

dutunu, sın eenalerde çok cSotllti41Dl 
söylemlflerdl. .Bwuml• beraber ba.na 
verilen l.Uhat karlmDda sene hayran 
kaldım. J'üat btıkbıet m.rlleztnıma 
kıymetini yt1kft.k külUirUnde arama. 
lıamıs.,. Klllet. bQaJMiladekl e.9btırl 

no (u.1 sGateri10r. ,,_de170 operum. 
da anJat&JmJ&caiml bir l&D&t ha,r 
tı duydum, o opera 1t1 A~ 
mUlal bUytllt auat b&dllll•ri11• dOlu 
bonzerleri &)'&l'mda oldulUJN !abat 
etmektedir. naQo opvm ıve.k m!. 
zauen, l'•rek tıemal1 ft preJıı IDuatk 
balammclu baldbt.tn mOkemlMldl. 
Açılcga ıı67UJt7inı. ld carb .Um· 
rinde bu Mh' t.DOak 'ba kadar teuU 
cdllebWr. 

Amerika. lncDton ft Amıpqm 
bir ook lthlrl•rtnde laıuerkr TtftDlt 
olan nnatk&r, ı.t&abul " ~ 
tekrar atyaret etmek latedllinf, sf)r. 
dUIU rnıaan.-vertlllten çok htyocan 
duydutwıu il&n etmıf: 

- Bu& 11' kabul pteTtn Y\ll'ddaı 
ıan:ıuza OUldan ~·rlme terc:Q.. 
man olınaıurı rica edel'lm, dtmi§tsr, 

ıerua llanlolllll 
orlleıtruı ııuror 

Berlln fUArmoıılk wkeatraaı ya. 
r 1 n ,ehrtmbıe ıellP dotruca 
Ankaraya stdecek ft ora.da W kon. 
eer verip §ehrimlu d&lecelcUr. Or • 
kestra lılartm 31 ncı aecuı ve ertesi 
gUnU ııaat l T de phrim1ade de lkl 
kon.ser verecektir. 

E$REF'tlen secmeler: 

Şelarenıılnl --= .. plU'lıılafau 
~ 

Alas.ö lt&ancl& eaaat.t eb&b Hrr 
olur! 

mtle tılrmelr nartrc!an ~ 

~ 
Bir takim ltJe, köpekle dAlmA hır, 

clr olml 
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l;l:• Jfl(J ~ 
Nebra•aaa aaladı§ı 
Hindistan ıUlllill 
Kırips Jlintllstana \arW., 
Kırip&'ln Hindistaua var151 ger

tl Hindlatanda büyük bir politika 
faaliyetine :yol ~ır. 

Fakat bu faaliyetin alaoağı 5e· 
ltiJ t:lrndiden İngiltere lehine bil
lürlatmaya başlanuştır. 
Hbıt prenalerj meclisi iliıha ön

ceden lngiltere ile i5 birliği yap· 
tnaya karar \"erdiler. ~atann 
IIint kı.ral naibine ''e~lktori sti'ı 
lllnclistanm mu'kaddcratı hakkında 
bir hakımd:ın bir köşe başı te5kil 
etrnektcdlr. 

Gerc:i lliot prenlerin«len biri hı. 
giliz otorital üırafmd:ı.n tevkif e
dUaııı bir mUsJttman prensi <le 
IQndiltan prensler ccmiyctin"n 
kararma muhalefet etınlıı;tir. Geri 
1<&1.aıılar İngiltere ile lif birliğine 
lcuar vermf,Ju<llr. Kongreye ı;c· 
lhtce, kongre azasını temsil eden 
"ela Nehru ise Knips Hindi tana 
•yak bastığı sıralarda bir dP.111eç 
'erınit demittir ki: 

i!lhn yatnıs h\lrrlyct irin harp 
~il. kabul edlldiği gUn dU~
tıı yenecektir, Bu umclc clemokra
tıilerde tamam.ile yer almı5tır. 

Rin41st.anm istikbali !ı:in Mih
\"eJ'fn yaptı.ir nfl§ıiyııtın ne lıadar 
Q&aacıız olduğu ntJ<lrdır. Hlndls
'4ıa İnglltcrtı ile anbı§acaktır. Biz 
lııgUtereden ne istiyoruz. Bu sua
lia eevnbı 5odur: Diğer milletlerle 
l'll'11avl teralt altmcla ittifaktı. ha
~ır nıUstatd1, hUr ''c dP.mokrat bir 
lfındistaıı. 

lllndlsta.n bllbueıa. Rusya ,.e 
.\ınerfka ile iyi mUnucbetıerdo 
btıhmrnap taraftardır.,, 

'Nehra'nun bu eözleıi Hlndista
llıq 1>rta talıakumm 48ftlnteJm. 
!ll •~k bir tlUJ'et~ ifade etmet<te
<li•. Hhulistanm ziraat, ondüstri 
;• nakil i'leri ile meşgul ola.nlan 
~giltere)'l ytlıdo yüz koTIDaktan 
~e onmıla daha nıUsalt ~laf 
'1lllldc anlaplak taraftandrrl&r. 

1~ \'c Uoaret bağlan İnglltue· 
ilin l.ökUnden yılalmuma onlann 
11.ıtı ~ö termelerlne hnkln vermez. 

Hint ınUsıtlmanlarma gellııee on. 
lann sosyal bllnyelerl. ekonomik 
1-kkiillerj İndliz kapltaldml Ue 
"-Yna§nlrttı. UzUJl zamaadır tngt. 
lts?erıe ıyt geotnen bu wıınırlarm 
?i.ıtrunun dilşüncelerlnden daha 
-~ita ttirlü olacnğma inanılamaz. 
lfeı. mllslllmaa1ar Rin.U.t.a.da 
'1tıws enllyontok bir ekalliyet ha
lilade bulundukln.rma. göre İngiltere 
Ye kııJ'!jl duydukları sem11atı dalın 
ilertaır. 

MUhim Şehirlerde büyük tiCll
~t müesses leı1ne sahip olan mUı.. 
lllrna.nlar tngUiz tktısadi bUnycsi-
1\ln Adeta kom~yoncuı;u halinde 
har dcuımıdırlnr. Müslüman tacir. 
lerı lngtltereye yakla.!fhrnn bir 
lrnı1 de budur. Bo mUnasebetlcrl 
);ıkmıı.k, bunları j::ıponlarln japon
faruı istedikleri ~rtlar altmdn 
Yeniden nizamam:ı.k onun l!)in he.nt 
~. hem de fıkıbeU m slruk bir 
lıatdi r, 
L Bundan dola)ı müslüma.nlarm 
~glliz tcsaııUdlinc laymct \"ert'.
~ tahmin c.dl1eblllr. 

IIind!stannı lıam madde mcmba
lttıı-"\ı işletmek b:ılmnmdan bir tor. 
~lı ]n.pıhnak b~is mevzuu olursa 
"UlllarQ &e.hlp o,anla.r tngUUııe 'c 
"1nerllm ile mliıwıcbcttc bulun
ın"Y1 terrlh ederler. Mescüı., llln
<ltst.anm p:ımu:rla.rı İngiltere için 
daha kıymetli oldub".l baldo Jal>C)n
) a itin çd'.ı\ tıcuza mııJ edildiği z:ı. 
tııan hlr mana irade eder. 

ÇUnl;U Japonyanm endüstri hac
rııı 1ngi!tere ve .1.mcı·ilmy~ ruwı
~ geridir. BfmcnaloyJı istihsal 
~en m~-tar l.m.dn.nnı işUyebile
Cıek bir halde <leğlldir. Diğer ta
l'attaıı cla!>onya dünya plyns:ı.1arilc 
'nla.nsız b!r mücaılelc ynpmaya 
~burdur. Bu aılicadclcıün maııJ
•e1Aaı anoak Rhultstan \"e di~er 
"1alar mahsa11erlnin <lüs\ik mııli
l°eti ile temin edllecelctlr. 

llu ,-az1yetJn Hlndlstanda i~ 
ltillbitlerlnde :1§ adamhln arasında 
~kitabil halinde id.rBk edlhliği· 

17Uphe yokttll'. 
Paldr'ere ve sOEıyallst İ5Çllcre 

ge11n<'.e onlt.rııı tngt~ taraftarlığı 
ttıneteri Sovyet • ln~ljz ittifa'la-
1\rıı tabii verimlerinden biri te'ak
~ edfleblür. Bo şartlara göre lliıı-
!rıtan lngiUereye yaklaşmııktndır. 

:nca1c Hlndistanm da toıı yekun 
_..llctJtereden istedJl,i bir t-CY \"ar
"tı-: 

lstil<'il ! 
ıcırtps Hint lHrrin nnlııdı~'l rna

~aki lstikla.'I temin ederse ll1n
~tanı ln!.tlltcre için bir müttefik 
8l"nıle t.-azanılımmı olacaktır. 
r<'akat koloni o•an b!r llin<lista

llın Artık İn"İltcr" ,,.;n harı• ecle
~nr lnanmalc mtimkUo <leğtldir. 

flnı:Uıııt.nn me.crele<:ini koloni zlhni
~tt fte mnta1ea et.mel< Hinıfütam 
i•lir im finla.nı Tai!m~ .Japon
'\nın kucafrmn ~tm:ık elemektir. 

SADRl ERJEM 

V ~ K 11 

9 ve 7 yaşında 
hırsızlar 

Çocuklar beraet ettt çahnmış bisikleti 
satın alan mahkOm oldu 

Sultanalunet oivarmda oturan 
ıl yru,Jmda Turgutla 1 yqmda kar
clcai HUseyin, geçenlerde, koDllu
Jan Hafizt'nin evinin kapı kili<lini 
l:ırnrı:ı.k iç-:rl g1nnlşk!r, "e bir bl
!lfklct ç:ı.lnıış'ardlr. 

Ktlçük hrrııızlar bu bisikleti Sul
t.Ma.hmctte bisikletçi Aliye götü • 
rcrek 90 kuruşa s:ı.tmış'ardır. 

Tahkikat sonunda jki r..fac.anlıı 
b;<l klctçi yakalanın:§ ve asliye Ye· 
dincj ceza mahkemesine "erilmiş-

tir. Dün yapılan muhake:nedc, 
mahkeme, kUçUk hırsrzlar hakkm
da, yqlan llo~ayısilc dunışnıaım:
Wı karan vcrmi,, bisiltletçiyl ise 
hırsızlık malı olm~ suçundan 3 
glln mUddetle hapse rn&hkfım et. 
miştir. 

Bu suretle v~llleı:ine teslim c· 
Ci!en çocultlıır yenj bir su~ iı;lc-
• lıkleri takdirci • babalanndan 200 
ürayn )11.km panı. cezası a.lınacak
ur. 

Et, kömür ve şeker ihtikar
cıları cezalandırlldı 

Ba lrkpamrm~a Tahmis soka
ğında, kMaplık Yl\Pfl.ll Tahsinle 
Mehmet, dfikk!ınlanndn 2135 kilo 
et varken müroca&t ooen mUşte· 
rilere aatır.omır.:ar, yrulta 'nnarnk 
verildikleri 1 numnralı mi il ko
runma mahkenı~t ta.ra.fmdaıı :'i 
Hro. para, 7 gUn ele dUlcltfı.nlarınm 
kapa blmast c ez:ı&."lın c-arpı :mı6'lar
<iır. Etlerin de mUsaderesine ka
rıı.r verilnılşt.ir. 

Fazla fiyatla k5tnUr satarken 

ya.kala.nan Galat.ada, EmekyC1nez 
ınahnllesinde kömUrcU Mustafa 25 
lira para ve 35 gUn de d!ikkinmm 
knpattmlmasma ma.bküm edilmi§
tir. 

DUkkfmmda 42 kilo seker var
ken satışa ç:ka.rmıyan, Sulta.nah
rnette bakkal MUnevver Dinç de 
5 lira para. 7 gUn dllkkinmın ka
rotılması ve fekC'l"lerin :rnfmadero
tii cezasına ~~. 

Çubuklu yangınında 12 yaşında bir 
çocukla 80 kuzu diri diri yandı 

Evvelki ı;ece y.ı.rJfl.J, Çubuklu cl
v:ınnda &lbnle neticelenen bir 
)ıuıatn faci&aı olmUf}, kllıgllk bir ço. 
ban diri diri yanmıştır. 

Bu yaapı Çqbmfuya 2 ldJ.ooııet.. 
re meaafede Tallp Clker adında 
t-irisine Ut mandıredıı.n çWluştır. 

Burada kuzu çobanlığı yapan 12 
ynşın.<la Mehmetlc 19 y:ı.şmda AlA
c:ldin, evvelki gocelq Mğuk üzeri
ne, cl.ra.ftan çalı çırpı topJ&Ya.ni.k 
yalanrş1ar ve yat.mlflardJT. 

lki çoc\ıl( uy\U\uktnn biraz eonra 
ys.nur h9.lde bmı.kttklan ::.teşt.en 

sçrnyan bir ikMlcun otları tutuş
tumıuş ve ateş birdenbire mandı
rayı sarmıştır. Koca mnndıra iki 
ı;so.t i~nde kil! olmuş, içindeki 80 
adet kuz.u ela ;>"8.D:a\ıştır. 

İ.ki küçük çoban yet~enlerl.c he· 
rn.ber yanG&m söndürmeğe <'alışır. 
ln.rlren, ıbun.lar<lan AIAeddin üzeri-

ne dUı;e.n y:ınm~ bir kahsrn altm
dn kalarak :ı.ldı~ yaralardan m.U
teeMire.n derhal ölm.U.'}tUr, 

Vakaya Vakndar mUdeiumımıl 
mU&vhılerinden Fuat Gedik c!ikoy
mue, t.ahldkata bq..~. 

IKtNOt YANGIN 

Evvelld gece Arruıvuıtlc8ytlndc 
-de :tiir yangın ol:muş, burada set 
\l~tünac Mu.nihane SOıkağrnd:ı A
c!ıı.lya ve Suruld admıda iki kadı
nın oturduğu ~ tutuprak alt y:ı
nmclM<i 19 numaralr eve de sirayet 
elml6tlr. 

Her iki ev b!.r buçuk sa.a.t içinde 
tamamen yanr.aış'hr. Yet.işen itfa!. 
ye ateşin sırayetine meydan ver· 
meden sön:iürUlmUş, aıeı,in Adal
ynrun katından çıktığı nnlamlarak 
kadın hıı.kkmda t.a!db:ıta girisil" 
miştJr. 

"Para,, piyesinin 
köp9ği adliyede 

Şehir Tiyatrosu §İmdi 
rol alacak bir köpek 

arayor 
Şehir Tiya.tro.ııunc;a tcJil.611 edilmek.. 

te olan "Para,, piyesinde mühim blr 
rol verilıni§ olan köpeğin cezacı S&lllı 
Necatlye ait oldufu ve bir mUddet ev_ 
vcl kaybolmu§ bulundufu anla§ılml§U, 
Ancak temı;U sonuna kadar köpeğini 
alınnınası umaileyhcten rica edllınl§. 
t . Fakat Eallb Necatı te.mail ııonwıa 
kadar köpeğinin tiyatroda kalmaama 
razı olmamı.o, istemi§, alamayınca da 
tiyatro ınUdUrU ve muharrir aleyhine 
birer protc•to çekUkten aonra Beyoğ· 
lu suııı hukuk mahkemesinl'!cn köpe 
ğın yc'di adliye teallmlnc dair bir ka. 
rar &lınııtır. Bunun Ur.erine köpek şe_ 
bir Tiyatrosundan alınarak nıshkeme 
sonWlda Salih Necatiye iade edllınek 
Uzerc Baytar mektebıne teslim edil • 
ml§tlr. Bu M.dlseye alt hukukt ve ce.. 
zni aa!halar ait olduklan ınahkemo
lerde görUlecektir. Şimdi Şehir Tiyat· 
rosu ayni rolU yapabilecek lldncı bir 
"6pek aramaktadır, 

Belediyede: 

Belediye Umumi 
Meclisi tplanıyor 

Vll8.yet Umum.1 mcelllli bir Nıaa.n 

ÇIU'f&Dlba. günll toplantıya ta,tmlmı§. 
tır. Toplantrnm ilk rıu:ııameaine varı· 
<lal bUtçeal almm11lır. 

BERBERLER 8JNIFLABA 
ATBD...JYOB 

Berberler eeınlyetı. bcr~rlert ainıf• 
lara takstm etm!§ ve blr lliıte hazırla. 
JDJ§tır. Bu listeye göre, berberler ile 
smtfa ayrılmqtır. Her blriniıi tatbik 
ed~ğl tarUe tesblt edilerek lktısat 

mlldllrlilğUne verilmişUr. Tarl!clerde 
11.z&mt fiyat Uıablt edUmlttJr. 

DAKTiLO KURSU 
Be.Iodiye, daktllolarm daktflo ve ma 

kine bngDerinl çoğaltmak m&kaadlyle 
bir kunı ~tır. 

Fırınlar saat 21 de 
ka anacak 

Ankaradan bUdlrUdlğlne göre kart 
kont.rolUnUn ınuntaıam olabUtnesi 
için ftrınl.arm sa.at 21 de kapatılmn.aı 
karıı.rlaştınlmı§tır. 

Bu suretle fırınlar muayyen saaUerc 
kadar açık olacağmdan !§inden geç 
çıkanların ekmeklerini erken nldır • 
maları lft.zundır. 

Bir polisimiz vazife 

S ~ b b R k I uğrunda öldü ~11te ono süren ir um ya a andı nu:::~: ~~~ı ~~~~=:~~ki ~3e~ 
DlmitrJ admd:ı b.rlsl, muhtelit ta· tenml.§Ur. Mahkeme karar için kal • cc saat 23 <le JIOlls motörfyle. lirnanı

rlhlerde tacir Diyamandl namına 5iS mıııtır. 

ve Atanatı n:rnııno. d:ı 1081 liralık 

sahte bonolr." tanzim ve paralarını d:ı. 
tl'Jısll ctrnl~tfr. 

Yakala.nan Olmllıi ikinci nğır ceza 
nuıbl,err.~.51ne venlm~. dUıı de mUdde· 
ıumuırJ tarnfmdıuı ceza.landırılrnıı!! i 

Dedi. Kadar aı"tlk cevap vermek 
lüzumunu hissetmi t.i: 

- Dinle, de<ll .. Ben kOJnUnist 
icğiUm, fakal mukabil ihtila:ci
lerden de dcğillm .• Ben beeabmu 
cephede verelim .. Fakat sen ... Sen 
hunu anlayamazsın .. S:zinkiler ta
rafından tenun ol1Jnacağını :neatl 
!'8.llne<lebillıim? 

Vavrine.k muhsmm bir şek.ilde 
susın:ı.kta devam elti; J\:adıır sôzU
ne devamla: 

- Dinle, dedi. bcaı §imdi bUtün 
cl•inyarun, Rusya gibi b!zim de, bU· 
tün diinya.nm da he.ata olduğunn 
inanmıyorum.. Bu harbin zararla
rmı ko'ıayoa. twni:r ed~cceğiz. 
Ancak, heııkes, koınUn~ler, uıül
t ccileır, beyular, he:rke8 bılrle§irae 
o z.'\m&n b'r §ey olabilir. 

Vavrinek miwtehzi bir eda ile 
gülerek !lÖYkı cevnp verdi: 

- Sen komünjst deği sin Ka
dar, bunu kimse iddia edemez, a.rı
r.ak sen bizim zs.m:ı.nnn:zm yükse
len sesini de duyamaz analaya
maz;;ın,. 

Zannediyor musun ki memleket
te bu bozguncu lmıllık, bu beynel
milel yahudi radikalizmi, bu ma
::on uk, btitun bu bozguncu ·ahudi 
kümesi varkCJ'l milli varltklann 
orta}ıı c.rkınası birl~meei mjim
kUndiir? 

Ann:ı yenğe sofrayı hazırlamak 
üzere içeriye girince sustular .. 
Yemek esna.snıda da pek az ko· 
nuştular.. Yemek bitince Anna 
yenge bir yatak getirdi, Vavri
nek'e bir yer hu:ırlama.k Jçln an
clnlva!an yaldaştırdı1ar •• 

Ertesi gUn &aba.lıleyin erkenden 

Sömestir tatili 

mıza gelen Bcsarabya vapunına nö -
bet o.lmıı{;'a giderken denize dil.:JIDU§ 
motör gllrllltUsfindcn dU§tDğll duyuı. 

Uııe ve orta okulların ikinci s!imes. mıyarak boğu1muştur. 
tir tatili bugUıı tamamlanacaktır. Pollsln cesedi, bUtUn gece nranmış. 
Deralerc yann nb&htan 1Ubaren tek. sada bulunamıı.mı~tır. Hf&disc:ıln tah. 
rar tı:ıılanacakbr. 1 klkatmn. bn§lnrıtnl§tır. 

Yazan: f ran11uva Körmendi 
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Vavrinek kalkmrı:ı. glyinıniş, hn· 
z:rlan~1 penceredc.n dışa.r..smı 
e:eyrediyordu. Kadar cb uyanmca: 

- B(>!l ele ıtenin uyanmanı bck
li:vordu.m.. dedi. Bir snnttcnberl 
tramvaylar ~llyor, ben de a.rtlk 
gitmruc istiyorum. 

Kadar da kaJ-ktI gitti.. lhtiyar
la.."m henüz sesleri çrltmıyordu. 
Hizmetçi iki ince dilim ekmekle 
ild fincan kah\'C getlrdi .• Vavri
net: 

- Bilmiyorum. dedi~ amcanın 
fal:uı kalknuı.S~ beklemem lAzı:m 
mı! .. Sen teşekkürler'.mi kendileri
ne bildirirsen bllha.'3Sn memntm o
lurum. 

- Peki peki öyle olsun. Ben 
söv1erim. 

Diye Kadar te~lifi kabul etti
ğini bitdlrdt. Vn\'ri.nek ye1'liden 
pencerenin önUne doğru yUrlldU: 

- Senden bir gey daha rica c· 
dece~ Kadar, dedi. Ki% 1 clevrl
yeJerin hila faz'a olduklarını ve 
köprll vanmdald karakolun da 
kalkmadığuıı görtirüm. Bunlann1 

yolcuıarn hiç deifilsc bir ktsm 
yo1culara huviyet sorrnalan muh
t.errıeJdir. Hatttı c.ralarmda beni ta
nıvanlar da buhmabi'ir .. Takdir 
edersin ki ihtiyatlı hareket etmek 

Çevıren: Muzaffer Acar 

eıı doğru i5Ur... İ§te bu sebeple 
şunu burada bir iki gün lçln brra~ 
kanıo.z mıyun? füı.ttA belki bugUn 
gelir almm ... 

Ve Vnvrmek bunu söyl.iyerok e
linde tuttuğu yeşil alAmet.i fari
kayı Kadar'n uzatt'. Fakat Kadar 
ka.ti bir lbanla: 

- Hayır dootum, dedi.. Om: 
burada bura.da bırakamazsın .. Ni· 
h:ıyet düşün ki burası beninı evim 
dcğn ve ben bu Dıtiya.rlarm ba.~
:ıa lık bir z:ı.man UzUcil b'.:r hal gel
mesini arzu etmem. Fakat eğer bu 
niş!\?lı muha.kkak Uurinden at. 
rn9lc lstiyol'8rul enu bahçeye veyıı 
çöp tenekesine ntahillrain .• 

Vnvrinek buz gibi bir sesle: 
- Teşekkür ederlnı.. dedi. O 

kadar de/;11 .. 
Sr')nra kısa b!r sUkQtu mllteo.klp 

fi!rrlni değiıJtirmlş gibl şu ~lde 
sözün~ devam etli: 

- Maamafih bende bunlardan 
daha iki twe \'a.r., Evin b:ıhçesln
de ı::-ömülil dunıyor.. Evet btınu 
bah<:,..Y<ı atm:ımda hiç bir rntıltzur 
\'Ok •• 

Bu karar Uı:erine ikisi birden a
'}~ya indiler ve bahçeden cadde
ve rrk"ltr·:ı nynldı'ar. 

GUnler geçb. .. Temmuz ortaama 

Ansızın kalı\·e ile caya yapıl:ıu 
bir l:..1.mla kar-şıla§tık. Do,"nlSu bu
nu klmse bcklı::miyordu. ı·;ğcr, lıu 
iki m:adde, inhisara aluı!;a., ondan 
sonra bu :fiyat ylllcscll~ olsaydı, 
manasını :uılnmak S\abil olaralıtı. 
Bu parayı da seve &e\'C •erecek
tik. Çilnkil bugün piy~'i3dıı sa/;· 
ln.ın mal olarak, ıuıcnı,, 11eker, tü· 
tüu, \"C ispirtolu mnıldelcr ,·ardır. 
Yalnız onlıırı, lt:iruiz rııhat ecı .... -... 
:rek, alıyoruz. Sade onlar temiz, 
onlar kanşıksız, onl:ır hllcsb:dir. 
Devlet elinden sunoldu~a, devlet 
\'akarilc sigortalandığı için, gözU
ınliz kapalı alıp kullıınıyoruı:. 

Ilunlardaıı b:ı..ska ne \11rsn, hep
si hileli, hep<;1 bozul• ,.c hf'ps: ka
nşıktır. 

İşte bundan ot.ıiriiilur lıi ~nl fo 
kah\'e inhisara. ~irseydl SC\1neeek 
ve bu yiililenen fiyatın hazineye 
:ılawsğmı ılUşUnüp avunatakhk. 

Bir kaç ~Un önookf gaıetcleroe 
de, rayla kah\'enln de\let inbi'ill· 
rml\ almaca~r haberi, flabıı cloğra. 
su mUJdcsl \"ardı. Illil le "lmdnğu
mnz, buna hazrrla.ndığımızıla.tt olıı· 
enk, reni habrr. bizi !-lll-5Jrttı. 

~imdi, dı'larıdan ne c;ay. ne de 
k&lı'·~ gelebilir. Piyasaya çık11C'ak 

:.aodıklarla t:u\"allar, pakt.alı sınır. 
l:mmrm glrwlı, mallardır • .J• hal· 
ele c!<len ele geÇtikten ı.onra oo, 
on IJ,i bucuıı lirnya aıa.tıian ça.yla, 
"280" e verilen kalt,·eye, yüzde 
) il7.den f~IR ''zsm,, ın ~ehi ne
ıllr? 

Sonra bu fiyat lıangi (jns kah. 
,·eler ,.e hangi clns ~aylar içindir! 
l'inc lıoynh otlnn mı tay diye sa
tacaklar ve bo fa7.la para)'I, şu 
ınarlfcteri tı;ln mi ıılac.aklar? Ba 
hal karşısımla doL"l'Usu, delin de • 
rln dUsünmekten kenıJinıizi alamı
~ ornz. 

, 'Beynnnamc" lrr, bükiımete kii
çU<'llk bir kazan~ ay11'89 <la bu ka
z:m~, mal ssklıyanlanıı kln ya.. 
"lmda devede kulak bıte sayılamaz. 

Halbuki serbest brtakılac&b'llla, 
Snlılı;ıar :ı.!tma a.lınsayclı, mallar 
cincılerine göre kıymetlenooek, ay• 
n kutular, ayn etiketlerle satda
cnh-tı. 

Şimdi buııJarm hiç birine imkin 
halmamı,tır. Belki bizim bllmecll
ğlmiz bir takını sebepler, bu mıalii 
kabul ettiriyor. Bari banlan oJ. 
ının biz de öğrenseydik. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

~~] 
Kurşun hırsızlığının 

bir sebebi 
Q AZETELER.DE camilerin 

kubbelerini söken bir kur
şun lmsızmın ynlm.lıuıdığını oku
yunca, memleketimizde öteden
beri teamül ha.Jfne ginn!ş bir ne
vı ku?'§un ticareti hat:rıma gel· 
di. l{lll!unun para cttlğfno §ÜP· 
he yok, Bunu kim olsa akıl ede· 
bilir •.. Ve me~ru yollardan k:wın
mak için icap eden te§ebbtısle.rc 
girişmek kadar ta.bit bir Şey oln
maz. Fakat kıı.rşun yUzUndcn pa
ra kll2'.ımma.ğa heves uynndtran 
bir gayritabii ticaret yolumuz 
vardi!' ki, sokak sok8ık dolaşan bir 
teılnln ııatrcılann, biliıaıssa lctlgUk 
çocuklara. ltu.r-,un kru!llığJ o:arak 
bir taknn "eğlencelik,, geyler ver
mefe talip ohnıumlır. Bu se.tıcı· 
larm da bir trJum ımmusıu va
tandn.~'ar olduğunu ve hiç de §U

nu bunu, her ~e pahasına oluma 
olsun kursun tc>da.rEt etmeğe kqı: 
lmtnıadlklamu kabul edabilirız. 
LA.kin, ortada, kötU netice "eren 
bir VCY v:ı.rsa, fün."ilnde kurnuu 
bu 'mak aklından geçmemi! v"' 
bunu mef1ru yollarla tedarikle
mek için ne y:ıpacnğmı bilmiycn 
bazı küçüklerin ahınkmm bozul· 
mastdır. 

Bakınız, fnr:zcdelim ki blr eğ. 
lenccl:1c S&lıc: ı sokaktan b:ığıra 
bağım geçi.yor, Satiığl şey için 
para ycrl"le kuııiun da n.lacağını 
ilan <.'diyor: y:ı.h~t herhangi bir 
surette bildiri~·or... . Çocuklard::ı 
bir hcveş '"" Eğlenceliği mut 'a.kn 

c!oğru bir davetiye aldı: Şu gUn §U 

Gaatte t(4)mı.r askere almma.k mu
:ımeleniz yepılmak üz're ou fiUbc· 
·e mlirncnat ed~ksinla..,. 

Vrız..yet fena gidiyordu. Rr>men
ler Tiza Uzerinde Pro!ctaryen or
clusmıu kınp geçiriyordu.. Ertesi 
giln sabahleyın Kndar siya!![ mü
rııessil c müracaat ederek bir dolt· 
tor kdi:'ldı ıs tedi: 

- Ba.§11n dönüyor. Gözlorim 
lcnranyor, arita.m ağrıyor, her za
nıa.n kend .ınde hararet hiaec1iyo· 
rum. bllmlyorum neyim var. 

Dodl T&bll dairode aakere çu. 
~rıldığmda.n bah&etmcmlttl. Evde 
Annn teyzeye bu davet hakkında 
ÇUlila.n &öyledi: 

- İşte ~yle ~r davetiye aldım. 
Yeniden a.skero çağınyorla.r, fa
kat imki.ru yoılt gitmem.. Art.:k 
bıktım .. Şimdi derhal ya.tacağun 
ve beni geMp burada arayn.cal<la.rı 
gUne kadar da yataktan çtkmıya
cı.ğx:n ... Romen'erln Zolnok'a (1) 
kadar geldiğini &öylUyorlar •• Eter 
a1z de beni burada ala koymakta 
kr>rka.N.'\ntt yenge o zaman bir 
hastaneye giderim, eğer hastane
ye de kabul olu"l.llla?~'\3.nl o zaman 
CAddclerde yuvnr'anır ağır hastı 
rolU yapa.mn.. Faka.t tekrar zi
JAb altına asili.. Aslıl bwm yap:ı
mam. 

Yenges· k<>rltu içinde olduıhJ a.' 
de bir on sUkOtu muhafaza dtl. 
Sonra yatması iı:iıı Kadar'a cesa
ret verdi. Ni.lıayet ne kendisi ne de 
Rudi arnc:ı do'rtor deı!illerdi 3-11. 

(De\'amı ' 'nrl 
n) 7.clnolc RudJ'pe!!teye tren f' 

bir saat mesaffiie bir mevkidir. 

nlmalt istedikleri halde paralan 
dıı yoktur ... O halde ne yapmalı?. 
Bir yerden lmriun tedarik edip, 
bu metaı bugün olnvızsa, yarınki 
g'~~inde muhakkak alınal'Wr ... 

Ç'.ocuklar bu ıtCfVi,ltle, öaoe ken
di evler.inin kurşun borulan, 
muslukla.rmdan boşl.ıya.mk, yavaş 
ya.va§ m&halie içindeki camibı 

-varsa- kubbesine, yoba Qei· 
mcsinin muslu'klıırma ve eonra 
her nerede kurşun boru gör\h'. 
lerse oraya musal lnt olmak iti
yadıruı kaprlırlar ••• 

Ve bir kaç parça kurfuna mu· 
ka.bil leuetli yiyecolrler dafrt.e.n 
satıcı, mahalleden her geçtikçe, 
bu heves gittlkçe nrtar: kuvvet
lenir ve kim bilir, belki de prc>
fesyonel bir h.a.ste.1.I'k ahl&.kmın 
tohumu atılmış olur. 

Cocuk, art.ık, e~!<CnceJ.ltr §ey. 
lcrle kendini avutmak ihtiyacın. 
dan kurtıtlacağ? için teınin edece
ği kurşunlara daha geıüt ve ''is
tifadeli,. puarlu bulacak, "is· 
tihsal,. s:ıhasmı da o nisbette 
geni.eletecektir ... 

Memlekett:o kurşun çok. .. Çün
kli --6talanmız sağ olsun- ca
mi \'e mesçit OQktur... Ba.na lm
Jrrsa yruıd!klanm, pe3t y&ronn 
atılır bir na.zariye deb"ildir. Kur
ııun hrrs'-Zlıı;t, bilhrsıa cam ve 
;:esme kumuüarmdnn faydslan
ma.k s'st.Mıi, lxıu va.taııdqlar.
mızds ilk önce, böyle sokak ntı
crbrmm kurşun mukabili cğlE'n
celik YİYecekler vermeei ueulün-
den cesaret alrvor. Bunun öntin< 
~ec;ecrk bir c:are bulmalıdır. 

M. t. HiKMET MUNIR 

~ıı evvelkı Vakıl 1 
1 

25-3-l.!17 

Vesika 
Men'i lbttklr beyetlnckft: 
Hazır çocuk eavat>larmın eatqt ser-

beat bırakılml§tır. Bunlar !çln veelka-
ya hacet yoktur. Ancak tasıa tıyatıa 
alman elbiseler hakkındaki elklyet1er 
ke:nakln me•mi'l:!ur. Cam atıtı da 
nark dalres1nde serbest bıralulmt§tır. 

' :E çarıamba Perıemb. 

> 25 Mart j 26 Mart 
~ 
c Kaaım: 118 'Kuan: 1S9 ..... R. nwl: 7 R. evvel: 6 

'IMUl!l"f ' ıaa&h Ezu.ııı \Matl t.zaoı 

ı Utuıttlıı 
lS.55 11.%9 5.A 11,26 

Ootu'ı 
Öğle 12.20 :1.ın lz.20 G.53 

: tl<bıaı 15.49 9;14 15.50 9.58 
1 Aksam 18.27 1!.00 18.18 12.00 
1 

Yatsı 119.68 1.S3 20.00 1.82 1 
tmsnk 4.17 9.M 4.15 9.48 

Şubeye davet 
P. Aa. Tetm. Kobmel oğ. Feyz·ıl 

lah 816 (28298). 



4 VAKi~ 

Gençler her romanı okumall mıdır ? SPOR 
(BaJlaraf ı 1 rnci MIJlfada) 

YaTUZ Abadan'ı Eminönü B&lkev:ln 

deki çalı§m3 odasmda. ziyaret ettim. 
Kendıslne anketimln mevzuunu anlat. 
tım. Konu,1mryo. başladık, Sordum: 

- '~çlerln her romanı okumasma 
taraftar mısmız? •• 

1.mkAn yoktur. AJ1.Cak hayaiyet ve oe. 

~~:r:e:~::e~~ Boks müsabakaları 
tezleri müdafaa etmedikçe her genc!Jl 
eline verlteblllr, kanaatindeyim. şup. Bu müaabakalann haaı
hestz ki, sırt gençlerimizi ve gençliği_ latı ile Küçük Kemalin 
mlzln seviyesini göz önünde tutan bir J k 
edebiyat yaratmak en keatırme ye mezarı yapı aca 
!nydah bir tedbir olur. Bunun lçln de Galatase.ray KulUbll TUıtt bok-

- Gençlerin her romanı okuınaaı 
muhakkak ki caf.7. değildir. Çünkü, 
onla.mı ge11§llledc ola.ıı, duygu ve dü.. 
şUnoelerinln kolaylıkla kavrayrp haz. 
mcdemlycceklerl eserler olduğu gibl, 
bazı realitelerin muayyen yaşlarda, 
ancak muayyen f'}arUar içerisinde 8ğ_ 
rctıımcsl lA.zım geldiği aglkArdıı·. 

Partinin en güzel aan'atıar fçln ihdas sörlerinin en kıymetlilerinden bm. 

~~'~!=.k~:~a:u~ı::de~au:.~ ~mer=ı!ı~~ı!n~ Baş o·ış Nezle Grı·p Romat·ızma 
tedbirleri elması faydalı olur, kanaa. miiaa!beikem tertip etmiftir. 7 7 • 7 7 
tlndey1m. HattA, gençliği kötü eaerle_ Bu turnuva bamlatile Ktiçük 

Halbuki romancılar, bUhaasa mum. 
klln olduğu kadar geni§ bir okuyucu 
kUUcslne muhatap olmak gayuinl gU. 
derler. 

~~~ ~=~:::u~~~a~~~1!a~~: =~:::~~= Nevralii, Kırıklık ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 
mevzuu olmıya Jlyıktır. kezenmıt aportmeııHii ile kendi- , ı c A 8 1 N D A G u N D E 3 K A ş E A L 1 N A B ı L 1 R 

Çocukların maddi ve manevt korun_ 8ini rakiplcrin.c dahi eevdiruılt o- ................... . 
ması 1le elti.kader tqekkUller, bu mev. lan KüçW< Kemali unutmayan ku- -············ •••••••• ru~~~~~~ft~~~ı----------------------------------------~--Bu sebeple hazan tahrik edici un. 

surlarla eserlerini sUslerneği ve yayı_ 
mmz temin etmeyi arzu ederler. 

Okuyanlar için ya yanbf anlaşılma 
yiizUndcn, yahut da mevzuun mahl _ 
yetı itlbarlylc mahzurlu neticeler do. 
ğuracak mc.soleler vardır., Fakat, o. 
kunmaruıı caiz oımamaııı herkesçe o. 
kunmayı meneden bir d~Unce olmak 
tan ziyade t~vlk eden ihtiras gıcıklı. 
yan bir vak'adır. 

blrleri düşünecek bir birliğin, menıle. kadirşinashğmdaa dolayı bilhas- 1 'I 
kette mllhlm ödevler başarabileceğine sa tebrik ederiz. K A Y 1 P L A R 
şüphemiz yo1ttur." Bu ha.yxrlı mllaaıbekeya Türltl-

B. B. O. yenin en tanınmış ve SıeÇÜmiı§ bok- Fener nQfua memurluğundan aldı. 
sörlerl iştirak etmek için kendi- #mı ve içinde kayıtlı Tekirdağ S Uncu 
lilı:lerinden müracaat etmektedir. kolorduda yaptı!rm ve suıtanahmet 
tstanbul boks ajanı '&ı.veri,n ve yabancı aakerUk §Ubealnıie kayıtlı as· 
Ga.lc.t&sara.y kulilbUnün mllştere- kerlfk evrakını zayi ettim. Yenlalnı 
ken tertip ettikleri bu mUsabe.ka alacağmıdan e11kl111n1n hUkmU yoktur 

Bu aebeple bilhassa. okunması ı.ten 
mfyen eserlere karvı genç dimağ!. 
lerln 11.dcta 1nh1ma.k de~lne varan 
ilgi ve rağbeUnf ııtU§ahede ederiz. Bu 
sebeple okunmasını 1.stemedlğimiz e_ 
.teı1et1 menetmek veya okunmaaı caiz 
olmıı.dr#mı Ucrf s11rmek, mUabet değil, 
tamamen aksl netice doğuran bir ted 
blrslzllk olur. -

- AhlAk tlzerlııe fena tealrler ya _ 
pan romanJar var mıdır? ? .. 

- AhlAk çok gem,, blr mefhumdur. 
Her eser hakiki aahlblnl bulmadrk 
ça zararlı neticeler doğurabilir. -

Burada ille hatıra gelen şey clnst 
lnhlmaklara ınevzu olan romanlardır. 
Bunlarm okunma.amda mutlak şekil. 
de blr mahzur aramak doğru ola!na.Z, 

ÇUnkU, cınsı att\.kalar da hayatnı 
chemmlyetU btr sa!hıımdır. Safhayı 

aydmlat:?cı ve aam~tlren Mr eser later 
flmt ol8un, lstcr edebt mahfyeU olsun, 
zarar değil, menfaat getirir. Ancak 
yukanda i§arct ottlğim gibi, bu za 
rnrlı eserleri okuyaniıırm Y'&§lan ee: 
viyeleri, bllgtlcrf, bunia.rda.n faydalan 1 
malan yerine zarar g3nneterl netice: 
Bini doğurnb1llr. Bu zaran önlemek 
için. bll1ınsaa okul çağında olan ço 
cuk1ann, gerek ancıcrt gerek öğreı:: 
menlerı dclAletlylc okuyablleceklerf 
eserler hakk:nda tenvir edilmeleri m 
rurldlr. Bazı cscrterln muayyen bl; 
yq haddinden önce okunmaeı doğru 
olmıyabtllr, Bu tOrlU eserleri forma 
forma veya parçalar halinde. ucuz 
f1yat.ı:ırla piyasaya d6kmlye itina edil. 
melidir. Bu tUrlU eserler &ncak bUyUk_ 
lerln, ııatm alo.bllecelclert bir tıyaUa. 
ve topıu blr halde satıp çıkanlma. 
lıdır. Bu kontroıu temin hususunda 
mQddclumumlllğln 6ncmll roltıne bil. 
bassa işaret etmek isterim. 

- Gi!ııçlcre hangi eserıerı okuta. 
lmı. mım btr cdeb'v:ıt yaratabilir mı. 
ylz?,. 

- Gençlerin okuyabUeceği eaorlere 
gcllnco; bunlıı.n fsmlyJe tayin etmlye 

---- ----
1 Bugünkü radyo f 
7,30 Program, memleket aaat a.yan 

7,83 Hatif parçalar Pi. 7,415 ajana 8,00 

Hafif parçalar programmm devamı Pi 
8,15-8,30 Evin saati. 12,30 progrem 
aaat ayan 12,33 Fıunl sazı 12,415 a _ 
jans 13,00-13,30 FaıııJ sazı programı 
nm devamı. 18,00 program, saat aya. 
n 18,03 Radyo dana orkestra.sı 18,{5 
Ziraat takvimi 19.M Konll§ma (Dl§ 
poUUka hld18elerf) 19,10 Hicaz ve 
KUrdlllhlcazkt\.r ıa.rkılar 19,30 s:ıat a. 
yarı, a.jana 19,45 Orduya ve harbe da. 
lr vec1zeler 19,50 K1111§ık türklller 20, 
15 Radyo gazet.eai 20,45 Bir marv öğ_ 
renlyoruz _ Harb Okulu m8?fı 21,00 

Konu§ma (Ordunun dil inklllbmdakt 
bqanları) 21,llS Bahar şarkıları 21,415 
Rlyaaet1cUmhur bandosu 22,30 mem _ 
reket aaat ayan, ajan• ve borsalar 22, 
45-22,50 Yarmkl program, kapanı§. 

Şehir Tiyatrosunun 
DRAM IOSMINDA 
Uıam 20.30 da P A B A 

MeV81miıı Sonu 
KOMEDI KISMINDA 
GUııdUz H de Çocuk 

A. qam 20 30 da 
SOZON KmASI 

ISTANBUL BORSASININ 

H-J OU Fiyattan 

Londra 
Nevyork 
CeneYl"8 
Madrid 
Stokhol.m 

aç&llf " Kapa.Dl~ 
l Sterlin 15.20 

100 Dolar 130.70 
ıoo hvlçre Fr, 30.365 
100 Pezeta 12.84 
100 1sveç Kr. 30.72 

ESHAM VE TARVtLA1 

İkııU:nlycll o/o 15 983 Ergani 23,90 
% 7 9U Demlryolu I 19.95 
% 7 941 Dcmlryolu II 
% 6 Tasarruf bonolan 

19.t5 
94.-

Anadolu Demlryoıu I ve n 152.
Merkoz Bankası 177.-

lstanbul Defterdarlığından: 
Toprak Tevzi Komisyon1an ıçtn yaptmlacak (150) a.dct PortaW kar. 

yola 18.4..942 pamrtesi saat 115 de Defterdarlık Mllll EmlA.k MtidUrlQ#Unde 
mUte§Ckld.1 Komisyonda. açık ekalltme De ihale edilecektir. 
K~ bedeli (3000) Teminatı (226) liradır, Resim ve şartnamesi mez.. 

ktr MUdQrlUltde her g1ln ~rQleblllr. (3798) 

,--r!!l:!!::~EJC:3m ____ ~:1!!111--

'U e~ 

Zi AA T BANKASI 
llanllıış tarihJ : IH88. - SermaJMtı 1000,000,000 l'ftnl Una. 

Şube ve Ajam adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi bar.ha muameleleri. 

ı>am t:>1r1kt1renlerc -.ııı "00 lir~ h<rır"l 'Vf •erlvor 

• ıraut ~ıuısıoau Kumı:ıaralı ve Uıbarı!ı:ı: tadarruı a~puı.rmoıı tr. u 
~o l1ruJ bulunanlara eened<l 4 defa c;elr..llecell kur'a u. aoalJ.d&k> 

PIA.na göre ikramiye dağltılacaJctu. 

• • • • ... .. . 
• 

ı.ooo " 
ı.ooo • 
1,000 • 
c.ooo .. 

ııo 

1%0 
110 

... .. 
•• • 

• 

ueo . 
•.ııoe • 
uoo • 

DIKKA.T. Hesapıan.aoakı paralar blr aeno ıçlnde 51> ı!radao aoatı 
d~mlyen.ıere ikramJye çıktığı taktttrde "• 20 tazlal1yle .,.rUeceıctıı. 

Keştdeter. n Mart.. ıı BaZ1ran. ıı Eyuu. u eınnctk&nun tarlbJe 
rtııcıe ya pıl.D'. 

11 nUıııuı cumartesi gilnU saat 14,30 Vefa, Vefa caddesi 56/1 nuımll'ada 
da Ma.ksim salon1armda yaprlacak. ısu tevt>llütıö 11--.n oflu Demir 
tzr. Ktytcı1ar (S9ıJt) 

Balmör Küçük Kemali sevenle- * _. * 
rin ve o gün orada bul\lflup mem-
leketimizin yetiştirdiği bu en kıy- TqköprU nQfua memurluğundan al· 

dığmı nllfwı kA.ğıdrmr zayl ettim Ye. 
metli boksör ve şporcuyu bir de- nl.ıılnl alacağımdan eskisinin bUkmQ 
fa anmaları QOk bUyilk lir kadirşi-
naslık nUmurıem olacakt:Ir. 

Galatasaray kulübünün 
basketbol tumuvaaı 
Galataea.ra.y kulübü İstanbuluıı 

en kuvvetli dört t&kmıı a.rasında 
li.r basket bol turnu'V'88l tertip et
miştir. Bu müsabo.kale.ra ~ e
decek takımlar §Ull1ıa.rdır: Bora, 

yoktur. 
Bakırköy EbOzzlya caddftll Asri 
bnnda T&§k&prWö Ahmet oıtıu 

llftRytn öz TOmmen 01"68) 

••• 
Hukuk Fa.kUltcslne alt zayl etUğlm 

h1lvlyet cUzdannnı yeni~n alacağım. 

dan eskisinin hUkmU yoktur 
tııt. ll'nlvenlteaı Hukuk ~akWt.esl 1 

8, 1 80SS N. Erolu• (Sln5'7) 

Kurtuluş, Bozkurt, Galataaay, t 
Mil9aJ:ıeks.1a.ra bu aqam Gala.ta- IJtanbul Aaltye 9 unoo Hukuk BA-

sray kullibU lokalinde ~lanaeak, klmltttoden: 
diğer iki müsahıka 28 mart cuınar- 9421170 
t.esi w ı n.lsen Ç8.l18Dlba a.kşam~a- Beyoğlu Fakir aokak 22 No. c:a mu. 
n yeni klUıbUn lıob!lnde yapıla- klm Vahide BlranUn tarafından ayni 
caktır. h&Mde mukim kocan Faat Blrantln 

Mii38ıb3.kalar 80llUDda gampi- &Jeyhlne açdığı bopnma davasından 
yuı olan t.:ıkıJn Gftlata.ııaray kulü- dolayı: K. aleyhe gönderilen dava ar. 
bil tarafından bir kupa hediye e- zuhallne verilen m&§nlhata. ııauran 

c!dle~ktir. kendi111n1n o adresdençıkıp semti mec;;. I 
1.eta.nbul boka §8mpiyonu 26 nf. hule gittiği ve a.dreelnin blnllnmedlğl 

sanda ya.p·Ieca.ktzr. Bu mtlaa.baka- bildlrilml§ olduğundan dava arzuhali. 
l:mia kz:anan bola!örlerden teşkil ne yirmi gUn mOddeUe cevap vermesl 
P.dilec~k ~ Ankara.de. Mayısta ve mahkeme gQnQ olan 17.4.942 cuma 
yapılacak olan Tültdye boks şa.m- saat ıo da mahkemepe ,.ımeaı '"1& 
plyoruımnda İstaııbılu telmril e- bir nkU göndenııeet abl. takdirde 

1 
decelrtiT, mahkemeye gıyaben devam cdl!eceğl 
---------------ı Davetiye ' ve arzuhal makamına kaim 

Et fiyatları düşecek olmak Uzcre U&n olunur. (392~) 

İstanbul Aallye Mahkemeel 9 onca 
Hukuk HAkJrnlltlnden: Allkadar makamdan aldığımız ma. 

ınmata gBre koyun ft keçi etine ko. 
nuınn narhın kaldınlm&m üzerine §eh 
re kasaplık hayvan gelmeğe bqla -
mı§tır. Havalar dUzelince mUvattdat 

1 daha. artacaktır. 
N18an ortalarına dotru deııizden de 

Cazla miktarda hayvan gelecektir. Bu 
takdirde fiyatlar hayli dl1fecekt!r, 

Sığır eti fiyaUarınm HO kuruşa 

çıkması sığır keaimlnl Y&flara göre 
tahdldidlr. Maamafih havaların dUzel 
mesl Ul'!erine 111ğırlann da !azla miktar 
da gele<:eği tahmin edilmektedir. 
Ayrıca yotlard:ı aıebebııiz yere koyun 

öldürenler hakkmda §lddetle takibat 
yapılacaktır. 

Sahte tahsildarlar 
Ç. E. K. l&mnbul Mcrkednden: 

Wl9S 

Be§lktaş Abba.aağa Ma§ukJar cad· 
desi 51 No, da mukim Mannlk Mu 
ratyan tara!tndan Be§iktaş Birinci 
Yıldız sokak 18 No. da Gazaros Mu
ratyan aleyhine açtığı boşanma. da. 
vasmdan dolayı M. aleyhe g!Snderllen 
dava arzuhaline verilen megruhate na. 
zaran lı:endlslnln o adresden çıkıp sem 
U meçhule glttığ'ı ve adresinin bilin_ 
mcdiğl blldirilml§ olduğundan dava 
arzuhaline yirmi gUn mUddctıe cevap 
vermesi ve muhakeme gUnU olarak 
17.4.942 cuma sa.at 10 da mahkemeye 
gelmesi veya blr vekil göndermesi 1\1<
sf takdirde muhakemeye gıyaben de· 
vam edileceği da vetlye ve arzuhal ma 
kamına kalm olmak üzere llAn olu 
nur. (39260) 

Çocuk Esirgeme Kurumu htanbul Yalvaç A9'1ye Hulrult Wk!mllğln· 
l!erkezlnln İırtanbul balkmdan bir rı. den: 
caııı: 

Son ı-aman)arda. bu.ı klm.elerin ku. 
rumunıuz tahallda,-ı oldufmıu ileri Btl
rerek mUouesattan ve bazı e§hastan 
para toplam'!l.k tefebbOaOnde bulunduk 
la.rmı haber almaktayız. Çocuk Eafr_ 
geme kurumu t~kllAtmda para top. 
lamaya mezun olan t:ab.alldarıara ta · 

ı tanbul merkezinin mUhrü:ıU havl bir 
hllvl}et cUzda.nı verllmf§ olması ııase· 
ıtyle hU\1yet varakumı göateremlyen 
bu gibi klmaelerln sahtek&.rlıkla.nruı 

meydan vermemek lc;;ln en yakın po-
lla merkezini hnberdcr etınc-lc-rlnl ts _ 
tanbuıun muhterem halkından rica e. 
diyoru~. 

Tllrk l\lwıtıdı.lnl Konuna Cemlye. 
tınclcn: 

Cemlyetlmlze rela inUhabı lçl.n 28. 
3.1942 tarihine teııadUt eden Cuınar. 

tesl gUnU ı:ıııat U~ Şehzadeba§mda 

Let&tet apartımanındakt merkezimiz. 
de toplanıJacağmdan aaym Uyelertml
zln her halde t~ritlerl önemİe rica o· 
lunur. (39259) 

1 OO&JOK 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HE.KiM,, 
llAllJLl\:'E HUTEBAssısı 

DlvanyQlu IOC 
Muayeot- ıaıatıerı· 2.5.R l'l'I 'l:t:ırı 

Sayı: 29 
Davacı Hl.ııar ardı k!SyUnden Arap 

oğlu Nuh Na.el karısı ve Ethem Yal
vaç kızı Fatma Minlrenlr. koc.ı .ı bu 
köyden Arap oğullanndan C.:elll oğlu 
Nuh Naci Yengin ol aleyhine haysl • 
yetai.z hayat sUrdU#U ve lmtlzaçsızuk 
ettiği lddiaslyle açlığı boşanma ve 
velAyettn nezi ılavasmın cari muhake. 
meslnde mUddeaaleyhe llAr.eo tebllğat 
yapıldığı halde gelmediğinden blttaıep 
muhakemenin gll':lben yapılmasuıa ve 
şahitlerin celbine wı mUdooaale;ı hin 
mahkflmlyettne dalr karar olup olma 
dığmm varsa m!Hılyetlnln C. :a..Uddel 
umumt!Jğlnden ınUzekkere ile BOMJlma 
ama ve muhakemenin 13.4 942 tarihi. 
ne mUsaC:tf pazartesi gUnU saat 9 za 
bırakıımasına ve cart muameleyi. mu. 
tazammın gryab kararmrn evvelki gi· 
bl Val:lt gazetesiyle llA.n edilmesine 
ve muameleli gıyab kararı t.uretln!n 
mahkeme clivanhımealndekl yayım ye· 
r!Jle asılmasına karar verlldlği:lden 

Hukuk muhakeme uııullerl kaD!.ınu -
nun 402 inci maddem mucoblnce mUd. 
deaalt-vb flln tarihinden bll'ltlbar be§ 
gün ıçlnde 1Uraz etmediği tl\k<!lrde 
muhakemeye gıyaben devam oluna.en. 

1 
ğı teb11ğ yerine geçmek Uzere ilAn o. 
lunur. (39253) 

SAH1Bf : ASIM US 

Rasıldı~ı yer: VAKiT MATBAASI 
Umumt Ne~rlyııtı idare eden 

R~flk Ahmet S~ngtl 

TURKiYE iŞ BANKASI 
Kücük T•sarruf 

Hesaplan 
tMJ "T\RAMtYJt PLANJ 

K.EŞIDEIJ!:l<: ı Şoı.t., • 

•laya. ! "ptoa. ı IJsıD. 

alf."trtn tarllılertade 

qpıtır. 

1 adet 2000 Uıabll • .,._ Ura 
• .. 1000 .. - IOlllı- • 
1. 160 • -~ ft 

•• 300 •• .....__. 
10 • ~ 

tO • 100 
ao • ao 

280 • ıcı 

200 • 10 

• 
• 
• 
• 
• 

• llOlw- • _.....,_. 
----- . ........ 
• IOOL- • 

l>evlet DemiryoHarı ve Limanları ltletme 
Umum idaresi ilanlan -.... .._. 

Mt:h:ımmcn bcdell (9642) lira olan 600 adet demir tekerle!ı:ll Ta!ata el 
ıırab ı l~0.3.104!!) Paznrtcsı gUnU saat (16) on altıda Baydarpqada Gar 
Nn1.-ı .!ah l;ndeltl komlayon tarafından kapalı art U9UlUe atm alma.. 
caktır. 

n:ı içe girmek isteyenlerin (723) lira (15) kunl§luk mUY&Jdrat temi
nat, lcıı.nu:ıU!l tayin ettiği vealkalarla tekl!Clerlnı muhtevi zartJanm &)'Dl 
ı;Un saat (1:1) on beşe knd:ır komisyon Relsllğine vermeleri l&amdlr 

B:ı işe a!t rartnam~ler koml.ııyondan parasız olarak~. 

(11'11) 

••• 
Mu1'.ammen b!:lell (19760) lira olan muhtelif eb'atta 2llOO metn LIDo. 

teom (16.4.1942) Pcr§embe gUnU saat (15,30) on b8f bucakta B&~ 
~ada Gar binası dahl'indckl komisyon tarafından kapalı art uuıue •• 
ntır:acııktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11482) lirlık muvakkat temm&t, kaıaUDUD 
~ayın etti~! \ e;ilcnıarı~ tekll!lerlnl muhtevı zarfla.mu &)'Dl ltlD aat (1'. 
.. oı en dort otuza k:ıaer komisyon Reisliğine vermeleri IJ.sımdır. 

Bu işe alt ~rtn:ımcler komisyonda parasız olarak cfalıtılmaktacbr. 

(8'11) 
• * • 

Hııharnmen bede'! (ZiOO) llra olan 17S X 6ti ID/m. eba'Aduida ., be. 
lıeri l,fi volt ve :ı:; Ah tnl ntında 2000 adet Kuru J11 (10.•.19'2> CUma 
gUnU saat (15) on beşte Haydarpa§ada Gar blnuı dahnt11dekl Jaııad8yaa 
tnrafınJo.n açık eksiltme usullle aatm alınacaktır. 

Bu ııe girmek isleyenlerin (2i7) lira (50) klınlfluk ıquvaklsat ı-i· 
nat ve kanunun tayin c'tUğ! \esa.lkıe birlikte eksiltme gOnQ ...._ kaclat 
komisyona mUracaa.tıan llz:ımdır. 

Bu l§e alt §&!'tnameler komlayondan p&ra.81Z olarak ~. 

(l'l80) 

OSMANLI BANKASI 
ilan 

"AİLE SANDIOI,, PİYANGOSU. 

Osmanlı Bankasınca lhclaa edilen "AİLE SANDICI,, PIJD...
keşidesl 2S Mart 1Dt2 tarihinde icra edilip a.•.tdekl ila'amiJeler tem _... 
cekUr. 

1 Adet 

' 5 
25 
60 

,, .. 
" 
" 

T.L. 1.000. ilk .. ~ ... 
.. 100 ... .. .. 50 ... 

ıs. " 

85 Adat ikramiye lç!ft ı 

T.L. l.OM, 

" .. .. .. 

I.OM. .. 
ı.tM. 

ı.ıa 

T,L. 5,0M. 

tıbu ke§ldeye, Blrlnclteırtn 1941 - Kart 1942 altı &Jtdr mYdlt -. 
frnda "AİLE SANDICI,. (Taııarruf CUzda.nı) heıl&bmdr. mıtlalla 'iL .. 
den af&lı olmayan her mudl ittirak edecektir. ~ 


