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Japonların 
ing il iz -Amerikan 

düşn1anhğı 
nereden geliyor? 

~azan: Asım Us 

.Japonya Avrupa harbln<le nlçin 
mlh\•er blokuna tuttu'! Niı:in ln
gilterenin en sıkışık bir zamanm
da uzak tloğuda tngiliz \"C Amerl. 
kan üslerine baskın taarruza ya. 
1)81'&}c harbe kanı;tı! Japonlarla 
lngillzler ve Amerikalılar arasın-
d:a.ki bazı hiidiseler hatıra getiril
mezse buglinkü harbin rulıi cbcp· 
leri iyi anlnşılaır.:ız. Zinı, Japon. 
yanın uzak dot"tlda 1ngiltere \"e A
merika aleyhinde harbe girl~i sa
dece üı;lil pakta lmtılmıı: olmanın 
neticesi değildir. 

Toptan zegtingağı 
satışı yasak edildi 
Perakende beş kiloya kadar satılacak 

VllAyetten tebliğ edllml§tir. 1 misyoncular ve depocular; bakkallaı 
1 - Her Çe§it zeytinynğı ,~ pamuk ve rehin olarak ellerinde bultma.n zey 

yağı toptan satı§ları yenı bir tebliğe tinyağı ve pamukyağlannı itln tart • 
kadar yasalt edllml§ ve nışağıdclki c ı hinden itibaren belediye huduttan da.. 
ıaslar dahlllndc beyana tabi tutul • lılllnde olanlar ııa.nı takip eden gll • 
muştur. Ancak, perakendecllerin aza. ntin akşamına kadar belediye hudut • 
mı 5 kiloyu geçmemek Uzerc müsteh ıarı haricinde ol:ı.nlar da nihayet ti( 

ilklere yapacakları satıglnrı serbest ' gün zarfında bir beyanname ile ldaı r 
tir. • fimırlerine blldlrocclderdlr. 

2 ~ Elinde ve emrinde 20 teneke • 
den veya buna tcknbUJ eden miktar. 
dan fazla her çeşit zeytinyağı ve pn . 
mukyağ't bulunduran zcytlnynğı ve 
pamukyağı mUstchllklerln ( tağsl rha

ncler ve fabrikalar) perakendeci; yarı 
toptancı V(! toptancı tııblrlerile ko • 

3 - Bu 'beyannamelerde beyan edı 

len zeytinyağ't ve p:ımukyağlarmn 

cinsi ve nevfleri mlktarlan neredt 
lıulunduklan kime alt oldukları kap· 
tarının cinsi ayrı vrı gösterilecektir. 

4 - Resm • • ' <ll11k, mllemıeseler 
beynn kaydın..ı ı ı tt'ıınadır. 

Na has 
paşa 

Mihvere hü
cum ediyor 

Mrsır Başve

kıli Nahas Pa
şa seçim mü
ruısebe tl'e bir 
nutuk söyliye. 
rek Mısırın mil 
li menfaatleri
n ıı İngilizle
rin menfaatle
ri ile beraber 
o'duğunu, na
zile:rin ynlruz 
nıüttefilclcri de 
ğil. dini c1e 

-~""'"-'ı-.ı....__..,___:..;w yok etmek için 
harp ettik l erlnı 
le demiştir: 

söyle-mi~ ve şöy-

SALAMBQ Kup5nNo:I 

Gllstuv l~lober'ln bu harllmlMe nefüı ft§k ft 

tarihi romanı 10 kupon getiren okuyucumuza yal· 
nu. 60 koru~ verilecektir. Snlambo 481 büyUk say. 
raıık bir eeerdlr. no knponlan snkl3mııyı unut. 

Lmayııur.. 

. 
Şark cephesinde ı 

Harkofta 
Ruslar ağır zayiata 

uğradı 
--0--

Sovyet tebliğine göre 

Bugün 
Gazetemiz 
6 sayfa 
Son sayfamızda 

Leningradda 16 bin Renkli ve çok mu-
Alman öldürüldü assal Avusturalya 
Moııkova, 26 (A.A)- Dlln gece ya. 

rısı ne§redllen bir tebliğde 9 marttan 
22 marta kadar olan müddet zartmda 
Lenlngrad cephesinde 16,000 den fazla 
Alman öldUrtlldüğ'U blldirllmektedlr. 
Ayni müddet zar!mda alınan ganimet 
şudur: 

haritası 
Diğer yazılar: 

Şark cephesinde l\llh,·er.Ros tn.r 
yanı Ustunlüğil - KuiJ>fl'in menJdı 
h:ı'"nh - Anıt - kabir projelerlnln 
taMIAtı - Tank nfLllil tnhrib edlllrP 
Nefis btr tılkAyc, fıkralar vesalro.. 

Japonlan lngilizler ve Ameri
kalılara karşı harbe götüren daha 
başka gizli sebepler mrdır. Cı;lü 
pakt Japonya için biı· harp fırsatı 

Hitler 
Bulgar krahnı 
karargahında 

kabul elti 

- Faşistler ve nnzner için Al-

a Saati• l-ıh yoktu:-. Yalnız devlet vardır. 
1 Bunun için her zulmil yap:ırlnr. ls-

68 top, 7 tank, 2 zırhlı otomobil 
90 havan topu, 424 mitralyöz, 169 o· 
toınatlk sillh, 107 tanksavar top, 
1749 tll!ek, 6040 mermi, 15,481 mayn, 
16 mayn sandığı, 482,200 tüfek mer 
misi, 300 snndık mühimmat. 4170 el. 
bombası ve 86 Alman tayyarcsl •• Birmanyada 

vemıl tir. Japonlan İn;;ilizlcr ve 
Amerikalıln.r aleyhine kaldıran a
sıl gizli AmU ise bir ırk düt.manlığı 
tabiri ile ifade edilebilir. 

Japonya bir ıısır ene1e gellnclye 
kadar bir kaplumbağa gibi kendi 
ka.bu,'11 içeri.,lne çekilmlş bir mem
leketti. Du mcnıleket iptida Ame. 
rftalılann silahlı tazyiki altında 
kapılannı ynbancılara açtı. Diğer 
~ millctJcrl bu kapıdan içeriye 

girdiler. Japon mUleti ac.ı tecrübe· 
lerden sonra uyanarak kendini 
kurtarmak için garp medeniyetinin 
tekniği De clbazlamnak mecburi
yotinl doydu. Sonra imparator Me
ijl'nln açtığı milli birlik yolanda 
sürat.le Uerlemeğe basladı. 

On dokuzuncu asır orta.larmda 
,f apooyanın nüfusu ancak 27 mil
yonı'ian ibaretti. Bu nüfusu yir
minci a.snn ba5mda 50 milyona 
~ıktt. Şimdi de 90 milyonu geçml~
tir. .Japonlar bu sUraUJ nüf08 ar
tışı ne kendi adalarında ya.,amaz-
lardı. İptida HJway adalarma. mu
haceret et"tller. Bundan sonra A· 
merikanm Pnslflk sahillerine gidip 
yerlcEmdı istediler. Fakat burada 
Amerikalılar tarafından şidıleW 
bir muhalefetle ika1"5ıla5f.ılar. 

Ancak Japonlann en çok güçle
rine giden 5ey Amerikalılar tara.
fmdan muhaceret sureUle kabul 
edilmekte zorluk gösterilmesl de. 
bildi. Kalifomiya ahafü;l memle;.. 
ltetlerlne muhaclr olarak gelen Ja-

Flihrerin umumi lmrargfıhı, 2il 
(A.A.) - Bitler 24 martta umu
mi kararginı:nda bulga.r krralı Bo
rlsi kabul ederek kendisiyle uzun 
ve sam:mi bir mtilakS.t ya.pmr.'.it.rr. 
Akşam kıra! harlciye nazırı Fon 
R.ibbentropun m:isafiri olmuştur. 

25 martta kiral mareşal göringi 
Ka.rinhal'daki ikametgShmda zi
yaret etmiştir. 

Emlr Abdu.Uab 

lslam alemin
de hareketler 

ponlara aşağı sınıf bir insan mua. 
melesi yapıyorlardı. Japonların 

milli lrzetinefislerlni asd kıran bu 
tarz muamclc olmo,tu. Bundan 
sonra Japon hükfımeti kendi arzu
su ile .Japonlann Amerika sahilJe
rine muhareceilerini azalttı. Fakat 
Japon millet.lnhı içinde Amerikalı
lara Juuo&ı peyda olan kin denm • 
etti. 

Bonunla beraber ;Japonya g~en 
umumi harpte İogiltercntn mütte
fiki oldoğtı için Japonlann Amerl· 
kalılara karşı besledikleri kin he. 
oik Anglosakson kini mahiyetini 
almam[§tı. 

Kral ibnissuud Emir 
Abdullah ile barışb 

--0--

Irak kıral naibi 
Maverayi Erdün 
Emirinin kızı ile 
nişanlanıyor 

---<>-

İbnlssaadan otla 
Mühim beyanatta 

bulundu 
Kını! İbnissuud Emir Abdullah 

!le ba.rışmI$Ur. Bu iki hillcUmdarm 
barışması Londrada sevinç uyan. 
dırmrştrr. lbnissuudun mihver ta
raftan olan İmam Yah;-a 
üzerinde de tesir yapacağı umul
ma.ktndır. Son gelen Suriye gnze
telerine göre Irnk krrol nıı.ii:>i E-

(Dnaını Scı. 2 Siı. S ele) 

• I t~lfıl ve hü~ycti, sev~ d.~lct 

1 nısanda başlıyor ı =:~ ~~:=\~1~~~~~~n~~ 
1 koyan çok devlet vardır. 

Ankara, 2~ (Vakıt muhabirinden)- Şimdiye ika.dar hiç bir Mraır Ba'1 
Nisanın başında bütün memlekette vekili mihvere ilm.rşı bu kadar şid
yaz saatinin tatbikine başlanacak ve detli bir lisan ku:lLanma:mrştı, 

31 Martı 1 Nisana bağlayan gece ya.. - Rııdyo gu.ete.o;i -
rısmda saatıar bir saat ileri alma. 
caktrr. Veklller HeyeUnln bu husus· 
takl kararnamesi buglln ne§redilmlş· 

tir. 

Bahar 
taarruzu 
Nisan sonunda 
başhyacak 

Kerç ve Rosto/ ilk hedt, 
fi teşkil edecekmiş 

Stokholm, 26 (A.A.) - BugUnlcı'< 

cepheden pek az haber almmB.81, da 
şark cephesinde harckltm bir durgur 
luk devresi geçirdiğini göstermekte 
dir. 

Umumiyetle çok kısa olarak her· 
gUn neşredilen iki resmi ~bilğden 

başka M.oskovadan, harekat hakkın.. 
da artık hiçbir .sarih haber verilme -
mektedlr. Kırımda, Doneç havza.sın • 
da ve merkez cepheal.ndeki muhtel!! 
Alman dayanma noktalan ve bllha.s. 
sa Rjev etratmda, herhalde çok §ld • 
detll çarpışmalar olmaktadrr. Fakat 
bu çarpıımalar conunda, iki taraf 
kuvvetlerinin kar§ılıklı durumıarmda 

kayda değer hlç bir değlşlkllk kendi· 
sini göstermemektedir. 

Alman kaynaklanndan alman ha • 
berlerc söre, Doncç bölgesinde ve Kı. 
nmda, Sovyet hllcumla.n §iddetini 
kaybetmiş bulunmakta ve Alman ve 
Romenlerin mukavemeti ve kargı bU -
cwnları, Rusların hl.ssedllir bir terak. 
ki kaydetmesine manJ olmaktadır. 

Umum! intiba, bugün, ilkbahar ta_ 
arruzunun son hazıruklarmm yapıl • 
makta olduğu merkezindedir. Cephe. 
nln arkasında.ki Alman toplanma mer. 
kezlerine taze kıtalar gelmektedir. Bu 
kıtalar, bu merkezlerden cepheye 
giderek tahmin olunamıyacak kadar 
ağır şartlar altında dört aylık kış 

harbi ile yonılmu!J birliklerin )'(lrleri
ni aıacakıardır. Ruslar l8c, Moskova 
bölgesinde. Doneç havzasında ve ce. 
nupta, ki§ aylan ielnde Ural ve Siblr 
yada talim ve terbiye etUrUmla yeni 
ordular toplamaktadırlar. 

(Devamı Sa. 2 Sü 6 do) 

Pasifik harbi 
An daman 
adaları 

Japonlar tarafından 
İşgal edildi 

Müttefikler 
Ağır hava hücumları 

yapıyor 

Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Roy- ı' 
ter ajansının bildirdiğine göre 
Japonlar Bengale körfezinde An. 
daman adalarını işgal etmişl<':- • 
dir. 

Melbourn, 25 (A,A.) - Mel
bourne'a gel~m haberlere göre, 
Felemenk kuvvetleri, halen Bor. 
neo merkez kesiminde Selcb ada. 
!arının birçok noktalarında v~ 
Sumatra merkezinde tutunmakta
dırlar. Bazı noktalarda Japonla. 
rın toprak kaybettikleri bile söy. 
lenmektedir. 

Sldney 25 (A.A.) - 3 Japon bomba 
tayyaresi bugün Port Moresby tızeri. 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

Motıko\1', 2:S (A.A) - Krn.snayn 
Zvezda muhabirinin Kallnl.n cephestn 
den blldlrdlğine göre, Sovyet te,.<Utll • 
!erinden birinin tuttuğu keslındc dur. 
madan günlerce süren §iddetıl çarpı§
malar olmU§tur. Almanlar, b irer birer 
mevzilerini terketmektedlrıer. Ağır 

f fJ l' ı•nmı 'i ıı ? 'iıı 5 de) 

Bulgaristan da 
Alman mühendisleri 

hava meydanları 
yapıyor 

---<>--
Romanya ,.e Macaristanın ilkbahar 

taarruzunda yarclımlan 

(Yazısı 2 ncide), 

Mühim bir hava mey· 
danı Japonların eline 

geçti 

Çinliler 
ihtiyat kuvvetleri 

sevketti 
Yeni Delhi, 25 (A.A.) - Ja

ponların Bi.rmanyada Tungu şi. 
malindeki hava alanını ele gc.. 
çirdikleri resmen bildirilmekte 
dir. Japonlan buradan çıkar. 
mak iç.in Çin kuvvetleri gönderi 
miştir. Şiddetli bir çarpışına <' 
vam etmektedir. 

(Deııamı Sa . .2 Sü 4 dr) 

Akdeniz'dEJ 
İngiliz gemi kafilesi 

ttalyan hücumuna rağ 
men Maltaya'ya vardı 

Bir italyan kruva· 
zörü torpillendi 
Çörçi 

Maltaya varan 
donanmanın kuman· 
danını tebrik etti 

Londra, 25 (A.A) - B. B. C.: 
Akdenlzde İtalyan dons.nma.sma ye

ni bir darbe indirilmJo, en az bir İtal 

(Deı•amı Sa. 2 Sil 4 de) 

Gençler her romanı okumah mıdır? 

iki yüksek tahsil gen
cinin cevabı 

Hiç okumamanın ah· 
laka olan 'zararları 
kötü eserlerin okunu· 
şundan doğan zarar· 

lardan daha azdır. 

Tıb Fakültesinden Safder Mı>. 
lih Tüınny'ın cevabı: 

1) Geneler her romanı okuma
h mıdırlar? .. 

I 

Japonya ummnt harpt.en sonra 
kurulan Cenevre i\lilletler Oeıntye
tine girdiği va1dt Amcrikahlar ta
rafından Japon ı:rkma kar§I ı;öste. 
rllen asağı insan muamelesinln dü
zeltilmesi ça.resf.nl aradı. Japonya 
Milletler oemiyetı projesi müzake
re edlllrke.oı insan ırl,lan ars.smcla 
~itlik ''mlisant,, bulunduğunu 
m!Uetler arası bir lmldc olarak 
1.-:\bul ettlnnck teklifinde bulun
du. Fakat Fransız dclegclerfg l•en 
di t.araflarmı tutmuş olmalnnna 
rnğrnen İngilizlerle Amcrilmlılar 

muhalif kaldıktan icln 17 ki ilik 
mecist~ 11 kişiden fazla rey bula
madı. \'erilen lmrann tatbik olnn
ma.smdn çolduk yct<:r göriilmcdi
b"İ, reylerin lttlfala lil7ım geldiği 

i~n Japon1ann teklifi boşa gitti. 
Bundan sonra &:ırı ırktnn olan Ja
ponların ırkhr ara mıla C'Sitll~i 
kabol etrnlyen AngJo.,:ık.,onlarla 

Milletler 0-..nıiyeti lçln<le yanynruı 
oturmaları garip dcf,>ilse de biraz 
zornki bir duru5 gibi görünüyor<Ju. 

Milli korunn1a mahkemelerine tayin 
edilen hakim ve müddeiumumiler 

Bulgaristanda 
Komünizm aıey. 
binde neşriyat 

Bu suale cevap verebilmek iç:in 
evvela, gençler diye bahsedilen 
zümre kimlerdir? Gerçek roman 

ı nedir? Hülasa, "Gençler" ve ''ro. 
t man•· tabirleri mu umumiyetle 
lneyi hatırlatır, onu bilmemiz liı.. 

l zımdır 

Safder Melih 

Günay 

Mobmct M11&1nt 

Gilrsan 

Rpman; bir köşesi, bir rengi 
bir ipliği olarak, içinde bulundu 
ğumuz cemi~tin iyi' veya fen. 
değerlerinin keş.f cdilebiimi.5 b;ı 
parçasıdır. Çünkü bayat, ekseri. 
yetle menfi aksiyon ve hadisel~r 

Bu itibarin ,Jııponynnın Milletler 
CemJyetin(Jcn 1:ckilrncslnde Çin 
işindf'n ba.5ka bu ırk meselesinin 
de tesiri nırdır ,.e simdi 1nı;i1tcre 
ile Amcrik:ıya karşı harp eden Ja. 
pon ordu unun kalbimle Anglo
sıtkson dü..;rmınhğı mühim bir rol 
oynamaktadır. 

Ankara, 2:S (\'akıt muhabirinclen)
Mlllt Korunma kanununa giren ceza 
davalarmı görmekle mükellef 90 lira 
m&a§lı 1stnnbul Asliye hllklmllğlne 

ceza hA.klmi Kemal Aakm, 1stanbul 
Asliye htl.kimliğlne Üsküdar ceza bll... 
kimi Nuri Okçuoğlu, Trabzon ho.klm
Jiğinc Srvas hlklmi Hilmi özkazanç, 
80 lira mall§lı İzmir Aallyc hb.kimli· 
ğinc ceza. ho.klmi Hıı.llt Evren, Ak§e· 
hir ho.klmllğlne Karaman mUddeiu. 
mumlsi Rıza Gllnal, 70 Jlra maaşlı 

Zonguldak Asliye hAklınllğinc Bartın 
ceza ho.klml Saffet Unan, 'lırtanbul 

A81lye müddclumumlllğinc EIG.zığ 

mUddelumumtsl Nuri Erenler, Üskü. 
dar Asliye hAkimllğinc baş müddelu. 
muml muavini Scnal Meriç, İzmit As.. 
llye hukuk lıtıklmliğinc Nazilli ho.ki. 
mi Yaşar Köklen, temyiz mıı.hkemesl 
raportörlüğllne Kllta.hya müddelumu· 
mlsi KG.zım Akyol, lsp:ırta ceza M· 
kimliğine Gelibolu mUddciumumlsl 
Fikret 1Isever, Klltahya mllddelumu. 
m11lğine Siirt müddelumumtsi Sabri 
Boran, Üsküdar Asliye ceza hlklmll
ğlne Akşehir Mklml Cemil Tokuz, 60 
lira maaşlı Zonguldak A.l!llye hlklm.. 
llğinc Isparta ceza hA.klml Hakkı Su. 

(Devamı Sa, 2 Siı 6 da) 

Balgarlstan hakkında bugün dlln· 
kü haberlerden fazla bir şey gelme • 
mi§Ur. Yalnız Bulgar radyosu komu. 
nlsU!k aleyhlndeld ne,riyat.a devam 
etmektedir. Radyo uzun seneler Bul. 
garlst&nm komünlz.ın propagandasına 
salme olduğunu, bu yüzden çok kan 
akıttığını söylemiştir. 

Narodnl Ve.stn gazetesi yazdığı ma 
kalesinde artık maskelerin dllştllğ'Q. 

nU, Bol§evlklerle hesap gllnUnUn gel. 
dlğlnl ve amansız bir intikam alma· 
cağını yazmıştır. -Radyo gazetesi-

GenÇıer, yaşça olgunluk çağı
nm bir basamak evvelı.nde b;ı. 
lunan, kültür , .e hayat göriişü 
itibariyle huırlık devresini ta. 
mamlanuş fertlerdir. Öyle ki, bu 
hazırlanış Üniversite seviyesin 
den, lise ilk smrflanna inebildiği 
kadar: bir oda, bir mnhailc, ve 
bir aile atmosferi içinder , kahve 
bodrumlarına kadar da genişler. 

Binaenaleyh bu kelimt:yi külli 
manasiyle birlikte almak ıcabe. 
der Bu kütlenin etine \i ~rilebı1c. 
cP..k ·roman ise mutlak bir kıymet 
olmalıdır. 

den müteşekkil olduğu kadın 
lilzumun evvelinde ve hayret cd ı
lecek derecede lüzumsuz fillicı 
mecmuudur. San'atka.rm kelirr e 
!erle ifade ettiği değerler, içind 
bocaladığmuz hayatın parçalar· 
olabileceği gibi, bizim tasavvur 
edeceğimiz ibir aleme. bir ha:kik:ı 
te a it görüşlerin, hislerin ycJ.:: 
nu da ola.bilir. 

(TJeımnı• Sn. 9 ~~ f ,;-1 
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G nç er heı roınam okumalı mı Ro;;·~·M;car 1 . ~ırips_ . 
orduları carpıştı Müsluman cemıyetı 

Şark cep!ıesinde 
(Baı turafı 1 inci sayfada) 

l:ayıblanmn yerini doldurmak o.zere. 
du,aıa.n. taze yedeklerine müracaat 
etmı, ev savaş meydanına bir tUmen 
kadar piyade ve 50 den fazla tank nt. 
mI§tır. Alman esirlerin ifadelerinden 
ve ele geçirllen vesikalardan anlaşıl· 
dığına göre, Almanların niyeti, burıı.· 

da blr kar§ı t.aamıza goçmekU. Çar. 
pışmalar gllnlerce sUrmU,, ve dlişma
nm hUcumları, Sovyet piyade, topçu 
ve tnnıaarının a.Jıenkll gayretleri ı:ıı. 

ye.inde. her yerde geri pUakUrtUlmll§ 
tür. Bır d~ınan tümeni, muharebe 
meydanmda çok bUyUk sayıda ölU bı. 
rakarak geri çekllmf&ıtlr. SovyeUer, 
17 Alman tankı ele geçlrml§lerdlr. 

Romanyada 
Askerlik 2 seneye, 
askerlik ya~' 50 ye 

çıkarıldı 

(Ba~tauıtı 1 ınci ıau/•da) 

lI 
Vll 

- Tercüme çokluğu, telif eseL 
üzerinde ne gibi bir tesir yapL 
yor? 

-0- reisi ile görüştü Roman okunmaz, roman ınsan. 
.arı okur! Tabint ve insan psiko. 
lojisinin karşılıklı miyarıdır ve 
gerçek realitenin nıhudur On 
dokuzuncu asır realizminin· zan
nettiği gibi "San'a.t adesesinden 

- Basıt zcvklerJ'en istifade e· 
dcrek satı§ ynpan k<StO tercüme. 
ler, telif eserler ill.erinde menfi 
l>ir tesir y~par. Kaç defa, yerli 
motiflerle işlenmu; telif romanın; 
yanlı§ ve basit hislere bitap eden 
tercümeler yanında kurban git. 
tiğine §ahit oldum. Fakat doğru 
ve toplu bir tercüme serisi telif 
eserlerimiz üı.erinde ağaçla, top
rak arasındaki gibi csaciı bir mü. 
nasebet tesis eder. Telif c~cr 
bir ağaç ise, tercüme topraktır. 
Ağacın yaprnklanması, o!gun 
meyva vermesi, htilft.!a feyzi; top. 
rağın tn~whğı kıymetlere bağlı. 
dır. Toprak münbit olduğu dere. 
~e. ağnç gelişir ve gerçek mey
valar verir. 

Bükreş haberi tekzib 
ediyor Yeni Dellu, 2S (A.A.) - .MU&lllman 

lfükr~, 25 (A.A.) - Mecburi 
-u;kerlik hizmet mUddetl 18 aydnn 
2 seneye ÇJkanlnu3tır. Bug\in yü
rUrlUğe giren kruıun, a.-ıkcrlik y&ij.!. 
w 21 den 20 ye ind rnuştir, Bun
<lan başka bUtUn Romanya'ıl!ır 50 
yMm!l kıı.dar ordu emrinde bulu
::ncaklardrr. 

Moskovn, Z.'I (A.A.) - Sovyot teb. 
liğ! ekinde, Romen • Macar hududun 
da Slgisoara doğusunda Macar ve Ro. 
men hudut kıtaları arasında bir çar. 
pışma olduğu blldirllmektedlr. Her 
iki taraf d.ı kayıplara uğrnmqtır. 

cemlyetl başkanı Cinda, bugün sır 
Sta!ford Krlpsle mtızakere etmlııUr. 

üzülmüş olan hayat" değildir. 
Hayat, tnbii kanunlara bağ~ı. 

dır; ilk nazarda hayatı temsil e. 
der zannedilen insan, tabfatın e· 
!inde bir alettir. Şu halde ha.yat 
yaşanır, tabkıt ancak duyulabi . 
lir. İste roman. bu duygunun 
meyvasıdır ki hnm veya olgun 
olur. Onun çeşnisini ala.bilenler, 
ze\'k sahibi insanlardır 

BUkre~, 25 (A.A.) - lyi malü
mat alan askeri mahfiller hudutta 
hulunan Ro!llen ve Macar kuvvet
luri arnsıda ~:şmalar olduğuna 
.ıa.ir yabancı membalardn.n selen 
gelen havadislerin hepdni yalan -
lamıı.ktadrr. 

Yeni m!!U, 215 (A.A.) - Krip.s, bu 
sabah Bengal valisi ne ikinci deta 
g6rüfmllf, Hlndlstan ba§kuma.ndanı 
Vavell ve Hlndlstan hava kuvvetlerı 
kumandanını bir kere daha görınU, • 
tnr. 

Askerlik Y8§1 Roma.nyada bun
dan evvel 45 )<ıljmda bitmekte idi 

III . 
Şu halde birinci suale C\.--VabL 

mrz mü.ebettfr Yeter ki anladı
ğnnız ve arzu· ettiğimiz duyuşuıı 
romanı sunulsun. I~i vazedilmi. 
yen tl>zler, yanlış ve tehlikeli fi. 
iller doğurur. Teessilfle şunu da. 
kaydedelim ki, bugün gençlerimi
zin eline verilecek telif romnnı~ 
~zm adedi ~ azdır. Klta~ı 
dü.kkanlan, vıtrınler, Babıfili pi 
yasam yanlış ideoloji ve fena va
zedilmiş tez!erin çlirüyen m<'za.rı. 
dır, 

Eğer hakikaten gençlere bir 
JUi göstermek, önlerine san'at 
zm.kini temin eden ıçrirna.i eser. 
~r koymak iıtte:niyonıa ilk yapı
lacak ha.roket --kitap dünyamızı 
tasfiyedir, İyi ve lköWyU, doğ. 
nı ,.e :yanlışı cekinmeden belirt. 
rncktrr. Şixndiiik ~ya listeyi 
yazıyorum; da.ha sonra bu ayik
lamanın sebeJ)lerini izah edece.. 
g.im. Semih L!itfi'nin ucuz roman 
la.r serisi; Refik Halit külliyatı: 
.J3ürhan Caıhit, Mahmut Yesari, 
Ercüment :Flcrem. Esa.t Mahmut 
Karakurt, Etem Izzet Benice, Va. 
la Ni\rettin'in romanları listenin 
eJ.:seriyetini ~il etmektedir 

IV 
- Ahlik üzerinde fena ıt.esir 

~ap. n romanlar var mıdır? 

\HI 

Yerli motiflerle beslenmlş o
lan muharrir, ecnebi olçüleri bi
lerek yeni ve öz E.an'atı vücudL 
getirecektir. Dünya kıymetleri 
arasında yer alacak eserler ver. 
mek, bu kıymetlerin oh."lUlarnk 
tetkikinden sonra mfunkün ola. 
caktır. Burada bahsettiğimiz dün 
Y!1 kıymetlerinin garptc olduğu 
nıs~tte şarkta da bu~unduğuna. 
kanı olmalıyız, Gnrp klilliyatı ya. 
nında ıµrk külliyatının da yer 
alması lazımdır 

Birdc!lbire, tc
0

rccümc çokluğu. 
n_un telıf eserlerin satıı;;ı üze
nnde zararlı tesirler yapacağı a. 
kıla. gelir ise de, bu n.ksülfı.melin 
hiç bir zaman olgun telif üzerine 
t.esir etmediği, yalnız bu tercüme 
ço'kluğundnn romancı geçinenle. 
rin mutazarrır olduğu görillilr. 

Hiçbir tercüımnin; "Yaban", 
"Kiralık Konak'', "Handan", 
"Sinekli Bakkal'', ''""" h Kıu:u'' 
" yg. -"!ıl't 
9 uncu Hariciye Koğuşu", "Bir 

Tereddüdün Romanı", "Kuyucak. 
lr Yusuf", _ daha kitap halinde 
neşredilmedi i~ de _ "Medarı Ma. 
işet MotörU'' ve saire gibi ro
manların şöhret ve satı§llla en 
ufak ibir tesir bile yapamıyacaj{ı. 
na eminim. 

- 03C&r Wilde, doğru ve ma
kul gö~erinden birindç der :ki 
"'Ahl!kı yalıut gayri ahWd diye 
kitap yoktur, iyi ~::.nhmıı ytrlmt. 
fena ya.zılnu!'} kitaplar vardır le:. Güzel San'atıar Akademisi Tez 
te o kadar,'' . . yfaat, Dahilt mimariı:i talebesin_ 

Memleketimizde cskideoberi su. den Muhsin Mustnfa GUrsa.n'm 
regelen rnünnkaşa ·ve mticadel-e- fikri: 
lerden biri de ahlaki ve gayri ah- 8 .. d 1. 

l~kilik meselesidir. Bugünkü dün. ugun aha mcr.tep sıralarmda 
mukaddes Tilrk varlığının bir fN· 

ya ~Öriişüm'iizde, artık oo,1e SUai !adı olmak doln)'ISiyle ıSOrulan ŞU 
'azma pek de lüzınn ~örmü):o • anket sualine 'ben de fikirlerimi 
mm. ÇlinkO eser kot' ,ıtir; dolı)'l. söylüyorum: 
syle beşeı- nhlakı frl:erine .zararlı Gençlerin her yazılan romanı 
bir te!ir yapacaktır. Veraııut 
san'atkar a:blfild temayüller ara. okuımmasındn M~blr ~ebcp ~ö. 

remiy<>rurn. 
mnda bunalmr§, sun'ilığe dü.s- 1ns:ınlar bir ıb.irlermc benze • 
nıüştür. Binaeno.Mnüı. es.er müs_ mez, hislerine hfı;l-im olnrnıyaccık
bet tesirden uzaktır. Hiç oku .. 
mamanın. ahlüka olan zararları. um da. :mcvc.uttur. Bu gibi gene; 

· ___ ~ Jer, rome.nlardaki kalıramnnhi<.. 
lcötü eserıerln ~ı.ı8'U\(lan mü- lruıı -c.anlandtnp lınJdkilerini \/:<I"'". 
tıeveUit a~ti:lii"l fl, a ar.dır ., .. ,.~ 

V • mak isterler, j~ gene; knrd~e. 
_ Ne.gibi·rom:m'lar tercüme et.. rimizde bu gilıi hnstahklar pel: 

.rnıB? m\,:tur. Bilha.ss:ı. s>nemnlnrda r.ör. 
. v-..ıım· '-·..t-- Til...:ı. dttkleıi kovbov fılmlerini tet.kil< 

- ~··uu ı uuıııaya v.aran ı~ ede l b'rook. ı d b .. 
ijiim~·rizma&ı ~ . r er ve ı · an cı u yuz. 
ie o!nnt ~le ıre:· ;P~ katil olırak gcı~ç ~·~ ~~ .. :t;~k 
'A "n ZIJ1'la1'Iİin K.ı.1.ı.:..ı3,_,_,, . · tep hayatlarını 'ha~,crtc rurutuı·. 
~,, ı . . ~. . uır.cueı Hı. !er 
«m. 'amız ~, ~G\c olanla. z" il d 1 . d . . 
.., d ··il bıl!ıııJırii ot; ~dir 1.şte :ı.va 1 ~nece • ı.Cl ar ııcız o. 
''Diinva' ~.,,, ~·· oitÜıı bil- lan zavallı ınsnn yavn!lnrı o~ıı~
~ 1 v~ ~ bir t~i1- dikUı_n a:r~ndar-ıım öldürın~k ıçın 
mt'.d11 ~~ g~»ir Eli- ıffi.ı cMıayetı r~ımı~M:rr. Oyr.ar-
..n.tt~ •• ~~ "· ·G:am 'M' ~ herha~ . lbır1 .ko\·boy ve. 
ÖHtl k ~i ka'dnr gar~ 1eG /tm~itan .fı.Jmını tnd•t ederken 
dm·· romnrillıroa ,~u,t Tüı~ bu emayeli ı l~rler. .. . 
mun Vh.ri mUlerci"l'llerin'den h1c Geçenlerde yınc bu sutunlııroc1.. 
bir zr nan,,gazel rhcngi içinue cevap vere~ muhtc~em av~ıkntlcı. 
bir .. \fü:ı z ı·&llc'' ter.ci!meırl. dört nmızdan ~irk. mlıncvverı Bahnft 
~uz kii .. ır sa.h4ıf.olik ''Rebeka" nu. ı .. ra~ Emı~. b~.r sa.hncye fi 
ikı yilz samleye ~n _ muhtıra. o~dug~u soyluyor: E\·~t ben da. 
h Cf'P takv-i.mi k~nden . posa. hı buguııe kadar bır~~ sahn~:oer
u 1 , katledilerek önüne atıl~ le ka~l~<rt.m1. B,u ~ıhı neşrı~ at 

b:r • Cıt del--Şaftika" i!!kcletf ve. fıl~~r yak_tıl!lalı • ve Yfk 
1stemt'Jtdi ve~i~ de edilmelidlr. ~-~ı ~n} ~avru a-

• r.unıza ölüme surukleyacı roırcr aşı 
Vl 

· lkınci ala.ra.k; ayni 
bi~ka~ tercUmesi noden 

aşılawklarmı görUyoruz. Bwı1arı 
romanın ttzun U2a.dıya. cmhı.t:mya lüzum 

yok. 

Macar - Romen hududunda, bU 
tiin memlekette oldufu gibi. tam 
hır sUkünct hül:Um sürmektedir. 

İtalyan tebliği 

ingiliz tayyareleri 
Atina civarını 
bom baladılar 

Roma, !5 (A.A.) - İtalyan ordula. 
n umumt karargAhmm 662 numaralı 
tebliği: 

Slrena.ık ceplıcslnde haber verilecek 
hiçbir önemll fan!lyet olmamıştır. 

Dll,man Blngazl Uzerlne bir akm 
yapml§tır. 

Atına bölge.sinde de tnglllz tayyare. 
!eri birçok tahrip ve yangın bombası 
atmı~lardır. Varooıarda bazı evler 
hasara uğramırJ, Yunanlı sivil ahali
den bir kl§I ölmU§tUr. 
Doğu Akdentzdc bir denlz te§killnc 

dUn sabah ttalyan torpil tayyareleri 
tarafından hUcum edilnıl§, orta tonaj_ 
da bir kruvazöre muhakkak surette 
isabet vakt olmuıtur. 

,.. 

Balgarlıtaada 
Alman hududu, 2S (A.A) - Brl. 

tano~._ Alman mUhendlslerlnln Bul 
garlstandn 2!l yeni hava meydanı ve 
50 inme meydanı lnJaama nezaret et.. 
tlkJerl ve Alman • Bulgar kltalarmm 
yeni yapılan stratejik yollan kullan· 
dıklan tem1n edllmektedlr. İlkbahar
da Alma.nlnr tar&tmdan yapılacak o. 
lan taarruza ııurak igfn Romanyanm 
ve :Macarlstanm 8 yUz bln klfl gön. 
dereceklerlnl vaaC!etUkleri e!Sy'lenmelt 
tedlr, BUkreş vo Budap&!it.o hU~met. 
lerlnln bu iki memleket ara.smdakl 
gerginlik ho.seblyıe lyt talim görmUş 

bazı: kıtalan ihUyat olarak sakladık. 
lan da bir hakikattır. 

İslim aıem111de 
(JJaı tarafı 1 f11ci sayfada) 

m.ir AbduliUfıh Ma.vcN.yi Ürdün 
kıralınm kızı ile ıırlsanlıı:nınaktadir. 

Biltiln bunl:ırm, orta. !)a~kta mili. 
ver tan:rru&U ile 3.lükadnr olduğu 
tahmin edilmektedir. 

- Radyo gazetesi -
)iııhlre, 21> (A.A.) - EmJr .Man • 

sur, Bıltanova ajansr muhabirine ver • 
dl~i blr demeçte, be.bası kral tbnls
auud adına bUtun nrap mllletlerlne 
hitap <'d1!rek deml§tır ki: 

B:ıbam, Mısınn ve bUtUn • rap mUs 
!Uman mcmlekctlcrlnln karde§l Olduk 
ıarına. sağlam b:ığlarla blribirlerlne 
bağlı hulunduklnrmıı ve ia!Am!yotin 
ve Araplnrın ııel!metJ içln bUtun vaaı~ 
talıı.rl:ı. i;Jbirliğl yapm.aan gere'ktlgolne 
kati surette lnaııma.l~dır. İsla.m mil. 
lellcrlrun tam bir hoyecıınıo. ve tam 
bir birlik halinde l§blrligi yo.pmale.1 ı 
llzımdır. DUnya, harp faciaları içinde 
bulunuyor. Bu tehllkelerln dtomda 
bulunnn millet veyahut devlet yoktıor. 
Ynngm, evvelce tamamlylc tehlike dt
rımda g6zUken yerlere de birdenbire 
sirayet edebllir. 

Emir, demecinin !!Onunda, Mısırda 

bulunduğu günler. cmumda, bUtun 
Mısır yUksek §ahslyctıerinden gördll. 
gu samımı misafirperverlikten ve 
hakikt karde§ lı1S!ertnden dolayı te • 
şekkürlerinl bUdirmlotır. 

. ~ .. 
Va,i.aıton, 2lS (A.A.) - Hariciye 

nazırllğmm dUn bildirdiğine g6rc, 
Hlndlstana gllnder:llecck olan Amerl. 
kan tstişare komisyonuna eık~ narı 
clye nıı.zır mu:ıvtzıı Tonry Grady ba§
kanıık edecektir . ~ . 
Yeni DeJbl, 25 (A.A.) • Milli Hint 

kongresi reisi Lobana Azat Slr Staf
ford Kırlps tara!mdan getirilen tek. 
llnerin tetkiki için kongrenin te§klllt 
komitesini 29 martta topıanmağa da. 
vet etmiştir. 

Akdenlzde 
(Baıtaratı 1 inci say/ada) 

yan zırhlısı torplllenmJ11Ur. Bu denız 
savqı hakkında henUz etrnflı malü • 
mat gelmeml§Ur. 

Amirallik tarafından dUn ak11am 
ne§redllen ve na.tamam olan ilk teb. 
llğe göre ltaıyan tllosu, pazar gUnU 
sabahı .Maltaya gitmekte olan bir tn. 
giliz vapur kafilesine hUcum etmek 
lstemtıtır. Bunun Uzerlne Amtml 
Vaynln kumandasında bulunan tnglllz 
ltuvvetlerlnin bir kısmı, dUıman kuv· 
vetlerinden daha zayıf olduğu halde 
derhal harekete geçm.1§ v• lt&!yan 
kruvaz8r filosunu, kendial blç bir za· 
rar ve hasara uğramadan geri plls • 
kUrtmU§tUr. 

Gene pazar günü öğleden sonra İ
talyan filosu bU 4efa bir aırblmttı da 
f§tirakiyle kafileye taarruz tefebbU • 
&Unde bulunmupa da gene muvaffak 
o}ılmamıştır. Bu İtalyan zırlılı.aı tor. 
pilleıımı,, bunun Uzerinc dllpıan çe. 
kUm~ ve bir daha görünmeml§tir, 

Akdenl.zde ansıaııı Gtkan fırtma yU. 
~Unden vapur ka!lleıılnln Maltaya var 
ması gecikml§ ve ptışmanın bu ~eh. 
hürden dolayı atıd .ban bUcumları 
yapmak :fırsatını buımuvtur. Maa.ma_ 
tlh en chemmJyeUı levazım Maltaya 
çıkarılmıştır. Bir ticaret gemimiz bet 
mııtır. 

Fakat İtalyanların bazı harp gemi. 
lenmiZi hasara uğrattıkları veya b&. 
tırdıkları hakkındald iddialan eau· 
sızdır. 

Amiral Vayn, vaktilc Norveç sahtı· 
terinde Altmark namındaki Almıuı 

vapurunu batırmıı olan Kozak muh. 
rtbinln atıvarlslydl. 

••• 
Londra, ıö (A.A) - Batvekil M. 

Çörçll, lıfaltaya giden deniz ltafllceı

nln yerine uıqmuı mUnasebetıyle Ak 
denis b&fkumanda.ıl.lığına gönderdiği 

tebrik telinde ftiyle demektedir: 

"Amiral VJam,o. vo onunla birlikte 
yol alanlara Malta deniz kaflleııtnln 

kurtnnlması yolundaki parlnk ve a • 
zlınkAr hareketin bende uyandırdı~ı 

takdir duygusunu bildlrmeğc delft.let 
ederseniz. bahtiyar olacağım, iki ağır, 
dört hatif kruvazör ve bir fllotlllA. ta 
rııfmdan korunan en modem eu Ustu 
kuvveUl zırhlılardan birinin 5 hafit 
kruvaz!ir, hafif torpido muhrlplerin • 
denl.00.ret b!r tılonun topçu at~l v~ 
to.ptıleriylc dddl ha!!ara uğrayarak 

gUndUz bozguna verilmesi ve ){açma. 
ğa mecbur edilmesi olayı çok bUyUk 
takdire değer bir don1Z menkıbesidlr. 
Bu hareketin baıanlmnsına ortalc. o· 
ıan subay Ye erlere ve bllhassıı. ko · 
mutanları İngllJz mJlletlnln tebrikle. 
ıine hak katanmı11lardır ... 

Blr•aa1ada 
<Baı tarafı 1 inci sayfada) 

- Eğer evvelki clraik, yani~. 
azla ise nqoedrhl'~ m:ınasız ve 
zararlı ifü ; amt ,. ı·tt1 rde ikinci 
d i tercüme etmh· · li'ırum yok • 
tur. 

Benim l<anaatimc gelince ana _____ n,,,____ Süvari ·birlikleri ve sivil Japon. 
baba ve koca bizlere birer delil.. Roma elçimiz geliyor lar Tun~'nun 30 kilometre şiına_ 
dir. doğru yolu göstermekle mil.. Romg. büyük clsintiz Htisey.n tinde Mandalay :yolunu kesmiş
kelleftirler. Uğraşırlar, didi.nir - Ragıp Ta.rgu'nun önilmUzdo.ki haf- lerse de Çinliler tarafından püs.. 
ler, söz anlatmak icin cHerınden ~ar içinde Türldyeyc geleceği kiirtülmÜı§lerclir. 
geleni yapıyorlar. haber verilmektedir. Hüseyin Ra- İngiliz tebliği Tungu ccphesin. 

Biz, ;istikbali göz önünde tuta. g?:p Targu, Anb.rada. hUk6met er. deki durumun vahim olduğunu 
rak eser okunuya !kendimizi alış.. kanı: ile te.maslarde. buıhmduktaıl fakat Çinlilerin h&len ileri mev.zL 
urmamalıyız, Boş, manasız, fay- l'IOlllra. tekrar vnzifesl beşma döne- leroe tutunduittarnır bfldirmektc. 

Cephenin diğer blr kesimlırde, ııd • 
detıı çarpl§mal,ar sonunda Sovyet kı· 
taları, Almıınlnrdan iki mahalli geri 
almı§lard:ır. 

Ruzvelt nazırlarile 
görüştü 

• • • 
Londra, 25 (A.A.) - .O.B.O: 
En kanlı çarpI§MO.lar, §imdi Ru.s 

cepheS!nde vukubulmaktadır. Gayri 
resmi tahmtn1ere göre Almanlar, elle. 
rinde tuttuktan fevkalMe mUhlm 
stra~jlk noktalan muhafaza için cep. 
beye 86 tUme.n, yani tahminen 400.000 
asker göndeımlşlerdlr. 

Almanlar, Straya Russada malıaur 
kuvvetlerini kurtarmak lc;ln şlddeUI 
hava taarruzlarında bulunmakta va 
tay. '8:-elcrle top nakıetmektedfrler. 

Almanlar utradıkları atrr zayiata 
rağmen tkl yerde mukabil taarruzda 
bulunmuşlardır, ' 

Almanlar, Smoknsk cephesinde ye
ni kuvveUer h"l11lnnmaktıı.drr. I{allnln 
kesiminde Almanların yaptıkları mu. 
kahil taarruzlar akim kalnuotır. 

Gayri reımıl haberlere göre Alman. 
ınr mukabl.l hUcumlardıı ağır &ayfata 
uıt;-uyorlar. Moslrovada yapılnn blr 
demeçe nazıı.ran 9-22 mart arMmda 
Almanlar Lenlngrad cephesinde subay 
ve er olarak 16,000 telefat vermlıler. 
dlr. 86 Alman tayyaresi tahrip edil _ 
mlşUr. Ga:oimeUer araımda 100 top 
vnrd:ır. 

Londra, 25 (A. A.) - Sovyct 
hUkfuncti, ilk defa. olarak ild İn
giliz subayı ile bir İngiliz yar su• 
hayma mada'..ıya vemıiitir. Bun
lar, Murnıanak üzerindeki bava 
:ınuhnre~de yamrlik göate • 
ren tayyanıo.iierdir. 

Alman tebliği 

Va.sington, 2.5 (A.A.) - Ruz
velt bugün öğle yemcğl esna.smdn 
harbiye nazırı Stimson, babrlı·c 
nnzırı Nokıı, 6dilnç ve kira.'ama 
kanunu miidUrU Hıırrl Hopkins, 
'lonnama bagkuınandam ıımira.l 
f{ing, Amerikan ordusu gene kur
maybaşkam genl'!ral Mıırfia.l ve A
~rikll.Il hava kuvvetle.'"i genel 
kurmny başkam general Anıold 
i:e harp strateji.si mesele erlni gö
rli~Uştilr. 

Romanya - Brezilya 
münasebatı kesildi 

Bli'kreş, 25 (A.A.) - Brezilya 
ile Romnnya arosmda diplom.3.ti.k 
mUnasebetlerin kesilmesi üzerine 
Brezilya orta e!~ bu ımbah BUk
reşten ayrılımştır. 

MllU korunma malı. 
kemeleri tayinleri 

(Ba~tara ı ı inci sag/ada.). 

nata, U8kUdar A.!Uye mUddelumumı.. 
ll#lne Twıcell mUddelumumı.sı Hakkı 
Ketenoğlu, lzmır Asliye müddctumu· 
mtliğtne MU§ mUddefumumtsi lııaan 

Kcçecioğlu, ÖdemJf A.zalığaıa Finike 
hD.kiml Nacı Sallm Erel, Sıvna hukuk 
M.klmllğfne Samsun eski hukuk :reisi 
Ekrem Uyanık, Aksaray ceza hlldm· 
llı'tlne Şerefli Koçhisar h!k1m1 Maclt 
ErWın, l>O lira maa11Iı Ankara A.!Uye 

JJerlln, 25 (A,A.) - Alman ordula· Mldmllğlne Sedat Oumraır, Zocgul • 
n başkumandanlığmm teb1J#I: dalt AaUye h&.kimlll;;ine Amaaya CO%a 

KerÇ yarrmadaaında dll§manm ol • Jıll.klml Nıızını Bayt.ok, .Ankara A.!11-
dukça 6nelllll kuvveuerıe yaptJtı ;ye • yo mUddelumumllll'ine Ankara hlld. 
llf taarruzlar pUskUrtUim~uır. mi Taldt Karay, Zonguldak Asliye 

Doneç h&naamda dllfmanın ku'·- 'lfıUddelwnumiliğlne Kayseri &zuı Fu. 
vetli ve devamlı taarnWan .Alman a~ Saner, latanbul .Aaliye mUddciu.. 
ve Rumen kıtalarmm kar§ı koyma r!umı muav1nllğine FinUte mUddolu· 
Jarı yllzünden kınlnuttır. muın!ai Hamit Selekler, Zonguldak 

Harkot doğusundaki cephe üzerinde Asliye ceza. Mkimllğlne Bolu mUddc· 
Alınan kuvvetleri tarafından yapılan iumumı muavini Gaıip Barla.a, Nev. 
muvn!!aldyetll mev&ll ta~ ea- şehir mUddeiumumıı.ıtıne Ardahan 
nasında d~an insan ve malzeme! hAklmi Fehmi Tilzün, Amasya. Asliye 
bakımından af!r zayiat& uğramııtır. ceza hAklmllğine Aydın müddelumu
Coph~ln §imal keıllıninde, 1!11lA.h al • misi Silrcyya Şarman, Finike hlkbn. 
tındnkl hUcum lutatarı te,klllerl c:ok llğlne Bozkır hA.ldml Nuri Turhan, ta 
gUç hava rııırtıatı ve sarp arulde gUn tanbul sulh h.Aklmllğlne İstanbul mUd 
!erce etlren birçok çoUn taarruz ha. dc!Onumt muavini :F\ıridun Bağana, 
reketıcrlnden sonrn kendi mevznerlnc Arapkir hlklmllğlne İncesu ha.kimi 
giren dU&:n•anı eııyı uıtunıuııunc rat. ll'evzı Knntoğlu, Aydm mUddelumu. 
men muvaffıı.klyetll kar31lık taarruz mtliğlne Yozgat mUddelumumtaı Ab. 
larıa pUskUrtmU~ ve geri atml§tır. dulcclll Sım Altan, İ8t8.nbul ıııüddcl· 

Bu ~rPt§nıalo.rda hUoum kıtaıarı • umumf muavinliğine Çatalca müddei· 
nm pollo; tUmcnı bUyUk yararlık C'Ö.'l. umumtal Necmettin Avrae, İstanbul 
tenn~tır. sulh h!klmliğine Ödemlg AY.ası Hakkı 

Cephen1n bUtUn Jcesımlcrlnde hava Yqar, Jstanbul Aıillyc mUddelumumt 
kuvvetlerine mensup birlikler yer • llğlne muavin Tahsin Okur nakıooll. 
deki ça:-pışmal3rn mUesslr surette ıİılşkrdlr. 
mlldahale etmlflerdir. 
:Murmarı&k limanında oldukça bü • 

yUk tonajda bir ticaret ceın~ ve rıh 
tmı tesisleri hava laarruzlr11e ciddi 
ıur~tte hllSBra U#ratılmıştır. 

PaılDlc llarbl 
(Ba,ıara'ı 1 inci ıayfada) 

ne iki defa bomba. ;yağmuru yağdır 
mı~lardır. Ne ınııanca zayiat no de 
hıı.sarlarm derece.si hakkında Wıslla.t 
verilmemektedir. 

• • • 
Looika, 25 (A. A.) - B. B. C: 
Uzak şa.rltta müttefiklerin hava 

fnaliyot.i şiddetlenmeltte, Japonla
rınki hafiflemektedir. DUn Çung • 
Ringden ı;elon bir telgrafnamcye 
göro gön!illü Amcr'kan pilotları, 
$jyamd-a. iki bava rneyda.nına hli• 
cum edere~( 40 .Tapon tayyaresini 
tchrip e~lerdir. 

Yeni Ginede More~by 1irnanın..-ı. 
Japonlıa.r iki günde 200 den fazla 
bomba atmışlardır. 

Ziraat konfenınslan 
Ankara, 25 (ıl.A.) - CiıınblM

yet halk ~ istlhaa.'lin a:rk
rılmam için he8m tenvir me)wclı 
ile yurt içinde tertip eWği ikon
foransln.r devam ediyor. Bugün 
.<ıldığımız tclgra.fJe.ro göre Yfilcack 
:rJ:raat en.&titüsU profcsl>rlerinden 
Halit lznıir, Tori>alı, Ödeırrlfl, 'Tire 
\'C Be~ Vamık Taysi de 
Aiksihnrda konf-e"rnll618'r vermi§.ler
dir. 

Ballar taarrua 
(Ba~ tarafı 1 inci ıaufad~ 

I<'akat bitaraf ınUphitıero gtlre, lk1 
hasun taraf arasmda çarpl§maııın bU· 
tUn cephelerde bltden ba§lamuı bek. 
lenmcm.clldlr. Hatt& yoller zırhlı ve 
motörlU blr11klcrm lJarekctinc mnnı o. 
lacak dununda .kaldıkça, lkl veyn UQ 
hıı.ft.ad.an evvel genlf ve bU)'Uk bir tc. 
6(lbbüa da.hl beklenıımemoıtcfü. 

Toplu b r tcrcumP seris•ndcn 
de mzıhmmuz. MuJ1telif mUbar
rırlı•rın tercümelerinden müteşek. 
\11 bir kitapçı. kulliynıı yerml! 
Ra.Iznk, Sli'ndluıJ. Gu tavc Flau. 
xrt. Turgmief, Dr ' ,·cvs..ld, P!. 

L
0

!!fill'. Jacl· Lond ı · Pait tv_ 
rati, Andrc gide, p.-, l Bu-ek, 
S<>'mn Lagerlöf, O ('~?" WildP, 
.Jtan Gl(}no, Geo:ge Dulk-unel V. 

ire gıbi rm.rlu!nirlerin H<ifliya. 
[ r{ limizc ~vril'r!e, tetkiki milin 
tin ve deltt:.ı t"EeStt b!-r t~rc:!İİmccl
ğc adım ahi~ olur. Bu Y;fi:n. 
ış ve dabit tcrciimeeitiiin, ltii?. 

da.stz lbir esere lrenıdmizi bağla • cektir. dir. 
Jru>.mailıyı:z. !Bir eseri okurken, bi. ·~· 
zc vcrtt:ıeii kültürü düfünllrsek, ı .. -----------•ı Yea.ı DelhJ. 24 (A.A.) - Birmanya. 
daima iy.iye doğru gideriz. Milli ı 1 da Çin l<uvvoUerl, dlln TUDgu etratm. 
ve tercüme diye ayınmımalı. ÖZ· Ne dememeli 'I da savq yapm1.fla.rdır. Twıcu ile Pl 
lüyü acamalryız. H1G şüphesiz ıriııarwıe arasındaki yol kesllmlftlr . 
milli ~ fMda olarak bize milli Rad)"omuzun alpikeri bO~ Yolü kesenler, Tungu mlldafaa hat· 

Ameıı:Jka0 ha.ıtiy-0 naunmn teb
liğine g&e Amerikan ta.yya.re1eri 
15 Japoa ta.)-")'OlllıBİnİ dlifllımü§ler, 
al b taneıılini de heearn uğratmış
lar, bir ·iı.gğınmet depcıama da 
tam ieabet ~terdir. 

Duuunla beraber, .Alman Ordll.IU, 

nı.n ortalarına '9e eodııwma. dotm 
p.rka ytlı11meetne yeniden bqıhyablle. 
ee,k Te Almen orduımun ilk hedefle 
rinl ınubakka.k :surette Kerç yaruna
dam ile Roıltof tıefldl edecektir. 

tür ve sat~ ne kadar Y,aiıam"" 
olduğunu. flimttiye kadar iditk et
ll8Ili.z ~ gelirdi. Buıtme b. 
dar anlatnmkta geciilti fde.lc, hiç 
olma.z.sa bunc'bn SO!X"a titiz ve 
dUdmNi oWnn. 

gurur, ıriilH heyecan '-erir. Türk l4Shr1 CKeomtr) ı CK8ftlllr) su. tma yandan hücum eden Japon k.,tf 
rcUnde okuyt>r. kollarıdır. Remıt tobllfde dunımun 

im lngiliz ma#aribi battı 

Vllfllta4on, 2ll (A.A.) - Bahriye 
nıwrhfl tebliği: 

Uak19rkta Pllllbury ve Edgall 
muhriplerl Mart başındanberi kayıp • 
tır. Bunlan zayl oimuo naza.rile be.. 
lnkbOlr. 

Dizde (Kaşmir §alı) diyen ıcım.e bugOn belli oJacatı a6ytenlyor. Bu 
yoktur. b6lgede utak İngiliz ~§killeri bulun. 
~blyatmu.za giren bir kelimenin makta ve Çlnlllerle bir Afta hareket. 

ae.slnı de#lftlrmek için hiç bir eebeb lere girmektecllrler, DUn aabıı.h nhll
bulamayoruz. K8.§mlr diyen yabancı. ıtt kl.trı bir tayyare inlf .ı.mnı 26 
!ar varsa. öyle söyllyedunnmlar. dil§man tayyaresi bombManmıttır. Ha 

(Keşmir) demeli, ('Ka§ınlr) deme. I sarlar hatıttir. İraudy ceph~ 
mell. ''erilecek haber yoktur · 

Y s 5
.,._ itıral 

1111 ıNtf.t aalbldt 
Yuaww '"'~·.-nıı Der 

llne ,.. P • eıı!lııilıf. ' a t •Iflır, 
Çolalcot1ı9, -

2 

l - bugW da. 
l'UCl1Wl .....u ~ muratl&n -
nuı ~ Ye tuııa mikdarda 
r.eyt.ln ,..,_. a.ımrrıarnasmı temtn 
etmift{r. - -..,., p t ' - . " 

Kn ~ olmasın k6ylerdc, 
ey meb'6slnr: 

FM1a hWWllllı dilllnler1c nı:tAnı 
ltald:nnl 

Milletin beyninde lhnnsıı. mil L 
vut:-1 hulruk: 

Oriaıdlrıııı aıb. evvrii rütbe, nişanı 
kaldırm! 



~ - ı - !tl4? 

r ıkrr ve Sosyete : 
~-----------------Uyd ma 

osmanhc ya dair 
n ı;crli arlm.daşmı .Nurett.in Ar

tııun osımuıhcanm uydwma. bir dil 
olduğunu bir ~ıı: misaller gctire
ı-ck ist:ı.t ediyor. 

:=-:urettın Artamın ortnyıı. koy
duı...,ı misaller cyda.-nı~ bir dilin 
ya r~ n~ en güzel örnt'u• 
le. d '. Osın:ınlıeadaki uydurnuıcılrk 
ynlnız bazı Anlp \e Acem nslr lıe
fö~!erl garip bir §ekilde yn.sat
trı .. klın ibaret olsaydı bunlan bir 
gün kovmakla :J~ifelerine nUıa. 
)'et ' eıirdik. Osmanlıcayı bünyesi 
baknnmdan uydurma, ve soysuz 
lıaJf' koysn bir dif Mlıı),,51 vardı 
ki O>ımanh ~leblleri asıl bununla. 
bir milletin dilsiz lm.lmasmıı. scbeıı 
olu~ orlnrdı. 

o ına.nlıc:ıdan bahscdllirlı:en o, 
.. Ar.ıbi ı~arisi ,.c Tlhkiden mUrek
lı;qı bir &nn-ı a:lıiilbeyandır,, diye 
hı.r1 t edill.rdl. 

ifa dil bu kadar 01 uz blr fiC.. 
illide tarif edilebilir. Bu tıı.rlfin 
arkasında koskoc:ım:ın bilgl.5izli""
ten baı:ka şeyler, bir dünya anla.
yı r, bir görüc; farkı ve bir devrin 
t.urih nrtl.'ln boyla boyun:ı. uza.n
ID!lktudrr. 

Osmanlı çeleb!sinln turl>tc 
friHlik) ve (ai'..'ll) kclime!crinl nC!l
lip ~cı.illcrde ynbancı tert.ipler 
b" ine so!mrnk "çiftlll tı büms
:Yun,, "nğnv:ı.tr hUmayon,, ~Une 
Bo!mıası hep bu bilgisWikten 'e 
c1lınya görüşU farkmdıı.n ileri gel
nıaı.tc<llr. 

Oımı:ı.nlı ~elcb!sl öyle bir fikir 
knnnakarşklığı ii'bıde illi ki onun 
"millet,, gerpeğinden b:ılısctmesJ 
onu anlamn.<oı mwmtün değildi. 

llatıa o lmdar ld sfü:lüğUndekt 
"'rnillet,, kelimesini bile blr nubct 
etr:ıhnda top1anan insanlar mana
sına n1ırdı. 

1\lillet ketlmcsiııl "ümmet = cg
Jk ., .laıJ'§ılığı kullanırdı 

Onun dllnya.yı anlııyıc::ı ile bizim 
tı~s'lmlzln anmyııu nnı.cmdaki fark 
.. ıninet" kelimesinden onun ula
dığı ile bizim aııbıdığmıız mana a
rasındaki fark "8dnr bUyilktür. 
Osmanlı ~blslnln düıillnce pren
siplt-rl bir mihrap \"O bir ma.bot 
ctra.fmda t.oplanıyordn. 

Dli~ilnem.fn temeli bu olunca 
oı taya çılmc:ık c.serin n:ısıl o'bbile
~c~ni t:ıhmin ırUç değildir. 

Tarihi tenkit etmcı. 1<.ıtcmcm., 
çunkU olan ol!Ilustur, olınası OO'r 
kıı. türlll olsaydı tarih de b:ı: tm bir 
t;eldlcle kaJ"Bııntta -:ıknJ'(ll. Dizim 
\"ft.7if enıiz bizim gibi clü:iUnmcycn 
ce<llcre karşı hucuma. geÇmek de
ğil, onlıırm t.:ıfnl:ırmm ~rlhin\ 
YBJlınk, m:ıntıklnrmm jeolojik ta
b lmlannı m.aktalamalrtrr. 

Onlar büUiıı dUşlincc ,.e ya~a 
sartıan ile birblrlni tamamlayan 
hlr kliltUr nrlı~"Dın sahiptiler. 
Topluluk i~dc bfrbirlerlle bağla
rı ancak cmn sesi o"-nn fertler ah. 
lul.dnn, ha1'-uklan, fıı.ydn lnı.iclclc
ri, ef'ietikleri oolmnmdan da an. 
"'tk btr mihrap \•e blr ma.but ctm
rınrla birbirlerini kıymctlenılirir
ı rtll. Bu adamlar da bütfuı lll&l!l
lar gibl kıymet 'erlle.n fjCyl8e 

. .ıl,IJ.~ırln.r, kıymetsiz ı;t')lcrden 
ııı.ıklac;ırlsrdı. O zam:ın kr~ met 'e
:rileu ı;ey nllahm <liü olan ar:ı.pç:ı. 
'e medeniyetin dili o!an farsça idi. 

Kendileri ~I \'e kıynfet bakı· 
ınmdan nosıl bDyilk, tist ün saydık
lnn in n.nlan taklit ederse, uur-
1..rmı anlatmak isf.edlklert kelime
leri de o zamanm üstün kıymet 
lfnde eden dillcrinden alırlardı. 
Fakat l!;lnde ya,..Wklan Anıp \'e 
A~ medeniyetl dillerini de bll· 
t lln incelikleri fle bilmedikleri için 
tı:vdurma bir dn vüeude getirmek
le kendilerini bahtiyar sandılar. 

lla.lbukl dll havad.<ı bi:r !'ley de-
1:,'ildir. Dil Ya§l)11D htr cem:yetl.n 
unnınu ifade ~den mliştcrek tn
a \'"\'nrlardrr. 
İnsan foplulnltlımtıdan dı~ıcln. 

hır dil dii5ünülı1ii mu onu anlıurı!ılc, 
onu konn5fila.k mümkün deı:;ildlr. 
'I'nrilıe mal olmuc~ ölü di'lcr bas
kııdır. Onlar bu sınıfa ı(rmczler, 
Osmanlı mllneV\cri Anıp \e A· 

<'l'm dini. ktıltUrii lı.il'IUmken uy. 
aurma bir ~ldhl bir dil yaratma
~ ('ıhı. tı. 

Bu dil anormal olduğu gihl, Os. 
ınanJı cemlyetl de tarihte :rolilnll 
ornamıı. artık ~cılmnya yüz tut.
nuuıtu.. 

Osmanh eetnlyeti dilinden e\~·r.1 
ölrtH. Osım.nh çelebi i bn~in de

ı.;il, hnpa.ratorlnk tölaneye b:ıcıla
ıhğy gündenberl yani, impnra.torln
ğu klasik dill ofan bir millete mnl 
~trnediğl gündenbcrl güliinstll. 
-\rap fmpar:ı.torlni,'ll Unr'an dili 
ıı .. , Roma imparatorluğu lfıtinoc 
ile, fskcncler hnpamtorltıt'll yn. 
llanca ne ayakts dnr<ln. o mnnh 
irnpa1"fttorlnğu T"ılrk mllfotin"n k;ıı. 
tilr fistfuılüğüne <"ayanm:ıtl ,..", ,cm. 
lk tnrkl;el l yarat mnd fu ynnl 
Osoıanb imparat-Orlu wru bir millet 

~ 3 s e ap- Pahahhk 
mahkQm oldu milyon 

zammı 

tutuyor se 
ar 

ma !nca, sa 
~i:i adamd n 5 lira ala
e olis er iş karıştı ve .. 

Ha.san ve Osmn.n adında 1k1 ıırka • 
da..!J, bir mUdd1)t CY\"el bir gece SQ.zan 
ve Nerlmıı.n admda :iki klldmla tanı. 
varak kendilerini Fikir tepesine gö
tormn.,1erdir. 

Burada bir kaç sa."lt eğtendlkteıı 

sonra, Neriman adm&kl ko.dm 03.. 
mandan beş lira istemiş, Osman ver. 
meyince, karlm orMnn gecen Sa.mi 
ve Mebniet ııdmdıı 1k1 ld,şiyt çağır • 
DU§Ur. 

Bunlardan Sami, O.smnna kendlsL 
nJn poıls olduğunu &Syllycrek ceble-

rinl n~ ve cebindeki SO lirayı çal. 
mış, Mehmet ve Neriman ile payJ.aş.. 
ml§tır. 

Yakaıımarak gasb ııuçlyle birinci 
ağır ceza mahkemesine verilen suçlu 
larda.n Mehmet llo Ncrlma.a üçer se. 
ne, Saml de 3 sene ıı ay 7 gt1n mUd. 
qetıe hapis ct-ııuıma çarpıl!DIJlardır. 

Kar:ı.rdan sonra Sami, beyctı 2ıft.kl· 
meye tahkir edici cUm.leler sartettl • 
ğlnden hakkmda bir zabıt varaknsı 

tanzim olunmu,ş ve asUye ikl.nci ceza 
mahkemesine vcrllmJ:Ur. 

Dum upınar Yunan~Jtana 2000 ton 
gıda maddesi götürdü 

K!z!lay taratmdı:ı.n Ywumtstnnıı. gön 
derilen ynrdnn cş;r..:mır Plreyo !;'ÖlU 
l"C!1 Dumlupınar vap dün akşnm 

tekrar Pırcye hareket ctmı,ur. 
Gemi bu sefer Ywıruıtstana 400 ton 

incir. 50 ton yumurta. 'l350 ton kuru 

fD;BUlyc, 2GO ton ZC)tin, 23 ton yaban 
domuzu eti g-ötQrmcktedlr. 

Vapurun dönQştc Yunanista.ndan 
bin fıı.kır çocuğu getıreceğina dair bcr 
hangi bir hnber alınmruıırşt.ır. 

Kaaı ların çantalarını kapan 
soyguncular mahkum oldu 
Kac.'hköyünde muhtelit zamanlarda 

geceleri sokak1ard3 yalnız ba§ma ge
çen kadmlarm Uzcrine ntılıırak para 

Ç3lltalarQU ç-.lıp kaçan Zaltir lle Or. 
hnnın muhakemeleri dün ikinci ağır 

Belediyede: 

T opkapı d1şında 
yapılan yol 

Topkapı dı;ımda 003 metre genişli. 
ğlnde 600 metre uzunluğunda y3pıl -
makta olan ikinci ıb•r yolun ın,,aat 1§1 
t.ııınınnlıı.nnu.:;;trr. lkı yol etratmda a· 
ğııı;lar dikilm ktedir. 

FanUyct dUn belediye reis munvinl 
uı.41 .Aksoy tnra.f,ından gö.zden geçi. 
rllmlo c.~t:uımı;.nın stırııtıe lkmal e· 
dilmesi için al:ıkacUı.rla.r& emirler ve. 
rlıml§Ur. 

Askere gidenlerin 
elanek kartları 

.A11kere gidenlerin ekmek kartları 
askerlik ~beler! tanıtnıdaıı toplana.. 
rak vllQ.yet truıe mUdUrlUğ{lne iade e
dilecektir. 

hukim1i11 esasına ynsl.n.nm.a.itığl için 
ortalıkta di j nıifAcnlnuu:, her söz
lerine sadece gülünUr; çelebiler 
htralrtı gitti. 

Osmanlı çeleblsl haynl içinde 
yns:ırdı 'e dil için bir rUya llemi 
tasavvur ederdi • 

SlfDRIERTEM 

İhtiyar doktor Vebleı"e gelince 
o da nrzu edilen te!,lh1sl koymağa 
1ı c.r z:::ı.man amade idi. 

Kadar hn.zırlann.n hnsta yatağı
na ya.ttJ. Ert.c3i s..wnh fevkalD.dc 
ıtTlıha.tli ve havo. da fevka1Me ol
duğu halde hasta yatağmdıı mis
kin miskin gcrln".rkcn kendi ken
dine gü1dU: 

- İşte bu çok gtlzel .. dedi. Böy
le yatmış olarak hayatta bir deği
efklik olmamıu ll>e!:'iyonım. 

Annn yen.,.e büyük b!r ihtimam
b kendls"no bakıyor ve hizmetçi 
vasrt:ısile Kndar'm çok ağır oYlu
ğunu, harorctinin muttasıl yüksel
•W;ini. clğe:rlerin:n hasta olduğu
nu bUtUn ev ha.1kllı> komşulara. a.k
~ttirlyordu. 

Sihho.ti hakkında haber almak 
üzere i'"W kimsc.-lcrin ziyaretleri 
ihtimal rıe ~ı evvelden tedbir 
ıtlmak doğnı olurdu. Nett-ldm ~ 
altı gün sonra tlııirc arkadaşlarm
dan biri kendisini ziyarete geldJ: 
Siyaf:f ınUme.ssil Kadar'm Sthha.ti 
h..:ıkkmda malUm.at almak üzere 
kendls'.ni b:ilh.a..~ göndermişti. 
Kndar yarganı boğazına kadar çek
mbı, nğ?r hasta rolünde vo hara
ret içinde yatıyordu. Anna yenge 
bir QOlt tedl:>!rler almadan ziyıırct
<'tYı hnstanm yanma ııoknınmIJ, 
r.·ynretl'iye bir hastalık yrı.kalam~k 
ihtlmal.inden korkup korkmadığını 
5r0muş. YeP-en!nln mnattecssllf 
fena öi:rürdili:ünü, ha.ttA doktorun 
ifa.desine gört- basil çıkardığını 
a.nl!lt:mıştı. Ziynr<'tçi nihnyet hald
ka.ten korkrımğ.'.l başlamıntı. Fa
k:ı.t emir emirdi, enırl yerine ge. 
tinnolı. lazmıdı ve Kada.r'm yamna 
ınnn. 

cezad3 blUrllm.lşUr. 
Mat.keme, soygunculann suçları:ıu 

sabit görerek Z:ıklrl 5 ay 24 g1ln, Or. 
hnıu dn. 7 ay mUddetle bnpls cer.asma 
çnrpılmıştrr. 

Poliste: 

Bir çocuk çiğnendi 
Taladmde, Valde ç~e81nde otu

ran §O!ör Ferit, 2728 numaralı oto.. 
moblll ile dlln, Maçkadan NlpntaDma 
giderken, ~ık Kerim sokağında 81 
numarada otumn Ferhat admda blr 
çocuk birdenbire 6nUne çtlttru§tır. 

Şoför otomobW durduramam~ ve 

~uğa ~arparak nıuhtL>llt ycrlarindon 
ağır surette ya.ralanu§t:ır. 

Yanı.lı çocuk Şl§ll hastahanesine 
kaldınlnuş, oo!ör ynkaıaom~txr. 

Ticaret odasında dün 
münakaşalı bir içtima 

yapıldı 
Dün. İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Od."W mecll.al toplanmı:tır. Toplantı
da, ticaret vek!letl. taratmdan hazır. 
lıuıan Odalar n!za.mruı.mem etratmda 
gtırUltUm mtınakqalar cereyan et • 
mlşt1r. Neticede al!'Lkadarlarla temas.. 
ta bulunmak Uzere Oda bl.rlnd :rol.si 
Mllhat Nemlinin Ankaraya gltmM!ne 
karar vert.ıml§Ur. 

Kuş yemi 
~tem kuş yemi vnayct cmrtne ve. 

rllm!ı:ıUr. Bunlar, alllkadıı.rlnra tevzi 
edllecelrtlr. 

Yazan: F ranmua Körmencli 

-23 
Kubner mun boYlu, sanşın, toy 

blr arkadaştı •• Yc:ınek odllsma gi
rince kapmm yanında. durmuş ka.r
yolnnm yanma kadar ilcrliyeme
mişti .. Kadnr arlmsı Uzeri ynt:nış, 
yorganı boğazma Jaı.dat' çekmh~ 
gil.ç'Ukle nefes e.byordu. Ziyaret· 
çi hastayı selfi.mlıya.r:ı.k hat.ırmı 
sordu: 

- Merhaba Kadar Yoldnş. Na
srlsm bakalım iyi misin! 

Kadar cevap vermedi, fakat ei
ğerleri parçalanıyormuş gibi usun 
uzun oksUrdU, sonra eanld o anda 
kendine geliyormuş gibi ya.tağmm 
üzerinde yarı doğruldu. 

- Merlu\ba Kuhner yold~ .• Da. 
ircde ne vs.r ne yok?. 

Diye mukabelı> ettl. Kuhntt ya
.km bir alaka göstermek istiyor. 
mu;; gibi: 

- Bırak earum, dedi, dairenin 
ne ehemmiyeti var. O ikinci dere
cede kalır •. Senin neyin v:ı;r? Bızi 
yalmzca o nlô.kadar ediyor .. 

Kadar elile gelişi güzel bir ha
reket ya.ptı ve yeniden ~ddetl~ 
öltınlrdil. 

Kuhner hasta ile ka.r§ılaştmtan 
.sonra. korkusu bir kat daha art.. 
mMtı: 

- Oh, dedi, bari ~elı bir 
§eY değil ya? 

Yelli pahalıbk ummı dolayi.ltJ'fe 
viU.yet "9 1darei huau.slyclerin yap • 
.mJ§ olduğu zam mJkdan, umumI ola.. 
rak 6 milyon lira tutmaktadır. Bunun 
blr :ırucuk milyon liram .tatanbul ,1ırı.· 
yetine altUr. 

Tel< tip yağ 
Memkıketln yağ ihttyacmı gider· 

mok, halka iyi ve temiz kııloriU yağ 

vermek üzere memlekette tek tormUl 
111 bir yağ lm!l.11 hususunda totktkler. 
de bulunulmaktadır. Tek tip yat, bil· 
tün yurdda kullanılacaktır. Bu hWIUs. 
takl çalr~alar mllsbet neUce verdlAi 
takdlrde katılr fillyat aahaıama gire
cektir. 

Bono Sahtekarhğı 
lBmaU Kıral a.dında Qlrl.ııl, RUTeyde 

ve Hikmet adl&rma % bin liralık s:ıh 
te mUbadU bonoeu tanzim etm~. Alı. 
met Ytıocl ve Vangel admda ikt ki§l· 
nln veJıadetıyle ııoterdc blr s net cıro 
ederek paralan almr,,tır. 

BllA.lure işin meydnnn. çıkma.siyle 

)a'kalannn tsma.ıı Kıral, dlln b1rtncı 

ağır ceza mahkemeal tarafından l se. 
ne S ay hapse, .200 lira d:ı :pıı.ro. cuA. 
sm:ı çnrpılmJŞ, yalancı şahit Ahmet 
ile V8llc,crcl de Qçer ay hapse m&lıkfun 
edilmlllerdlr. 

Seker hastalarına 
elan ek 

İstanbul belediyesi §Oker hastalan.. 
na mahBua olmak OZere gulUtenle ek. 
mek tmD.1 ~tıneğe karar verml§tlr. 
Bu ekmek halis unıfan yaptlııcak a.· 
dam ba§:.na l:SO gram rapor mukabl. 
llndc vcrUocekUr. 

Kahvehanelerde içilen 
"kahvelere 60 para zam 

yapıldı 
Kahvelerde mDı1terilC1"6 verilmekte 

olan ~Y n bbve :tlyatıarma ııon za... 
manlarda yapıtan sam Uzerlne 60 pa. 
ra na.ve cıdllm.Mf ka.rarlaotrn1mıştır. 

Knro.r dalmt dlcihnen tanı.tından 

tnı. bn\ ed.Umlştir. 

Mektep müdürleri 
arasında 

Orta kız ~tmen okulu dlrcktörll 
Rebi& lst:a.nbul kız ~ğTetmen okulu 
dlmktörl~ btnnbul Jm öğret· 

men okulu dlrclttörtı Hü.mU Pertev. 
nlyal l1ses1 dl.rcktörttlğilne naklen ta. 
ytn cdllmlşlerıfü . 

· small Salp için 
01\ümiizdeki pazartesi günü 

bir ihtifal yapılıyor 
Beyazıt kütUpha.n_-el mlld:ürü 

iken ölen bUyük filim müderris ı~
mail Saip Sencer'in ikinci ölüm 
yrlı dolaymile Martm otuzuncu ~ 
nfimilzdeld Paznrtesi gi.inll saat 
on dörtte Beyozrt kütUphanoolnde 
bir ihtifal y:ıp'lacakt.ır. 

Çeviren: Muzaffer Acar 

- Teh ilkeli mi! Belki de ar
tık hiç laı.'.'..kam.ryğım bHe.. Bu 
dert btuın harbin hiı.tıras:ı .. 

Kadar bu sözleri vazrh bir tees
sllrlc söylilyor, hallnıki diğer ta
raft:ı.n boğe.zmm gıcıklandığını his. 
scd!yor, kahkahalarla gülmemek 
iç!ıı gtltjlUkle kendine hlkbn olu-
yorda . 

Kuhner cndiıJE'J:i ne&a.rillrla Ka
dar'a ı:ıa.ttJ, bir kenanı. ilişti ve 
h6l dairede hem de şehird~ do a
p.n kötll haberleri anlatmt\ğa baş
ladı: Proletarya diktatörlUğü.n.ün 
flOnunda.n, ~ ve Çekl~rin mU.ş 
tcreıkcn taarnaa g~ceklcrlndcn 
bahsolunuyorwlu .. 

- Fa'ka.t yalanda Proleterlere 
enns yeniden giilccek ve kttıl Sov
yct ordusu Romenlere arkadan yük 
lenecdt. 

Tesellisini de ilave etti ve ne
ticcdA .mvnllı K.adar'm geceyi bi· 
143 gilçlUklc geçirccei!'in<len emin 
obrak çtktı gltU. 

Kuhncr gittikten sonr& amca ile 
yenge içeriye girdiler ve ilçU al
çak sesle gö~eğe başladılar. 
ihtivar ycn~e nihayet böyle çok 
clndt va.z1yetlerle alsy etmenin 
bilhnssa böyle bir zamanda doğnı 
olmadığı neticesine vardı. 

Bu vakada.n eoııra biır daha ikim-

Seksen 
Dlıhakü guctıclerde okudwn. 1 . 

tlmboldaki oeleplenlen biri, nar
la bldırtm&k için 'yollardaki ço
bonllLlma. 1clgrat1a (;a,ıir 'ererek, 
sürü.lerl eile.Ddlmli5 \c son kar 
boshroıca, ekscJJ bin koyun, 11t· 
hkla soğ\tktnn ölmllii. 

Bu Jın.lıeriıı do~'l"U olm:ısmı Jıir. 
l 

. , ' 
stemıyonmı. Çünlı:ü bunun knnıı-
md:ı ı:ilcdcn <:ılmıamalc clcle•ı gel. 
m~. 

Sürii, brer!}l fa.lan \'cya fi'Uıı n
dnmm<lrr. Fcknt yine lıu ürünün 
dalın. bliyillt hlr ı;alılbl de "'ııto.ıı,, 
ılır. Rir kn.ı.ntı~ hırslyie, eğ r böy
le IKren~, böyle canın-arca bir oyun 
oynam~~, bir cinayet ve bir mcm. 
lck~l hi~·aneti kın·mmıdayrz ık • 
mektlr. 

Gcrc:f o !'1-0ysoz mahlflk, s~n 
bin koyununun ölmesiyle, bliytil> 
bir <'e7.ayn ~ıı.rpıldı. Bir Ja\ç ~ ıiz 
tıln Hm kııyhotti. 1''nknt bu arada 
memlc1.et ılı-, biz de zaranı. tıf;,rra
cl.I<. 

O, tamamın lnırbanıdır. Kendi 
etmiş, kendi bulmu3tur. Ama lti
'Zlın ımr-umo7. nt>vdi? mınvadıı kor-. ' 
knnc: bnhtn!llnrm, cloln d'zı;in nt 
~fiği\ lıir zannnda, 0~tscn bin 
koyunu ölclünnek, ne c~ktir~ 

Rrınım, n.dnlet huzunmdıı hir ('P-. 

n;.<;J yo!c mur •• 

1 

mı! 

E'r not t:ı ~· a vıır: 
llo oclcm s: r n 

let.tn r· .. 
hl 

Jürinin rey verdr:i 
şekli ve t ş i trı 

1 

Jilrl heyetince mli'kiı.fatn layık 
görülen üç proje hakkında jüri he· 
yetı tarafmdnn \erilen rapor: 

SIRA NO: 9 
HUVlYEr No: 21472 

Esas yapının pozisyonu ver, L Kütlel... n .'bu \ ~ile gc ·~hl· ' 
veti iyidir; keza toplantı yeri CJ. dcm~ler tc5J. ! ctmc:::ı 
la.rak düşünülen ön meyd:ının ve lcp~n~n k rı 
tekmil tali binala'rlnın vaziyeti tı;,)tti azam_th 
müsaittir. Bu meydanın ön t.anı.- mal t:ı lı~. , 
fı tamamen, yanları ise o.rke.cL . Park J• smmm h ::* ı şekih1o 
far yapllrnak suretiyle aÇik lb.ırn.. bblunmesıy ...., t.:: nın anzalan 
lalmıştır ~k ka~e l'lmımmı.c; oluyor • .M~ 

uza.kt3n görUnüşU sadeli!t için_ looef, bın" ın l i . . ',jp!a 8.YAl 

de vazıh ve tesirltdır Yukcek ta. knra.l ... terac d r. Pı .. n te:rti .. 
vanh bina. dahilinde sa.de ~c ter. bn.tn~.da m 1~ .er pc1~ ~~ 
tipli işleme tarzı ve 18.hidin, <>nü yet.sız. kal ~or. ~~ :Dıdenın 
cenup • batıya doğru ufuklara a. {?trafmı~ pek " 1

:1. t_ tTUaua 
çılan \e binnisbe alçak tavanlı 0 _ 1dolduru.muş olması, r>larıı ru:rar 
lan bir girinti içine konması} le, ven :ıekted r. . 
vakur ve şc~i hava varatıJmak. Parkı çevren ?':1vnr. ~-e. .saı.r 
tatlır. • :ı'ksamm 0.sad ' tırıln ı ıyt o!ur. 

Maalesef, harıci aksama aıt SIRA No: 44 
teierruatın i~lemc tc.rzı, ayni HÜVİYET No: 14916 
rncTtebeyi haiz değildir. 

Cephe detaylan ü~lup teeanli. 
sU arretıoomektedir. Çatıya a~t 
meseleler de daha müna-=hl bır 
surelte halledilmelidir. 
smA No: 25 
HOVlYET No: 60927 

8E' gelip Kn.tla.r'ı r:ı.h~t '"'% etmedi, 
\·e buıuı m.ğmen Kııd-ı.r yntmakta 
devam etti. 

"Kom diyi sonuna kadar oynn
yu.lım !,, diye kendi kendine söy
lendi 1' .. nkat birdenbire başka bir 
sebeple d~ ynttığı ho.t:rma ge'di . 
Ya.try-0rclu, çUnkil yapacnk hiç bir 
i'1t yoktu. uyuyarak za.ma.n aıdilrii· 
yordu ve U}"fUl-~k oMuğu z:ı.manl:ır· 
ıh pene<'reTtin 'bir kfü~es.inden gök
yil ... --ünil seyr!diy-0rdu. Böyle pence
reden gökyüziinde-lti J üçük lir ma
vi par<'nyı s~yrelme'•• ona. gn. .. 'p bir 
his verdi. Bu bir Mtmınm <'anlan· 
masmdan OOskn bir ı>eY değildi .. 
Sıhhiye trenini r.-öriiyor gibiydi.. 
Ken<li<ri a.\t yatakta vabyordu, üs.
tündeki vcı..t.a:J<ta vnt.:ın kamından 
yrırnlt idi, ~c-lii~le nefes olıyor, 
inliyordu .. Diğer i1d ı .. •,,ktn da iln 

\''U""..lı yüzükoyun yatmıFhr hatta 
ı.~.!'"yoıo.'arm::ı b "lınmı l rdı. Bun
lıınn yaralan da rkalanndaydı. 
Bunlr da inlivorhrdı •. VP bUtı.in bu 
inilti ~nde i!erHyen t.ren!.n ktıçU. 
cük pcncerc~n<'lı-n solhık Alp gök
lerinin kilçiik bir kö"esi gfüilnU
yordu. Bu kere vaziyet da.1ıa iyi 
idi. ~rhhatU olarn:k yatmak ve bek
IC'lnck? 

• • • • • 
v 

Bir kaç gün sonra Proletarya 
diktatörlUğü yıkllmıştJ. Kadar bu 
haberi alır almaz derhal 'kalktı. 
On beş glln muttasıl yattığı ic:in ıbl
r&T: Z3VtftT. Fakat bımn rağmen 
a)'fti ~ da.ireYe gitti. 

(De\"Mll var) 

An1dm içindeki dikine lmnm.4Li 
lahit la mı tntnım cdıci değildır. 
Bır lfıhit nnc , ztmlıı üzerine 
mevzu bulunıi ·~ takdirde aza. 
mt tesir arz rl ':l lir. 

JDmeriôntln i 1!'me tarzında da. 
ha fazla b:r c:adn~ k rnyanı ar.Lu 
olurdu. Vaziyet plfuımda b~e 
t-e~e!tkülfitiyle lm~umundan faz!a 
geniş tutulmu o'an ~~ tera.c;, 
Cazla şek.lper( '''c an:etmekte -
dir 

JUri lıe~c.ti tar:ıfm<lan takdire 
değer gör ,crc1 tm nl.mmruı:ı hiı· 
lıülrlimete trldif olun:ın be'} proje: 

(Devamı var) 

~ıı evvelki İ.ıakıt 
~7 

Paris bombal-c1rmanı 
Alman tcbl!Cindrn ve Franmz mer 

b:ılarmd:ı.n ' n b oorıerc göre l80 
kilometre menzilli topların Parla bom 
bardıman ed·ımı t r. B ~ ka &ıhllln· 
den de İngiliz sahilleri bombardım 
edilecek Ur. 
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H,L\VAClL!K BAHiSLER\ 
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n - Sovget cephesinde 
tayyare üstünlüğü 

WIL& 

GU ÜN ADAMLA RI Va.kıt okuyucularına "Günün i 
Adamları" nr ~ok etraflı malfı
matla. tanıtmaya 'karar ,·ermiştir. 
&u yazımızı tl\kip edecek yazılar 
5unlard11: Krips-

c 

l 

A. şARKLi i 
• ~ .......... ....- 1 

..,adece maJzem,.si bol olan l:ir f 
havacılık değil. ayni zamn.nda ha. • 
sım müdafaa tertiplerini örseli- 1 
yecek ve mukabelc>sin; k1racak İ 
kıratta hazırlunmı~ ve taarru.ı !. 
ka'bfüyet;ni kazanmış bulunu.n 
bir\ -ı.vacılık da devamlı taarr:.ız. 
la.ra geçmekten hiç bir zaman Çt.

kinmez .. Ayni 7,.·ımanda b•r hava. 
hakimiyetinin kurulma ı da rnüd:ı 
faadan kurtularak cesurane ta ar. 
nızlar ve pr~ lı ve idare iie 
miimkündür 

nan bir A!nka ceph~:>ini de b;r 
likte idare etmek zaruretir.de irlı 
ve bu surelle şark cc~phcsin{\ ~t" 
len Alman hava kuvvetlerinin :-:.a· 
yı~ı. hiQb.r ı;aman tc:t oep'•ed' 
cahşan ve muhakkak ki tayyar<.. 
sayı;.,ı yirm1 bini bulan ve belki 
de asan Krzrl ha\·acıhğındaıl d,ı. 
ha bol tayyareyi bura~,;ı getirme. Alman tayyareciliği Sovyert 

Rusyaya karşı açmrn olduğu hava 
·cphesinin hiço·r "erinde milda. 
·aa sistemine ) ana~ın<ırr.'~.. be• 
l:3.ıtllan icin Ye C"Tlhen•n iki bir. 
dörtvüz kılometreJlk uzı.nluğun
ca lıı.a.rruz tfill·ycsine ehemmiyet 
vermiştir .. bu suretle ma1zemes1 
bol olan ve ~ark cephesinde sa}ı 
Ü5tünlüifüne malik bu1unduğ-..ında 
~üph.e edil.miyen ~ovyet RU'3yanuı 
Kızıl havacılr<>ını fü~eh•·erek ev. 
\'ela hareket ~er~ i~ni ele gP. 
drmive muvclfak olnıus sonra dd 
Sovyetlerin itiraf f'tti"leri ırilıi 
hava kontrolünü ellerine a'rruşlar 
ve buıgtin içb de kabui edilecek 
bir hakikat halind" hava üstün
lüğüniı K'llrIDt.:8 rulunmaJ..lııdrr 
!ar. 

Bu hava hakimiy~tiniu ırnru 
tuşunda mLlı.vcr tayyarccıii<fum 
şark cephesine (1'etir~ikleri h:ıv..ı. 
kuvvetlerinin a.detçe fazla oldu~ll. 
hi~bir zaman ilcrı süri.ilemez .. 
çünkü Alman h '\acılığı Sovye~ 
ctphesinden b- , !\Tans g·bi ~1kı 
bir kontrol ve dikkatli hır müd.ı. 
faa ve taarruz ı:dstomıne ihtiyar; 
.~&!teren bir ceı he ile. hC'r an i. 
çin alevlenmek istidadında blliu-

si düşi.inülernezdi .. o hcılde. mibver 
hn.vacılı~nın .:;aha az . 1.ılzerrı'-' ile 
üstün sayrdaki Sovyet ha varılı?ı 
na hakimiyet kurabilr.~~sinde ne 
~ibi hususiyetler \•ardır ve gözı. 
çarpmaktadır? 

Tayy:.ırc evsafının ıleri oluşu. 
ucucularrn da.ha tecrübeli ve hat
tfr teknik lmlunnı:Jan, sevk ve i. 
darenin daha itinalı h~zırl~:ı.ı.;;ı 
·c~dindc bir~ok sebepler ı:('isluı. 

iebiHr. Fakat bu scbt·pkr \"C tL'Ct
l~rlcr yi!ı.ı:ı ! ı en Mk tcha:"üz e. 
den. ve hakimiyetin kuruiuşuııc;:a 
amil olan nokta. mihver havacılı
~ın daima ve her yerde taarn.:. 
?:a ~c~mi~ bulunması g-füıtPri!ebı_ 
lir .. 
Şark cephesinde Sovyet tayya_ 

r<.>ciliğine hava hakimiyetini ka~'
l>Cttiren amilin, mihver tayy;.r,•
ciliği tarafından yapılan devamlı 
taarruzlar gösterilirken, muhar::. 
benin zayiat miktarına bir g2z 
atmak. neticenin meydana cık -
macıında çok büyük yardımlar 

da bulunur .. 
Bunu, ilk haftalar zarfında RÔJ 

müştiık . Sovye.t havacıbğı ~bin 

tayyarclik bir zadat li-<t~~ \·er
mek sure tile. kC'ndi müdafaa tabı. 
vesindckı noksanı ve mihver ta .. 
arruz .şıddet in •ıı ·~ıc;üı;~ıııii .güz. 
tcrmiş idi .. 

Demek oluyor ki; taarruz v~ 
bu taarruzıı idame el ti•·mcsi ş:ı. 
vesindeJir kı. mihver 1ıavac1!1~1 
şark cephesinin hava hflkınıive _ 
tirıı ele geçirmiş bııiunmaklaciı •. 
Ve bunun 1!3areti olarak da bugiAn 
için şark cephesindeki hava har.o
''-atında adı gec;en sadece Alms n 
tayyareriliğ. olmakta<lır. Bir ara, 
Berlin üz.erin" kadar tcvc:h ec.k 
ien Sovyct bava akınlarının da 
ardı arkası kesilerek, cephelerde. 
lii faaliye!c chemmiyı>t \'Criiaıe~ 
istC'rımis' ve fakat :ıİ-trk cepheleı 
üzerinde de göz dolduran, hare . 
ketied ~i'ylcnen Kr?.Ilorılu hava_ 
cıl:ı.nndan ziyade Alman 1a:n arc
ci!ic: o'maktadır. 

A1man l•ava kuvvetlt•rınin her 
~iin b!r p~m:n ıleri almdııh ve ka. 
ra ordularım rok _,,·akından t~kıp 
.,.-1°c k tayyare trRvdanlarmın lıa_ 
7.!rland•f;ı ..;,.L gorülmektedir. Bu 
•;:urdle günden güne inkişaf el1€ı. 
harekRt ~et ccsinden mihver ıı.1-
vacılığı ı•.: :::ovyct hedefler ne. yal-... 
h.-;nıa~ta •t: taarruz kohıy~;ğrnt 
Ple geçinnrktcdir. Bu da lıflkiını. 
yet in tesisinde \'C idamesiude ;)_ 
rrı'l ol:ıcak bir noktadır •. 

.l'\etire itıbar·ı,., dmebilir l>'İ: 
Sark c<>pnf'sind<. mihver kıvo.ı l!f

f,1nın kı nnva mııvaffa.k o1 dt:~;,~ 
ıhtiin'ük k<ıhut c:<l '.n'.e1idir. Ve hu 
üstürılıHün eld"n c~ıkahi1 ec<:ği de 
z:ınn°d:l<'m"ı .. çtin;\u nı1hver ha. 
vadı~·ı hıı ce 11c'11"ki f:ıaHyelini 
~ev~keı:?ğe hi~ de bt>nzememek_ 
tedir 

1 - :\lak Artur 
2 - General Vavel 
3 - Çankayşek 
4 - General Rom.mel 
5 - Ga.ndi ve N chru 
6 - Albay Noks 
7 - Nahas Paşa 
8 - Petcn ve Darlan 
9 - Tmoçenko 

10 - Japon Başv~k~ Tojo 

Sir 81.affor<l Kırips elii beş ya. 
şı:ndadır. lşçl mebusu olarak par
lamento hayatma gi~inin iızerin 
den on beş yıl geçmi5tir. Pıtr i'i
men.to s•rrı.larma Hk oturdu~u gür 
de-n Mo~l>ova sefir iğino tayin o 
lUDduitu güne kadar ~eçen uzur 
müddet ıçeri.sindc balkın Kırips 
hakkındaki tcveccühii mütemadi
yen art.rm!'3hr. Fakat parlfunento· 
da.ki i.~<;i ve muhafam.kar arkad:-ış
arı Krrips hakkında ayni te\·ee
cühii d:ı. m:ı göste,menıi.-:-lerdir. 

İşçi partisi. Krrips'in kendi fırka 
arkadaşlarına olan hücumlann
cian ş"lniyetcıdir, bu şikayet hak
sız değil<lh-, çiinkü :Ktrips Üjçİ par 
t'Rini maks:ı.dına h.iya.net etmekle 
sık sık iUtam dm.iştir. Muhafaza
karlar is<' ~a.h~I serveti ilfurırile 
kPnıli atalaı·ınd:ı bu'unma....,r icap 
eden bu zatı muhalefet fırkasında 
;-iırdiikıeri için onu bir türlü af
fedeıııemişlcrdn-. 

S r Kıripış-, ssil ve servet sahibi 
olduğu halde işci ideallerini güden 
ingil.ızlerin viı.kıa i!l>i değildir. Kı
rips'i iş~· p:ırtisine sevkeden in
sanların bı.<>.ıncla babasr Lord Par
mur ve bugün mgi'iz soera izmı
nin baba.sI :;ayrlan Lord Pa.~ld 
ile ev mm~ olar. lınlasr Bentris 
gelir. 

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

Iüı ips l.>:ıb:ıs:nd:m sağ ;ı.m he· 
ri.."lt:yan im:ınmı tevarüs etmi~tir. 
E~ki Mosiwva S".'firinin din telak
J.:ıııi pe-k ha!=:l<:ıUırma benzemez, Kı
rips kiliseye gitmez, kilise eı-kiı

ııma ve hıri~tiy:ınlık ananeferilc 
:ı.ia.y eder. Bununla beraber bütün 
siyasi prensiplerini hrristi} anlığa 
d:ı.yamL'it:r, in.san lıay:ı.tmr konıya
cak her knııunuıı ancak İncil hü
kümlerinden almabi.Jeceğinc ka-
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1940 ill-'balıar muıhar .1Jeier:ııi 
nazarı it'bcıra ahacak olursak 
tankiann, o..,.du ye Jıai~•ın mane,i· 
yatı üzerind-c v_." "ı tesirleri ko_ 
la;.ı:a. ı\Tilıyab·lirız. 

Hala, bu l o "·w1~ aletin, fuıi 
hücumlarta yaptr;r z rarlnr her 
kec;in kC'n~"nın mevzHunu teşkil 
etmektedır. Tanka karı:;ı koyatıl
mek ı ·;"n iırunların zekası henüz 
bir şeyler keşf et.m•ş değildir. 

Fakat yaptlan birçok tecrübe. 
ler sayesinde basit çare·er saye_ 
sinde tanktan durdıınr.ak tm.1<5.n
lan elde ed.i'di. Tankların ra:hat. 
ça ilerliyelilmeleri ancak müsait 
fr,\halarda mümkündür. 

' Dar yollar. dola Jl. .. v·d.<lilcr, or. 
manlar, dağlar, tanldarrn ilcrle
yi~ine büyi"ık bir mani t.eskil c_ 
der. Bu gibi vaziyetlerde iyi ta. 
!im ve terbive gören ı;e her tehlL 
keyi göze aJan insan r ,a öifım 
makinelerini kol ycv ı " 'ara
maz biı vazı yete olıabı:ir\~ •. 

Ormanlarda husu~i Sl rette iics 
kin ağaçlar ve kökler tnnkl::ır L 
çin gayet telılik lidır. Böyle bir 
arazide ilerlemiye çaüa ıyan tan:~ 
tar ekserİ\'a yarı yolda hnlmry-a 
mehkfımiiuılar. Fundalık:ar ara. 

Bu yazQ111:r.lia tank tetılil,r _ 

sinin a.aNI ön~ncti;lint• dair 

meraklı ma.ltımat bu~k

"l»ı7. 

~lmlerimU., lan k;ı "' 
oomb:ı"I a.tıl.&.'}tnl ve '}f'Brf' 

~innlş blr tanka bir Dt'fl'

ria hücumunu ghjtulyOI". 

lar, tankın yolunu kapatmıya ka
fi ı;elmektedir. Tankı idn··c eder. 
söför önünü göITmcdiği j~in ga_ 
yet yavaş ilerlemek mecbuı iye . 
tinde kalıyor. Böy!e bir frrE:i!.:.:ın 
İ...<;tifade edilerek tanka el !·omb::ı
JariJ..e esaslı surette hücum f'Ciil. 
mektedir. 

Fakat yukarıda .saydığımız u. 
suileri bertaraf ederek şehıı cad
delerine giren tankları z<ı rarsız 
bir hale sokabilmek i~in de bu 
çarelere Laf! vurulmaktadTr: 

Damların i.ıstünden, ı;rkmtilr 
drvarların ara.sına rrizlencn husu
si te:;ekküIIerle tanklara el bonı
balaıile hücum etmelrn:-dirler 
Tankların en c;ok c;ekindikleri ~ey 
tüfek kurşunudur. İyi bir ni~ancı 
tarafm<ian ntılan bir knrşun ba. 
zan tank idaredsini öl<lürrr:ektt:. 
dir. Böylece ba~ı boş kalan tan
ka el :b.ombalarile rahatça endn.ht 
edildikten sonra bir i!'..<;.ll madde. 
sile imha edilebilmektedir. 

C. T. E. 

Usküdar tramvayları 
toplantısı 

sına gizlenen birlk er siliı.h":umı üskildar tramvaylarının umumi he 
tanklarm tekedelclen m asma l.a· yet toplantısı bugün ;!:aat ıo dıı. Üskü
dar sokup ateş etmiy<? mmraffak darclaki merkez b;ni\sını.la yapılacak_ 
olmaktadırlar. Diğer taraftan tır. 
yolların üzerine ist• f edi!en mu. 
azzam ağaç gövdelerı hnkiarı yu. 
varlamıya kifayet etmektedir. 1 Türklüğü tahkir eden 
Eğer bazı tanklar büyle tuzak. 1 mabkfun oldu 

ı ormanlan ru,111ı) a m:.ıva.ffak ol- . . . . . . 
~ fjJe dii:dfilı: tir e.ra.z ye ÇL 1 Ebruz adında bınsı, dün ıkı.ocı ağır 
t,mca, verilen bir j~ r t ıle yerin 1 ceza mahkemesince, Tül'klUği.i tahkir 
altrnda.ıı çıkan k? !ar bom· alarla I suç~nıJan ı _sene hapse, • ay da Balı. 
•.,nklan önlivebilırler. Bu bOTTrba. ltesıre .Urg-Un ce~ına çarpılmıştrr. 

Hav~ r(urun1una 
teberrula.r 

1-!ayri İpar 12 bin lira 
teberru elti 

lstanbu!, 25 (A. A.) - Türk 
H:ı.va Kur Jnmndan tebiiğ edilmı:-. 
ı:r: 

Sezmaş s:ınayi ve z ra~t maki• 
neleri Tiirk !monim ~rketi namma. 

ı mcc'i~i idar~ reisi B. Hayri İpar 
Tüı·k Ilav·L !<urumuna 12.000, !mi oeı-ial Kt'mikal tnıtnstris (Turkey} 
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;mterl <:iı·keti 3.001) ve Park Ote• 
li ı;ı'ı bi J\Mm Tokatlı 5.000 lira 
re!>errü etmi lertlir. 

ı Cislnv ~ Ifıstik fabrikası sahihi 
t.'ak l{o°'.H'-:1 dalıi evvelce verdiğı 
b.:·~ b'n liraya i ·aveten bu kerre 
de brr; l i ı lira vermek suretıle te• 
bcrrliHnü on bin liraya iblılğ et -
rnhıtir. 

Grela Garbo 
• evlenaı 

.Nı•, .•orkl .ın \t>'rilen blf ajaıuı hal'M' • 
ı lıı • ~tiri' l!lnııımış ııinemu a.rtlı;ti 

Gı·•t:ı Garbo Ar.ıecikau doktoı1ann • 
d:ın ,., ıızı nı:ıddelerl mlitr.lıassıs1 Gny. 
ı.•rd U:>,ı rr tre evfcrunlşti.r. Oiitlin 
nrti ,tl.ıı Ne,·~ orku zi;) an•li esmııuıı • 
da ~·apılmıştar. 

Bokallar cemiyetindeki 
yolsuzluk tahl~ik 

ediliyor 
Bakkallar cemlyetınde şeker te.vzı. 

atı yapılırb•n yolsuzluk yapıldığı td
dia ve ihbar edilmi§ti. 

Cemiyet ıdare heyeti. d\in, mıntaka 

ticaret müdilrlüğüne c;:ağrrılarak nıe

sele haklunda m::ıl(lmat istentımiştlr. 

Bakkallar cemlyeti va.sıtasiyle hal· 
ka pirine;: ve ııaire tevziinden şimdilik 
vaz geç imiştir. 

Kok kömürü Eti bank 
t'1rafından verilecek 

Dün şehrimize 2700 ton el5ml kok 
kömürü gelmf~tır. Bunlar bayllcını 

verilmcyib, FJti bank tarafından iste· 
yenlere t~vzi edilecektir. 

Universite imtihanları 
İstanbul lınlvcrsitesinin derslerine 

15 mayısta son verilecek ve imtihan· 
ram da mayts sonunda başlayacak_ 

tır. 

Bir ihtikarcı 
Tahmis caddesinde Kalçın sokağm. 

da 8 numarada Ksenofon Papadopu· 
lo, mum satmak istemediği için dük. 
klnmda arnma yaprlınış, 3i6 kilo 
mum bulunmuştur. Suçlu, adliyeye 
verilec~ktir. 

nitlir. 
• * * 

Sir Krripcı, niksi aı-asmd::ı po i
t;Jça ile ıığ"ııc:-.an bir tek arb.uıclrr. 

Dört kardeşi l:r.ndi..::ini bu yolda 
t~.kip etmek islememi'31erdir. Yok
sa onL'lr cfa muhafazakar birer 
mebu<> orarak pJrliı.mentoya girebi
lirlerdi. Zira kardeşleri Kırips';n 

siyasi kanaatlerine hiç bir vakit i.'j
tfrak etmemisleiclir. Fakat bu fi
kir aykırılı~ma •--a;'.;ncn kardeşle
rinin güz"! söz söyleyiş kudretine 
ve mücadc'e kuvvetine hayrandır. 
P:ırl:imcn toda karrlesler nin bü
yiilr me!'leleler h:ı.ltk:nda söz söyJi. 
ycceği günferde. ön srrada yer a· 
lrr;ar. 

Sir Stafford Kırips iyi bir hatiıı 
tir. İngiliz b:mısunun en iyi avu • 
katlarm<lan c:ayılrr. Krrirıs'i pek iy 
tanıyan bir 7..at, "F.sıki Moskovn 
sefirinin tlim~rı bir milyon kitabn 
d"i{cr,, demi:: lir. Mn.a.r.-ıafih Kırips 
ç11k okur, k tap i~in miitJı 'ş paru 
~.arfct.mişti!'. M o...'lkova scfirliğim· 
byin edi'mc<lC'n C\'VCI geçen bei; 
:O"!llC içind.., 250 O(>O cih kitap al
ml'St"r. 

K.trips mü~tcri · rok olan bir a
'"~attrr. İ~ı;i part sinr girmc~i. o
nı.m ki:har miiı;tnilerini ıı1.alt.mL<ı
tır. İııgiıterenin rn kibar ai e 1eri 
Kirips'i nvııkallan giirerek iftihar ı 
ederler. 

Kırips r\nvnl::ı.nnı an<'cık uzun hir 
tPtk·kten so:ıra kahul ener. Hald•·. 
huzuruna r;•kmadan evvel teknisi 
yenlere konu!)Ur. ~nfrtn kitapla. 
~ müracaat e<lı-r, ic3p ed•,,·sc a
n.eli tPcrühe!er '-apar ve ı::onra mü 
clafaas~ı hazrrlar. 

Kirinsin fen !'n;ıliıma tı da geniı· 
tir. Yirmi yac;mda Oksfordrla feıı 
miilui.fatınr kıı.rnmı1•5tır Bu mii1tfı_ 
Cattan :=onn Kıl'ips tamnmııı !ng 
Jiz kinwaı;;-•ti S':r Vi yam Ransey
lc ic;hirliği ynpmr.:; fal-:at k·~a bir 
1.sm:m so.,ra ort-:ğmın Hi.boratuva. 
nndan a:. nlm•c:tır. 1914 harbine 
lı.ıklive subayr o rak i.':itirak et
nı..i~. daha .. onra natlavıcz madde
le!' fabr knmdn ~l:f;~ıştzr. 

Harp bitince, Kıı·:1Js avukıı tlığa 
rıa~l:ıdı. 

Krrips Lordlar ka.marasma dfüı. 
n.llndtr. ve 1:ıu k."maranm lağvı fı} •• 
rinde<lir. İngiltere kralı Ecivar<l 
vTTI Misters Simrıson ile evlenir
ktm, bütiin İngiliz fik rleı-'.nin hilil. 
frna o'arnk bu b:rli'"a<'t parlfımen. 
turla mü<lefaa ~trrmtir. 

Klsips kellmen;n tanı manasile 
ihtilıl o·cl:r Fakat tahrikçi değil
cir, her 5ey1 yı1tmak istemez. Söz 
SÖj-'!€rken el kol sallamaz. Kibel' 
~)inir, söz söylı-ıken parlak keıi
:neler. sii~i'i mec..ızlar kull-'lnmaz, 
ifadelioi çıplaktır. 

19:3~ yzh mart ayında, Rusyadc. 

ve 
hayatı. 

On sen~ evvel İngiliz Başvekili Baldvin. 
Kırips'i P.Östererek: "Bu adama iyi bakınız. 
demi.•tr. Günün birinde Başvekil olursa hic de 

hayret etmem,, 
v'ikcrs mıiessc.3t'si miıhendislerin

den altı kisi baltalama. suçuyla 
\.evkif edildi. Su sırada İngiltere 
n'lıkabtl b!r tedbir o malt üzere In
.;ıltereye Rus emtiasınm girmesıni 
ya.sak etnıcl< istedi. l•'ukat fürips 
l·untın millellerarası kanımda ve 
i!mUmi hakka mıı.,.,"lly r bir İ§ ola
rJ.k telakki etti, pa.rlftmento<i 1 

kürsüye çtkara.k noktai naz.aıım 

ıniiclafaa etti. Sözkriıll §Ö) le bi
t rdi: "Eğer Rai!yayıı. bu tarzda 
ıııııame le etmeğl' dıevam edrırsek, 

bu memlek'!tle müs~bcl rniinc:ıse · 
htlerimizin tehlikeye g'.receğinc 
inan•y<>runı.,. 

• • • ' K:rips'i orta h::ı 'liler ve iııçilerc 
Tı:tap ederken görnıemi'.l olanlar 
o..":'lln halk üzerinde olan harikulıi
ne nüfuzunu tasav\·uı· edemez·cr. 
Onu d nliyenler bu a<l:ımrn zengfn 
ol<luğuııu, bir lordun oğlu bulun -
dıığtınu bilirler, fakat yrne dinler
:er; zira samimiyetinden ve gizli 
:ıı:Jkıı:ıdr olmsdrQ'rndnn emindirler. 
BUhass~ madrn amelesi Kırıps·i 

c.:ok ı;ever. Zi..I'a 1934 rle <lalde 26:} 
i"ciyi kuri.>an edt-n bir maden k:ı
Z3St o1dağu va.kit madenciler hıı
.knklarmrn muh:ıfazac;-ım Krrip.<ı'c 
,·ı:ırmişierdi. Kırips haftalarca o
rr,klnrda k.ılrlı, vn !n:::-iliz maden. 
c"'°in"n hny:ıt şartlarını tetldk et
tı Sonra n'tr hafta sfil"{'n dav<:ı bn~
ı-ldr. Rrrip3 hu d:n·ayı hiç para al
r.ı:ı.d1rn der•ıhte etmişti .... 

Knips <le Çörcil ıtihi Jngi iz po. 
litiJ<asmın ileriyi gören adamla
r:nrlandrr. 1933 denbcri dünya har
hi»in sakm•lmaz olduğunu biliror
ılu. 1!:"34 de fasizmin lehlilce·erı 
hak.kında bir nutııl> imt etm'ı:ıti. 

Bu nutuk !n~lt.ercde büyük a
;,;.,ıer U\":J'l'l·rdı .i\T•ılı~ faza.karlar 

"'nu harp arayan bir ad.um olarak 
tavsif ettiler. Taym.is hal:kmda 
1:;gilterenin kabusu tabirim kul-
1-:ııclı. Bu nııtku İngiliz ,şlerile bi
l· bt'ğcnmen l'i'erdi, 

Ahnnnpı. P..u<ıya He a<lcıni teea
\'iiz p:;ı.ktrm imz...,la<hğı vakit Kı· 
dps, Çembedayn'in ~ .m'll:ı ""idcxek 
bu paktın manas:ı; bir <=ey ohluğıı
nu ve Ruı;ya i"c daha sambni mü
r.-asebetlf"r kurulmasr lngilttırcn..n 
rrıC1ıfa-ıtin'! uy~un geldiğini izah 
etmicıtir. 

J93fl eyliıfünde dünyad::ı. siyasi 
bir, .,.·nti yapt!. Hinoistana gitt•. 
orada eski rlostu Nehru ile görfü~
~i<. B rma~va yolımdan gPçerek 
f:tınkayşek'i zi\ra.ret etti. ('inden 
tayyare ile Moskovaya gitti. Molo
tof'ln karş•l:ı§-lI. Sonra Japonyaya 
ırec;er-ek ha.rkiyc r..nı:m Mösyö A
ritn. ile kanuştu. SOn.ra Amerika
nm potunu tuttu. Buradayken Çör
c·ldf':T'I J\fockc-vav•a serir c>Tr-ırak se
c;Imis olduğunu bildfr<'n bir me'k
tuo atdr. 
Kır·~ ~foskovaya iktl'l'ladi bir 

!•c.yetin mümessili oluak: gidiyur
«Iu, fakat o daha İngiltere ile Yu
nan islan :ıras.oı<la yo u tayyare ile 
~arken, Mf)Skova. J.,on r1 raya müra
t.ıat ederek gönderilen heyet rei
~i re'lmen sefir tayin o'tınduğu 
U>kdirrle kendi5iln gö~e:bil~eği
ni bildirdi. Kırips bir kaç ~ün A-
1.!ıı!lda bekledı ve Fonra sefir oldn 

Kuips ?vfos.lrovada çok iyi çalıştı. 
Bu c:al~"l ~veıoinde lnıti•tere 
nu.c:ya :ıe müttefiktir. Vaktile ken 
diıoile alav eden Tavıni<ı bir cok ya
z·ların la on~n k::ıhineye girmesini 
istedi. 

Şimdi mcbu...c;an meclisi lordu ve 
lı<ım kamnP~j ::.:nı.srmL-ın otan Kı
rins tngiUer"' irjn daha ivi çalrf'a
i:i!.ecf"k bip d1•rumrlarhr 

TURKiVE iS BANKASI 
llM:l !K.KAMJ w&LA:KJ 

Kücük Tr\'>.tt?"ruf ı adet ı•>OCı WraUk • 2000.- Ura 

Heaapları • lOOO - 8000- • 
1 .. 100 - 1600-

ı!fU •-q:nA.ftfll~tı:: Pl..A..Nl a . ~00 - 1000.-.. • 
IU"..ŞtUEJ.EI« 't :;:utıın. 4 10 . Uı<ı • -~- • tC tut. - 4000.-•b'1a, '! 4ııltu~to1'. 't ıın.a. 

.. • 
50 ~ • - l600.- • l!tl"'frin hlrthS.-rinde 200 20 • - :,000.- .. 

~pTlll' ~ • 10 • - 2000- .. 
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~ \ ~ .(y E'J l .... ~·::~:,r,..J Tekni'<. tedrısatın ınkişaf ı: 3 
~S::==~~ k ~=."!-:::· ::.:;;. :..~".:~ San~t okulların~n. ~urulması için 23 milyon ıoo bin 

evgisiz adın ::::·0~~~~.·~; ·~ lıra aıetıerı ıçın 8 milyon lira sarfedilecek 
Yazan: Cevat P alandölcen bar: Beyoğlu Taksım Çankaya apt. 

No. S/3 terzt Arit Balca ile öğretmen 
d Bir sonbahar akşamı, hava 01. 1 nı düşündükçe, böyle bir kalbe Naile Sıcak; Beyoğlu Calııtuaray 

U.kça soğuk ve ufuklar kapkara. malik olmanın verdifi aonauz se.. cad. No, 15 tuhnttyeci Ra.ilm Ulu llc 
~lnıabahçe önünde bir saatten vinç içinde bliyük bir gurur, bir TUrkln Nig&.r; Kaaımpap YenyadU 

1 ~la tramvayı bekliyoruz. Bek.. iftihar duyuyor ve onu her ve- s. No. 45 marangoz HUml Dents ue 
~J.enier arasmda göm çarpacak yin üstünde görüyordum. Mahmure Oo§lrun; K&sımpap Dere· 
kadar genç ve güzel bir kız geç Bir gün eski ve gOk eevdiğım 1ç1 Felllh s. No, sıs memur Bekir Hot 
dalmaktan mUtevellit iç aıkmtısı- arkadaşarnndan b1rtslyle konu. ile Cenan Duru; Beyoğlu Gökçlc;ek s. 
~l }'8.Dıma sokuldu. Esrarlı bir §Uyorduk. Lilu.rdı arasrnda eöz No. sı memur Htısnn çını ııe Zehra 

e: gönUI işlerine intikal etti. Çılgın_ uzun: Beyoğlu Çareıtçı No, •o polis 
.- Acaba araba golnrlyecck ca sevdiğim kadını öyle hararet- Ekrem Bil ile Aliye Karcıan: Beyoğlu 

~?Evden merak edecekler! de.dı le anlatmı,, onun ııcaklıkJarın. Elen s. No. a tUtUncU Mehmet YUce 
~ndiainc cevap verecektim ki dan o ka#i' derin bir muhnbbet.. lle LeylA As1an; Beyoğlu tumen B. 
b' ~vay uzaktan göründü, He. le bahsetml,uın ki arkndaeım bu No. •ıs mUhendls Orhan Aktay ile ıı. 
llnııcte bir sevinç, bilhaua on. il!ht kadını görmek arzusunu iz.. han Tunalay; 
~ .. fakat bu sevincimiz yarıda har et.melde kra.ber bana ismini · · ------------
~ldı. ÇünkU 'lT&.ba hınca hınç aordu. Bunu, onn söylemekte bel!! Cam fabrı·kasının 
,...~ u. Ben atladım ve vat.ına.na görmedim. O, garip garip yUzU. 
-•u göstererek: me bakt ktan esonra kahkaha il~ 

- Kızım, qedim Araba durdu güldU, Hayretle ecl>ebini sordum bı·r tavzı·hı• 
}{u\"11etli omuzlarla kalabalrği ve ~hat istedim. Bir kaç gün 

~arak onu da aldmı. Hare.kel 110nra bu huSU3ta konuşacağmıL "GörUp dilşündUkçe" sütunu. 
tik.. ıı vadcttl. Filhakika bir gün 'h<'· muzda "Belçika.dan gelen kwn'' 1tu7 Size, bu iyiliğe k~ı tetek· nl alarak evine götOrdU. Ortalılr 00.şlıklı ru.ırnız U.zeı ine l'e 

d . ~eoek kelime bulamıyorum, tam~en karanncn arkadaaımıt? pbahçe ş11e ve Cam fabrlknsı 
~· Ya.l~ız tebessüm et~le ball<onuna. çıkt~. K~rfSlmJ~~ı mOdUrltıiUnden 8.§aiıdaki mektu 
td· fa ettım. Yolda göfUa göğse evde manzara l'ÖYle idi. Sevdığ.nı bu aldık. Aynen neşrediyoruz: 
b tk, içinden ta§an ilihl bir ba. ktz dekolte krya.fetlnde, her tara. 18 mart tarlhli gazeteniz.in 
dar kokusunu teneffüs ecllYôJ'.. fı açık, ıaçrk dola.eryor, l<arıısll!- "Hakkı Süha'' iınzalı "Görlip Dü-

Yazan: 

Hasan Bedrettin Ulgen 
Memleketimizde kurulacak olan ye. 

nı tetkik eleman yeU,tlrme mOeue· 
selerln.lıı lnldp.tı için ha.aırlanaıı plan 
lardan bahlelmlf tlk. 

Bugtın de erkek talebeler lçlıa ona 
teknik ta.hall nıUeneaeıerıntn b\aa'Üll. 
kQ durumu ve ileride alacatı tekiller 
deıı bahsedecettz, 

Orta teknJk tatı.U, teknik t&blUID 
temeıını tıefkll eder, Bu kurmda yetL 
ıen gençler, memlekeUD belli bqlı 
sanat mUeueeelerinde yer almakta • 
dır. Orta teknik mUeaeeaeıerl; lmAlat 
ve lnpat pllnlarmı gerçekleıUron, 

ııt.ölye ıefl, uatabqı ve ı,çı yetl§Ur. 
rnektedir. 

TUrklyede ilk defa Mltbat pafa ta. 
ratmdan buna benzer bir lllalıbane 

kurulmll§tu, Bu ıpUeaaeae top, ttlfek 
yapabilecek blr kablllyette olmakla 
beraber Uıına1 yUaUrıden latenllen ln· 
kJıatı götterememı,u. BU&'{ln, mev _ 
cut oları erkek sanat okullan Ull ea· 
lqmuma 1935 de g1rmlf bulunnıtLk.. 
tadır, Bu okullarm bf.Jen f250 talebe. 
a1 mevcuttur, Erkek sanat okullannın 
g-en111euımeaı lç1n yapıl&ıı tetkiklere 
göre uoo,ooo liraya LbUyao vardır. 

Bu aayede yeniden 10,000 talebe oku. 
yabllocektit, Bu okullardan biri la • 
t&nbulda ,,f00,000 lira artlyıe vUcu· 
de getirilecek, 8,200 talebe okuyacak. 

U!n. R~Arm eavurdtJ#u uçla- da tıpkı aç bir kurt ~bi kendisi· eUndükı;e•· sütununda PR§a.bahçe 
~ ~tlı tatlı yüzUmU olquyor, iri ne saldırmı)'a Mıade bir adam Şişe ve Cam fabrikasının Jcrletal 
ır~iklerin sU.slediif bir çift yefil duruyordu. Bu manu.ra kartı. imali için Belçikadan kum getırt
~ ot, manalı manalı bana bakı • ımda. daha f a.zla duramadım ve tiği söylendiğinden ba.hiale böyle 
4..0rdu. Evine kadar götürdüm. lçe-ri çekilmlye mecbur kaldım, bir şeyin vukuuna hayret izhar 
ttti~hrken bana. tekrar te,ekkUr Rengim ,'bembeyaz olmuı. her ta. edilmekte ve memleketimime bu 
b· . İşte onunla ilk t811J11n.&D1Wn rafnn tıtriy<>rdu, Arkadaşım U· kumun a.nuunuı )ft.zı:m geldiği ve 
ıkaYt!fıl.. dllmemekllğimd, ~endJsinln b\lra. aranmadan bulunamıyacağı ye Memleketin mubı.ıtı yerıertnde 

. • • • dan daha lbu ~i manzaralar11. çünkü Belç1kanm böyle bir yara. plAn mucibince kurulacak aanat okul 

tır. 

~..llır gün vapurdan çıkıyordum. çok 91.lüt oltlugunu, onun koca. dılıe imtiyazı yaksa öyle bir ku.. larmda 10,600 talebe okuyabUeeeıtbr. 
Ol ıne kendisine rutladun. vefasız Sindan neden ayrıldıfmı, kapıla· mu yurdwnuma aramamak bir Yeni kurulacak o1a.n bu okullar uc 
<!uğumu, kendisini aramadığı. rmm önUnde "11< ve cbltlarlyle suç olduiu tebarüz ettirilmekte Up üzerine vUcude get1rilecek, uyııa

~· tramvaylara gOçlUkle bindiği- bulufarak ganiye gfttiklmnl ve ve bizim eski çeoıni bfilbUlleri.miz. n 15 olacaktır. 
la' beni aradığını, tatlı tatlı an. battl bu g)bl hareketleri ai!eal. le eski billflrlarıımzın kumlan a_ Bunıarm uçu tata.nbulda ~ııacıı.k 
be ttı .. Bunları söylerken yUzQ pen n!n <Slı~nde bHe ya~ çe. caba nereden geliyordu MUte. biri deniz in§aatı eıemaru yell§Ure. 
!eşiyordu. Çantasından ~ıkar. kinmed•flnl tatıilltıyle anlattı. h&l6181amnız bu noktalan aydın. oakUr. Diğerim de, .AJ\kara, Adana 

~gı· minicik mendiliyle yüzUnQ O anlattıkça g~rlmln önUndt- !atmalıdır den.ilmektedır Eskişehir, Kayseri ve hmlrde birinci 
~~ı. Kendisine cevap vermek is. her yer k~ ve lstır&bmı • Muhte~ muharrirİerimizin tıp, Gwanteb, Tra.bzon, Samaun ve 

un. Fa.kat toy bir genç gibi dan boğuluyordum. Nedıen 80Dra: bilmedikleri ve öğrenmek istedik. 1zınltte soo,ooo ner ura ııartiyle 600 
lh-.~aklamn titredi. öntıme bak. -Acaba bu lcada.r llUkutta mile leri mevzular hakkında. telefonla talebelik ikinci Up, Erzurum, Malat
·~la iktifa ettim, Belki de lif ıim kimdir? Dl~ haykırdım. Ar. olsun mahlmat almaları en Jü. ya ve Antakyada 600,000 ner lira sar. 
Ilı 'Un diye çok yaramaz olduğu.. kadaşım !biraz sa.hırlı olmamı ve ~lu ve zaruri bır cihetür tiyle 300 talebelik Uçllncü tıp olarak 

':_ ~ledi,. . .. bunu da öğreneceğimi, fakat a- N1te~m .B!-ty Hakkı Si!b!1 dahi inşa edilecek, hep8inin de motörcU!Uk 
'·Ben mı?. Dedmı. Sonra gu- sıl mücrimin kmn tl kendisi ol. tenkıdlennı meçhuliyet ıçındc yü- §Ubest bulunacaktır.,, Bunların ınııaaı 

IJ§.ve ettnn: duğunu söyledi B1r ild aaa.t geç. rütmezden evvel rnüdUriyetimizc için s milyon lira, malzemesinin teda. 
~ - Belk:J, fakat bel' ha1de •lzi Dilıltl ki kuJatİmnııİ IU cOmleler bir telefon etmek za!ımetinf ihtl. rtk1 .ICID d9 l,I00.000 Uraya tbtqao 
~ llllnadan evvel olacak, d~ın. geliyordu: ~r etselerd.i kendilerini ~u. vardır. 
Vaefnnun görUndü. Yalnız hiç ce. _ Kız Zeynep, git aynaya bir nıyetl~ ten!1r ve meseleyı izah Bu okullarm aüraUe lkmnıi için 

~'P vennedi. Aynlclık. Ona ar_ bak da nedir bu halin gözlerine ederdik. Böylece de Maden Tet
~ •ık Sik :rastlıyordum, Daha sfirme çek: suratım boya bu ak- kik ve Arama Enstitü5il ile fa.b.. 
b;f1su birbirimizi gönnek için şanı pa.m.r• gecesi oldu~u bil.mi. rikamıza beyhude tarizde bulun. 
l'İ}' aneler ıcat ediyorduk. Ekse- yor musun? Erkekler böyle pis. malanna mahal kalmazdı. 
\la a a.kşa.mları onu bekliyor, tram elikten h()l1a.rımazlar Memleketimizde cam kumunu 
rı.;ia.rda buluşuyorduk, O, bun. pay • araştınp istifade sahasına çıka • 
~ nihayetsiz bir sevinç duydu. - Ben pispaye miyim 8Jlne? ran fabrHcamıMır. Yurdumuzun 
%u her haliyle isbat ediyordu. - Böyle inat edersen tabiı filhakika birçok yerlerinde cam 

"' • • - İnat ediyorum, ne olacak. kıunu madenleri vardır, Fal:at 
~aman geçtikçe bu ~ursuz sev Şimdi ağzımı açtırma benim .. her bunlarm §İmdiye kadar bulun.. 
l);.ı z, artrk önüne gecilmesi ka.· eeyi ba.ba.ma anlatırmı.. muş olanlannın hepsinin terkip. 
~ Olınıyan bir şekil alıyordu. )erinde az veya !;Ok miktarda de-
i~lft. onu gönnediğim gtinlerdc (Devamı var) mir bulunmaktadır. Demiri havi 
~ de duyduğum derin bir istek kumla kristal imal edilemez. 
~a, tahammül edilmiyecek ka. S p Q R Hatta 8.di cam bile renklice dU. 
~ iztrrap \'eriyordu. Bir gün şer, Bunun içindir ki vaktiyle 

11 erini döktü. Genç yaşında ba. --- - - - çeşıni bülbüllerin ve kristalleri • 
~dan ~ felaketleri, bcd- Bu pazar yapılacak lik mizin imallnde kullanılan kun~ 
ı1..:tlığım anlattı. Öyle acı duy. maçlan 'Belçikadan getirtildiği gibi fab-
~~ki, belki o bu kadar tasa- rikaınızın açıldığı ilk zamanlarda 
~rı.a.rnış. belki o bu kadar ü. İstanbul futbol ajanlığından: da bir tecrlibe mahiyetinde ola. 
Yati emisti. Yine bir gün Adada Şeref stadı: rak yapılan az miktar kristal ma. 
aıo....~ana oturuyorduk. Hayatını, Saat ıo Alcmdnr - Dawtpap mulitm hamuru da yine Belçika 
~~anm genç kızlığın en CO§ - hakem Bülend, Hayati, Halit, sa- kumundan yapılmıştır. Avrupa
ı:ad hararetiyle anlatıyordu. O c.t 12 Beeiktaş - Süleyma.niye da da böyle kristal imalatmda 
,~ a: rnes'uttuk ki •• fakat bir. hakem Sami, Milnir, Muzaffer, sa- Belçika kumu kullanılma.ktad:r. 
~ llbıre durdu. Yü&Undeki mnna.. at 14 Fent:rOO.hçe - Beyoğlu ha- Hatta en temiz ve miistesna htL 
~ l' derinleşti. Umulnuyan bir kem Adnan, Mustafa, Sel!mi, sa- sus] imalat için Hindistan ve A. 
,~Inlrkla: Saadetimize imkan at 16 o. sıı.ray- Vefa hakem Şa- vustralyadan kum getirilmekte -
~ adığını, anlattı. Ben, hiçbir zi, Ferid~ı, Necdet. dir. Tür~hıe. de, _bahı:sus föbri. 
~da tabi olmıya.cağmıı Ye he- Fenerbahı:e stadı: k~mız gl!Ôl mıllt .bır ı;nuessese el. 
~oqı evleneceğimizi söyledim. Bu. Saat 12 A. Hisar - R. Hisar bette dalına yerli iptıdaf madde-
a dn itiraz etti: hakem Ncj:ıt, Hayrl, Ru!;en, sa- !eri kullanmak idrak ve gayretin. 
~ - Zevnep diye yalvnrdmı. Ü at 14 Taksim - Altıntuğ ha.kem dedir. Bugüne kadar aran•alar. 

hne, düşün bir kere ö!Umlere hakem E.cıref, Zeki, Nihat, saat la bulunmıyan saf ve demirsiz 
'_>e,jiyete kadar ber .. ber değil mi- ıG 1st. spor - Beykoz hakem ha- cam kumu yarın. b~r tarafüı bu: 
~~_., Bundan daha bUyük hangi kem H. Galıp, Baha, MUeyyet. lunuveri~ ve ıstıhsal ve nuklı 
aıet tasavvur ediyorsun? Evli, Not: Tehir maçları davetiyele- milsait şartlara dayanırsa l.ıuuu 
ı~t.a sevişerek yuvasını kurmus. ıfuin bölge spor servisinden alm- derhal ve seve seve kullanmıya 
~ at saadetin ne olduğunu nnla. ması rica olunur. ba§lıyacağımızda .. şilp~e yo.kt~r. 

1 Bug~kü radyo 

7,30 Program, memlekete saat ııya.· 
rı 7,83 Hatif program Pl. 7,45 ajans 
8,00 Hafif programın devamı Pl, 8,llS 
8,SO Evin saatL 12,30 program, mem 
leket saat ayan 12,83 Nllıa\•end'den 

§arkılar 12,41S ajana 13,00-13,30 Ka. 
rt§ılt şarkılar 18,00 program, :memle
ket 8aat ayan 18,03 Faaıl aazı 18,45 
Ziraat takvimi 18,ISri Beethoven'ln pi. 
yıı.no cserıcrinden iki sonat 19,30 saat 
o.yan, ajans 19,45 Halkovlcri folklor 
saati 20,15 Radyo gazete.si 20,45 TUr
kWer 21,00 konu~ma (Ordu ve sağlık) 
21,15 TUrkUler programının lltlncl 
kısnu 21,30 Konuşma (Hiklye saati) 
21,45 Radyo aenlonl orkestruı 22,~0 

saat ayarı, ajana ve bonıalar 22,45-
22,ISO Yarınki program ve kapanı§. 

Şehir Tivatrosunun 

l
j~ııımıı ~~:: 2~~~~ R A 

il ~ııı KO:o~ :::.<;~DA ~ SöZllN KISASI 
1 -o-

Beyoğlu Halk Sineması 
3 BÜYÜK FİLM 

J _. Lorel - Hardl, Kodcete. Türkçe 
2 - BU)ilk Şehir 
S - Pollıı PençrtıLnde. 

lSTANBUL BORSASININ 

'lı~I') ve anhyn.marm~ nilelcr az .. .. "d k ~~~t bu ~a ~~un ıçın varı~ w=;. 
ık . · Şuna. jnan. Jd seni tnmm3 _ inonu koşusuna gı ece ~ıl~ır, Çünku halen rneır.:cket .çıht ve ıaapaıut 
111. evvel sankı dünyada mevcut atletler ~tıyacatını ka:şılaın~ üzere Londra ı sterlin 5.24 

1~tilıntsim gibi gcHyor bana! Sc- l§letruekte oldugumuz haradenız Nevyork 100 Dolar 130.70 
'11

, o kadar s~viyorwn ki ... ö. 29 mart pazar gUnU F.akiiehir- s~ilindeki ~odima kum ma?.e.. Cenevre 100 İsviçre J."r, S0.36~ 
111le baktı, içini çekti. Gözlerin. de yapılacak büyUk lnönil kır ko- nınden yap~~ız h~cıfı.lcm .~~.c. :Mııdrid 100 I'ıı.zeta 12,9375 
'Parlıyan b;r damla va.c; yanak- ııusu (Türkiye kır ~usu birinci- caciye .v~ ~'flC ımalatına bu~un stokholm 100 !sveç Kr. 30.72 

ESllAM VE TAH\'U.A1 
~l'lndan döküldü Halbuki ben, liği) ne iştirak edecek atletler kuvvetimızı sarfetmç.kt.c oldugu. 
,ı 1':ii7.CJ ~özlerin. clııima gülmcs;. bugUn 9,30 trcnilc Eskltıehire ha- ~u~an l~~ eşya imal.atnu ta. 

tıc> çok istc>rdim Ellcfrnle ~·U. reket edecektir. bintıyle duşuıımcmekteyız ve bu- Snaıı - Erzurum 2. 7 
11il ildim. Onu' ra~nrr.a bas· Knfllen: Maarif miidUr muavini nu ileriye bırakmış bulunımı.i<t<ı. 

'' Vahi r) asct edecektir. 

l9,8ti 

"'*. 
adan hayli zaman gE'~mifjti, 
<ia·ma milt"es.c;ir VE' bir:ı?. da 

?'atmı-, görüyor. bu h!lindcr 
C>l<>m duyuyordum. Hnvat:n: 

lt'aC'ık bir çcr<'t>VP kind" fülc!l.'1. 
')Us ııibi rfc"irıvordu. A!rra. 

arından bn~ka hil'.'b'r yere 
~ı. evinden dışarı çıkrr.·ı.z. 

<X'r('Sinin önlll'llf" boynu 'bü. 
'benibcklerdi B< n onun bu 
r feragati nds sahibi olması.. 

~------------------~------- yız_. ______________________________________________ _ 

YURDtTN MÜDAFAASI ÇOCUK 
KORUMAKLA BAŞLAR. 

ÇO('ult E§lrgeme Kurumu Genel 
'Mt'rktttl 

'\a.Htnl : ASIAI u~ 
lfoc;ıldıqı yer : \'AKİT \fATRAASl 

Umumi Neşriyatı idart <'den 

Utfik Ahmtl .'iecwofı 

Karar Hülasasıdır 
C: 42/500 
Mılll Koruma lcnnunun:ı muh.ıle!etten latanbul Pangaltı Cümhuriyet 

caddesinde 227 No. da bakkallık tl~lUc meşgul Mi§on oğlu Şlnorik Sim 
hakkında İstanbul Asliye iltlnct ceza mahkcmcslnd~ cereyan eden mahke. 
mesı neticesinde suçlunun filli sabit olduğJndan MU!l Koruma kanunwıun 
31 \'O 59 uncu madd~tcri muclbinco ylrml beş lira para cezası ödemesine 
ve y~cli gUn mUddcUc dUkkA.nının kapatılme.sına ve hUkUm kat'lleştığlnde 
Ucreti suçluya alt o1mak Uzere knrar hülA&ıısmm Vakit gazctcslndo neşre· 

dUmeslne 18.12.941 tarlhlndr. karar verildi. (S8f2) 1 

ptA.nları hasırlanmaktadtr. Demir bu· 
lun<tutu takdirdo binalann ın,aa.tı he 
men ikmal edilecek, bUıunmadığı tak. 
dirdo tek k&Uı tu#lalı aUSlyeler ha • 
llft4e kurulacak w okullar sUraUe fa_ 
&llyete pçlrllecekUr, Bl.Wure bunla. 
nn tedrlcl wrette dlter kaUan kuru. 
lacaktd'. 

Bu okullann malzeme.sini yapmak 
Uzere do bir milyon llra De bir tabrl. 
ka kurulacaktır. Fabrikanın bir de 
maJz;eme deposu bulunacaktır. Bu te· 
stant ancak Qç dört senede VOcude 
geUrilecekUr. Sanat okullarının in. 
patı için 23 milyon, 200 bin, Alet I· 
çln de 6 milyon liraya. ihUyaç görül. 
mektedlr. 

GUndUz ve devamlı t.alı.811 wrecek 
sans.t okulları ltunııduğu gibi, ak§am 
S3nat okulları da kurulacaktır. Bu 

okullar nUtuau l~ binden yu'kan vilA. 
yeUerl.n merkez kazalarmda açılacak. 
tır. 

Hazırlanan plln mucibince açıla. 

cak olan akfam aanat okullarmın •· 
yısı 45 dir. Bartedllecu para da 
4,l~,000 11.radtr. Bunlarda 10,000 ta. 
lebe okuyabilecektir. L11zum gör11ldt1· 

ttı takdirde muvakkat kurslar da tf. 
ala edilecektit, Me~ut erkek -.n.at o
kullarmdakl akp.m kııımmda ıs bin, 
yent açılacaklarda 10 bin tübe ye • 
U,,Urlleceğ1ne göre 2S bln ellılJlan ka. 
zarulmı:o olacaktır. 

Makine ve &l&t lçlıl iki milyon GOO 
bin lira, cem'an 6,625,000 Ura ııarte· 

dUmlf olacaktır. Bu okull&rm mWılm 
blr kuımı 1912-1943 denı )'JllDda ta. 
aliyete geçeceklerdir, 

HASAN BEDRE'l'TlN "OLGEN 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Eksiltme 
Clnııl Mık dan Şekli Obtl S-tt 

Beyaz ııabm.. liOO Kilo Pazarlık 7.4JH2 9.30 
BaskUI ''biner klloluk,, 3 Adet .. .. 9.50 
Tahta kürek 4000 " .. .. 10,10 
Kestane çubuğu ıso.ooo " .. .. ıo . .o 

ı - Yukarda cins ve mlkdarlıın yazılı malzeme pazarlıkla s:ı.tm alma 
caktır. 

2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saaUerde Kabatqt& leıva. 
zım şubesinde merkez mUbayaa koınlayonunda yapılacaktır. 

S - Tahta kürek nUmuneaile baskUl ve kestane çubuğuna alt ,artna. 
meler her gUn 5ğleden sonra sözU geçen r;ubede görOlebfiir. 

4 - hteklilerln pııznrlık için tayin olunan gün ve sn.alierde teklif cô~. 
cekleri !ıyat üzerinden "(, 7,6 güvenme paraalle blrUkte adı geçen Jtoamyo· 
na mUrncaatıarı. (3708) 

,------------------------~ ·ı·Qrk•ye camburiyet 

ZiRAA T BANKASI 
KıırUlot tarihi: ıK8Jl. - SermaJeet: 1000,000,000 l'llr&ı Una 

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

Para olrlktirenıere 28.800 Ura Uu-am!ye nrtyor. 

c.11'8•t &okasmda kumbaralı .,, ihbarsa tuarrut h~sapıarmcıı eıı ıu 

50 Ura:ıı bulunan•ara ııenecıe 4 cıeııı çekilecek kur'a ile aşagıısaıu 
oınıııı gore ikramı~ cıagruıacaktlr 

• • 
• • 
• • .., . 

ı.ooo • 
ı.00<1 • 
l,000 .. 

•.000 .. 

ı:ıc 4'1 

ı:ıo ~ 

1 &<l • ıtl 

l)lKK.All fieaaplarıodnkl paralar Dlr sene ıctnııe M U.racıan &şatı 

20.Şmtyeruere tkramlye cıktığı takdirde % 20 tıız.ıutyle ~rUecekUr 
&eştdeltr: ll Mart. t1 Haztran. 1l Eylfll IJ Bın:ıc!k&ınm t&rthı• 

rtndt va pııu 
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~~a_ ....... .-... ~-o~ 
C'.. ·~ 

Sum~ ~ ~\. 

Avusturaıyamn tarih ve 
coğratya haritası ~E\llS&EV 

f) .Harita lzerlndekl numaraların 
lzahıar-ını aşaftıdakl yazıda 

takip ediniz 

• 

* A vustra1ya :P'raruıadan J ~ 
defa büyüktür. 

• Ahalisinin yarw gehirlerdc 
yaşar. 

• Metbunıda gece yansı ikeL 
Pariete saat 14 dür. Şuljat. A• 

vt#raly&da yunı tam ortuıd.ır. 

* Avuetralya kadmlann ilk 
defa rey verdikleri mem\~.U~ 

TAKlf'1.ADAl AQJ 

iiiid 

1 - Sıcak mmıleketler nebat. 
Jarı bu sulara gemilerin yanaşma 
sına mimi olW'. 

13 - 1928 denbcn Avustralys. 
nın merkezi olan Kanbcra 19.:w 
de yapılmış küçük bu kasabadır. 
15.000'i beyaz olmak üzere 70 bm 

Haritadaki numaraların izahı 
2 - Vellesley adası 
3 - Fransadan bir buçuk defa 

büyUk olan bu arazide 4841 beyaz 
16,000 yerli yaşar. 

4 - Port.'.)aI"V(!n ile Avustral· 
ya arasındaki münasebat burada
ki 1000 kilometrelik demiryolu 
\'asıtasile temin edilir. 

5 - 1862 de buraya yalnız 5 
tavflan getirilmişti. Şımdi 1600 
kilometrelik sahada milyarlarca 
tavşan yaşar ve tüylerinden şap
ka yapı-iır. 

6 - Kervanlar buradaki kum 
çöllerinı aylarca geçemez, fırtına· 
nın dinmesil)i beklerler. 

7 - Dikenli \'() zehirli neba-Uar 
burayı geçilemez bır hale getır
ıni§lir. 

8 1861 de k~if Bruk ve Vili 
burada öldüler. 

9 - 1885 de gtimüş madeni keş. 
Colundu. 

10 - Tuna kadar uzun olan A· 
vustralyamn biricik nehri Mı:. 

ray buradadır. 
11-Bu mıntakada 1802 de 4000 

lngiliz lirası kıymetinde bir altın 
parçası bulunduktan sonra ma 
denler jşlctilmeğe bcışlandı. 

12 - Arteziyen kuyulan mınts. 
kası 

nüfusu vardır. 
14 - 1788 de burada 1200 in· 

san vardı. Bugün 60 bini yerli o
lan 7 milyon insan vardır. 1,300 
bin Sidney harbin ba§langıcından
beri mühim silah fabrikalarının 

merkezidır. 

fusu vardır. 
23 - 600 kilometrelık kayalı.ı< 

arazisi yüzünden bu sahılc yamı.• 
şılmaz. 

24 - İngiltere ve Avrupa se 
ferleri bu limandan yapılır. 

25 - 1790 da Fransrzlar bu sn. 
hili keşfettiler ve ilk defa olarak 
haritada gösterdiler. 

26 - Rolans uda.~ının feneri va 

purlara Avustralya.ya yaklaştığı
nı bildirir. 

27 - Burası hem bir deniz üs-

sü, hem de Cenubi Afrika kab
losunım Avustralyaya geldiği nok 
tadır. 

28 - Burası altın sahasıdır. 
Sıhhate uygun olmryan bu ik\iır, 

de bugün lüks oteller, kulüpler. 
kiliseler vardır. 15 - 1788 de buraya bir boğa. 

beş inek, bir koç ve 29 koyundau 
bugün 106 milyon koyun ve 1!1 

1 ı, A N ı 1 
milyon sığır üremiı;tir. İdare merkezi lstanbulda Tahto.ka_ __K __ A_Y_l_P_L_A __ R __ 

16 - Bu bölgede 170 milyar ton lede Dar hanında 8/10 numarada \"'akl 

kömür vardır 1 (Brazzafolll \"'e ŞUrekAm Türk Llmi-
• .. tcd Şirketi) nln teslh ve tasfiyesine 

17 - Avrupayu sut ve et bura. ŞUreklca karar vcrllmi§ olduğundan 
dan ihraç edilir. şirket aıncnklılnnnın nlhayet bir sene 

18 - 1920 de Kislandda 100 zartmda Galatada KUrkçUb:ışı hanın
binden fazla koyunu olan 14.6 sü· da 9 numarada mukim Tasfiye memu· 

rü vardı. Bugün burada 1,5 mil· ru Avukat M. Mercan'a müracaatla 
alacaklarını lsbat etmeler! lüzumu 

v on koyuna malik sürü sahiplerı 
\•ar. 

19 - Burada ağaçlar 150 n:et 
re irtifaa kadar yükselir. 

20 - Tasmanya adası 1792 de 
keşfed•lmiştir. Yerli ahali bugün 
mevcut değildir. 230 bin beyaz 
yaşar. 

21 ~ - :0.1elburn bir milyon nı.i. 

fuslu bir şehirdir. Tayyare fabrı· 
kalan vardır. 

22 - Tozu yüzünden unlu şehir 
adını alan Adelaidin 320 bin nü 

llln olunur. 
Hail tn flyooe Brı11.7.afotıı ,,.e Şü· 
rekl\sı Türk Limited Şirketi ser -

aıayeıııl: T. L. 20,000 
Ta..o;flye memuru M. Mercan 

(39276) 

Seçim 
Sarıyer Halke,1nden: 
5 Nisan 1942 pazar günü Baat 11 

de Evlmlzln (Dershaneler ve Kurs
lar) ve (KüUlphane) Komiteleri seçi· 
mi yapılacağından kayıtlı üyelerin 

bulunmaları. 

EyUp kaymııkanılığmdan almqı ol
duğum 8S6t cüzdan 11/22 beyanname 
numarau asker allesl yardım cüzdanı_ 
nı kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Eyüp tJ'r Şehitler Çeşme 1101,al< ~o 
12 de Ferldo Aygiinor. 

* ~ ıı: 
Üç ya.şmda sat ka.n Arap, Al kıs_ 

rak annesi Haradan Meınıre, babası 
Haradan Birik alnı nbroş btlyUk akıt· 
ma di5r bacak beyaz. 
Burs:ı yarııılarından Karacabcye gc 

lirken yukarıda cvsn!ı y~lı atın 

petlgcrisinl kaybettim. YenlalnJ. çıka_ 
racağnndan eskisinin hUkmü yoktur 

Kıımc:ıbeyll F~thl Atlı 

(392721 
• :il' • 

Den!zyollanndan aldı~ım tekaüt mn 
aşmıa alt mUhürlerlml ve maaş cUz 
danımı zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

29 - Garbi Avustralya Fra.ll83· 
dan 5 defa büyilld.ür. 

30 - Burada dünyanın en ~ 
zel cennet kuşları, papağanlar, 
sinek k~ları, siyah koğular, de· 
ve kuşları vardır. 

31 - Danpiye Avustralyayı ilk 
defa 1688 de burada ke§.f etmİ§ w 
yeni Cava ismini vermişti. 

32 - 1923 <le ilk defa bir oto-
mobil Vintor ile Brum arasındaki 
3651 kilometrelik çölü sekiz ayda 

geçmi§ti. Yapılmakta olan şi~ 
diferle beş günde geçilecek. 

33 - Avuatraıyanm eembolü 
olan kangurular bu civaıda bulu-
nur. 

34 - Port•Darven Avustralya· 
nın en mühim deniz ve hava üssü
dür. Cava kablo6u buradan geçe.ı. 

35 - Buradaki boğa.znı derinli, 
ği 20 metredir. Çok kolay toı;pil 
döşenebilir. 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

lstanbul . Bahçekapı, Taşhan 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa tc.lgraf adresi: DOÖAN'rAŞ 

Pı'ıfldlk, Yuyalıır lcöyllnde !\loda vn
puru lostromosu ~fehmct Ptluhltttn 

11"<'11 F:ıtm·ı l\vluu1l (39271) 1 ---
• ~ ~ !!I' ............................ , ................ ... 

ile sabah öğle ve akşam 
Her yemekten sonra P,ünde 3 defa muntazaman di ... lerin;zj fırcalavınız. 
• ~ i ... . • ~. ' ... • . . ', ; . • . :- •• 

Beşiktaş nllfus memurtuğundan al-
mış olduğum bUvlyet cüzdanımla eııl
mln nutus cUzd::ınr zayi olmuŞtur. Ye· 
nilerlnl çık:ır" C"'t.rmd:ın eskllerlnln 
hUkmU olmad•ğı illı.n olunur. 

H:ı!ılun Çnlık 3211 D. n. Yolları 9. 
işletmede m!'ıntır (!9270) 

1 U O K 1 O H 

HAFIZ CEMAL 

l 
"LOKMAN HEKiM., 
n o\Htı.n·" &itin!: HA~~ ISJ 

nıvanvnın 104 

MuavenE' ~qn•ıcrl 2.t'ı ti l"E'l 22/IU 

"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazıları 

l:l~f' llt>DCU "l&f11lUDJ ,...: - Ellll&Jtier - BlllllH 
SITIU il UNl 

~ı ~·vlyoru..m - Kom&ıı - d1JK~ tsUKÇAJl 
W l~r.ıı.o OazeterJ,llı - ~11'.JS&I. A.LTUG 
:\ıtl('Uıı • Meb'Ul'IUI l&'M : ~ - llAJUU rAKD us 
t'çtıııdl !!lultan :\lelJmedla St'ft..t Döttlalt - lftLMJ Ul&.U• 
K.endJ llendtDf' ı 000 ııellDM' •.ıe ~trctıea - l"raaMMlll td...., 
Keao • l'Gdl•• ı OOC kelime itf' ;ıtredd - A ,........,. ldtalll 
Kl"Dıt ınnttın" tOOO kNlme :ı~ ııtnııteı - lnırtH- ırttabo 

.. 
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