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Reisicümhurumuz 
Resim sergisini şereflendirerek, sanatkarlarımızın 

gezileri hakkında direktifler verdiler 
C. H. P nin resim mükafatı dün verildi 
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Aııkara, S (A.A) - Qea0 ıutm. ı.. Cbell MÇmlfle,r. Birincinin •oo, ikin 
tıdatlanmızı yurd lebı4e psd6Nrek .ı.ıa no, llçtıncünün soo ve diğer ye. 
onlardaki sazı&t nıınunı M.,-t ve lıa.. eli -.-~ ... da 150 ter lira müklfat· 1 , 
kikntıa imtizacını tftDlll Te J'U1'd ,.e ~lafta& karar verildi. 

Doğuda 
Çift ~yvanları 

yiyecek kıthğından 
tehlikede 

;yazan: Asım Us 

sanat güzeWklmaı '9r ~ tamtmak J'9rı Jıı.,.U taJlfır'ken bir mutlu te. 
maksadiyle C. H. P. SfiMI ..ıu.t..tt. ~ 8*rt oıiank· ~urroı.sı de ya.n 
ı?i tara!mdu d6rt ......_.ri tı.rtip lal"lalla jaJ'ia etl4lıri "1hmduğu halde 
edilmekte olaa J1ll't SOi ,_. ....... 9ffllye ftnıf ~ Te llaari! Ve. 
n1n dördUll.elMl de 1Nl ,...- ,_. JdHals 11-.a Ata TBeet ile jüri Azuı 

pilIIll§tı ...... ......uu 8Ç yıl ~ tı.NflQllD ıt.,.ıı•-.ııNır. 
hazırllUWl MO t&W• 91 1ııU'liıcte, na Pal'tlllılrl ttrap etUtt w ~ ge. 
evlerlnlD taun• yu AılO•• 4Gta3'l • aıı.rta ..-ı aı.ıMt bbJlrt • 1ııuaJa.. 
.siyle Ank&.ı'& •rst •"'1de eıcııu ar- nn mllkilau.clıirtlaa ftUU.W. lııü _ 
gide teo)llr edilmekte olu bu yıl ~- md& •&rti UIDlimt ld&N -,.U. la· 
zisin.e alt ıos tabloyu mllkt.taiıandır. mndan Jlarq ..aıum H.aa ıt.ept 
mak üsere C. H. P. uınund idare he. Tankut taratmclaa relolif8-h~ 
yetl l.zumdan Karaı mebusu Haaan !U\hat verllmtfttr. 
Re§it Tankut, latanbul mebusu Salah Sergide bli' aaattan tul& kalan bO· 
Cimcoz, 'Çoruh mebusu Ali Riza Eren, ytik Milli ~timiz · 'San.atklrlanmızm 
Ankara halkevi rei..ııl 1ı;eı mebusu Fe. eserlerini ta,kdir buyurmUflar ve iler. 
rlt Cellkl CUven, Tevfık" Ararat, res • deki gez!Jer için kı)i'inetlil' "'direktltler 
E&m Retik ·Eplkman, ve~rlt knptan'. ve'rmışletdir. • • .> * · 
dan "'lllUrekkep jUri bu ııe~e geZiye c;ı· ReisfcttmhurumUzwi sanata ve aa _ 
ltan 'l<> re!!samırnız tarafından -hazır: ·nalkArlanmıza k~gösteraığı yakm 1 
lanan t"abloları tekl kederek'.~~ıa; _ ' Hgİ' bu• ~in· değerbir'arttırmt§ ve ge. ı 
dan 'Muğl~'ya giden Selim Tur&.ıi'ı lbı. rek,.resİıamla~i'z ğere~ onlarm lf
rinci, K'llt:ahyaya' giden Hakkı Anh'yı Jeriyle • ~eoguı:o~ jUrl beyeU büyük 
ikinci, Vana giden 'Kemal Ceren'i ü.:. b~r "!vinç ve heyeçan duymuşlardır. . . . 

CAYA 
Deniz 

muharebesi 
nasıl oldu? 
TOKYO 

Bu müthiş harbin 
bütün taf sUatını 

• 
varıyor 

Erzuııım tanıflarmda çirt hay
\."aDlarınm yiyecek yli:ıiindcn bü
yük 81kmtı ~ bulundeğunu ha
ber alıyoruz. Memleketimizin doğu 
bölgelerinde bu sene loş çok er
ken gelmiıtir. Bir çok köyhi.lerin 
hayYanlan için hazniıır.dıklan ot Ye 
saman Pındi<Jen bitmiştir. ·sama. 
nm kllOfRl beş. otua kilosu on ku
ruşa satılma~ra ba,lamtştlr. Diğer 
ne\.i ihtiyaç maddelerinin fiyatta
n eh. bu Dlsbette aırt&qtu. Bu fi
yatbrla. çltt.çller, kiflller hay
\-anlarma yi,ecııek t....a etmek
ten aciz llllle p ...... 

~~~~·~·~ ~~~ ~ .'* 

~ipek kadın çorapları 
~ menedilecek 

Müttefikler 6 kruvazör. 8 t.orpito 
muhribi. 7 denizaltı, 1 ~r, 

bir mayo gomhi kaybefmltler 
Tokyo, 8 (A.A.) - Japon do

r.anmaısmm Slngapurdaki buma-

F.ğer wn ti 'ıa ....,.. _... lıış, 
"rkea ... ....,.,.,..., ,..ı m •. 
lımlau da~ ~ Jlfecek 
kıtlrlı J 1 MWD k hvallde fek 
.- ... -telef ...... ~· 
ıiz gfh•meldedfr. 

< Hukomet luks ttŞyanın tahdidi 
için yeni tedbirler alacak 

~i. bUyük Cava deını.i muhare
besi hakkında, Dom!llA '1&alllla &f&
ğıdaki tafsllitz wmlltür: 

(l>evoMt Bo. 1 H. 8 •> ---

F.nunan la alakab olanlar bu 
vuiyete karşı ancak hnkiımet 
ranlmu ile bir tare baluna.bilece
~I kaaa&Un(ledirler. 

Doğu bölgelerinde ' on ha.ynıı 
':aşma dördü bozmal s:ıyıhr. Boz
nw demek kısır kahnıs inekle bir 
sruıe sonra inek olacak .düğe, ya
hut bir sene sonra. öküz olacak to· 
sondur. On ha)'\'anm dördü böyle 
bo7. olunca ~eriye kalan altısı 
köyfünün çiftini sürecek öküzü, 
)·l\lıut doğuran ineği demek olur. 

Köylüler bu sene olduu ~bl yi
~·ecek kıtlığı zamanlannda her 6eY· 
den e\.-vcl sene içinde çlftlcrlni 
<;öreoek öküzlerle doğuran. ya
lı ut doğuracak olan ineklerini kur
t arma.ya çalııJırlar. İcap ederse boz 
ına.Uarm otlarmı ve samanlamıı da 
onlan veril'Jer. 

Böyle yapılmazsa bomıallaria 
~raber öküzler ve damızlık in<&- ( 
lerin hayatı da tehlikeye· . düşer. 
iki §erden ha.fitini tercih etmek· ı 
ten ha.~jka zavallı koylüler ne ya
pabilirler! 

İşte Er.nınımclan gelen haber
ler bu ha\.'alldckl YAZlye'tJ bu ~
ldlde tasvir etmek~ir~ 

V:ıziyet böyle olunca muhakkak 
qrett.e f.ehl&ede. ,oJan hayvanla
n Imrtamıak iç.in ancak bir tedbir 
hatıra geHr: Enurum ve havali
sincı.- "ahlplerl tan.tından be"le
~iycceği anla,ılan bozmallan 
1<;r7lnea.n Uµ'aflanna demiryolu va-

'ı.ıt:tsile parasız ~ötürmek. 

Çünkü Erzurmna nlsbetle bahu 
\'e ya7 Erzhıcena bir ay daha. ev
,·cl ~lir. Bomıallar buraya getlri-

ı lirse bir ay e~-vel yiyecek kıtlığı ile 
telef olmak tcıhllkeslnclen kurtu
lur. Bunlann ı;rzıncana götürül· 
mesl ile yiy~kleri de El'7.llrum
da kalan tiküzlerin ve damız1ı1< 
fneklerin ~lenmcslne yardun e-
der. 

1 
Hükumetten istediğimiz bu va. 

ny~t mahallindeki salahiyetli ma. 
kamlarca teyit e<llldl~ surette va
kit geçirilmeksizin sıkıntı l~inde o
!an 1'..:ı.y,·an sahiplerine yardım eli· 
nin uzatdmasıdır. Memlekette zi. 
r'ftİ i'itl.hsali artmnak IQhı bir çok 
ted:ıkarl~ılnn gö7,-0 alan devletin 
doğn 1iliyet1crimlvle 1 fiy~k kıt
lı~dan tehlikede bulunan c;lrt 
hap":tnlarmı lmrtaracnğında as
li ,üphe et.meyiz. 

~. S ("Valıılt o et a' ... ._.,_ Eaüılar t.Uafalıf111 .ııa olarü -ul. 
BuslaJrll ~ ~ ........ luaJI&• " l'IJ'Mn ..,.ıarm ta.Midi, 
bldlraıu ıa.... bertaraf •tm•k l~a ,.apılaa ID~lttıWtlere bJUı..-a • ..,.. 
yeni bir takım tedbirler etrafında tet- tqkll ~lmektedlr. tık ~ olarak, ipekli 

kileler yapılmakta olduğu haber veril.. kadın çoraplarmm satıımm menedil _ 
mektcdir. meli veya daha aağlam bir şekilde ı. 

Bu tetkikler neUceal olarak lükı mtıll için yeni bir takı:m tedbirler a. 
c§ya istimali tahdld olunacak. hayati lmmıı.st dil~Ulmekte ve tabrlkalarm 
UU"Uretl lcab ettirmeyen her tUrlU gi· ı' yalnız iplikten maml)I çorap lmAl et. 
yecek eşyanm lmA.llne ve ıatımallne mesl tçln bir takım kararlar almaca. 
~e mll.nl olunacaktır. 1 ğı 8',Ylenmektedlr. 

Karlı Rus kö;yıeri.Dde Alman atkerleri 

Almanya 
Kafkasya petrollerine 

kaYu:;m:ık i('jn 

Rusyanın cenup 
kesimine hücum 

edecek 
İngiltere 

vrupa ıimalinJe bir cephe 
açacak 

iSVEÇ 
Yeni tedbirler 

almak lüzumunu . 
duyuyor 

(Ya"'rsı f incide) . . . 

_ __.:....F_o_n....;.-.·' __;__.:,_ Şark. CepheS!!'_~ '· GENERAL 

Papen A~-- VA VEL 
Sovv!t !~a-~r~~ları Tekrar HüıdiSiaö · G~lrdlğl kazadan dolayı mlnnet

tarlıgınm bir nJşanesl olmak üzere 

Çocuk Esirgeme 
Kurumuna 

bin lira verdi 
Ankara, 8 (A.A.) - Alma.nyıı 

i>üyük elçisi ekselA.ns Fon Pa.penle 
Ankara valısi Ne'V7.i8t Tandoğan ıı
rnsmdaki teati edilen mektuplar 
~mı lal'<iır : · 

Aziz ekseli.ns, : : ·' 
24 ;uba.tta 'vuku balan .· hidisc

den meAut bi; tesadüf ·~ri ola
rak sağ \.'e salim tcurluhrian'l cıöıa.: 
~'Kile cenabı 

0

bakka.' ve Türk do.st:• 
lamna · nilnnettarhğtmm· bir ntşa
nC81 olmak üzere leffen 1000 llra
hk bfr tek tAkdlm ediyorum. Bu 
D.JM;iz meblağı ·~hrin muh~lanna 
teni ettrimenlzl rica ederim. 

< Devamt Sa. ı Su. 3 dlJ) 

puskurtuldu ı Başklimari·danı oldıi 
Kerçe 

Yapılan hava hücumunda 
liman tesisleri yakıldı 

So''Yetle~ göre 

---0-

~Allft2'·Jllar. · 
·238 t~yya!'e. kay:bettiler 

~ .Btrlif! •. 3 i ( {i.A.J .• - ,Alm:ın ordıı-
• lıirı baş.Jrnmandan!Jsının tebliği: 

Kırımda· ve Do.l\elz havzasında, 

uiişm:ının ·tanklarla desteklenmiş 

önemli taarruzları şiddellı muhare. 
beler sonunda püskürtülmüştür. 

Kere şehrine y:ıpt~ımız hava akın. 

( De1:amt Sa. ! Bü. 6 da) 

Hınd ordusu 
tkuruiacuk 

RASiN: 2 --, 
ve Kupon:41 

HERAKLiT 
İçinde üç ayn piyes bnlunıın ,.e flyntı 76 ı.u. 

1 

nıs olan RASlN: ı De fiyatı 25 lrunı:ı olan He· 
rald.it, G kupon getirecek okuyucumum yalnız 50 

L kurup \"erllecekttr. 

Dünya Romancılığında 
~~ birincıiiği kazanan eser 
~ . 
~:Bugün üçüncü ıaylamp·;cla dünkü k11mın hülaaan ile bci. 
~~ lacakıınız. Bu e,ıiz eıeri "okumayı ihmal etmeyiniz. rf4 
~ 
~ 
~ 
~ 

~~ 
~ 
~ 

~~ 

1 • 

~ Nefis bir Aşk ve macera hikayesi 
B,,..,. Sinci My/amızJa 

K iKAVf 
V akıt okuyucularmm aMkle \&kip ~rine füp. 

be etmediiimiz R. B. K. Panai,an ndaa •nıa Kenaa. 
Hulusi kısa edebi hikayerini gene Vakrt'da neıredecek 

~~tir. Genç nesilin en kuvvetli hikayecisi olan Kenan Hu. 
~~ lusi, kısa hikayelerinde modem hikayeciliğin en güzel 
~~örneklerini vermektedir. ·Bir kaç güne kadar Vakrt ıü
~i4 tunlarında okuyacaksınız. 
~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

- ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
VAVEL JAPON TAARRUZLARINI 

OU RDURABi lECEK Mi? 
Şark <Jephcısi , .u Ubya Harbi: · · Llbya cephesinde dUnkU İngiliz t6b

Şark cephesi, dışan mühim · hlı.va· j liğiıl1ı göre bir kımıldama olmuş, .AL 
di..ııler sızdırmamasına rağmen bUtllİı man tayyareleri bir durgunluk devre· 
cephe boyunca hemen henien her bÖL sinden• sonra SüvcY§'e bile hUcum et. 
gede en ~lddetll harbler verilmekt.cdlr. mlşlerdlr. Fakat bu, beklenen bir hU. 
Ruslar teşebbüsü ellerine almış bulu: cıJmdan ziyade bir ke§i! mahiyetinde. 
nuyorıar ve §lddetıı hüciımfar yapmak"" dlr, 
tadırlar: Fakat bu hUcumlar, mühim PASlFtK HARBİ: 
muvaffaklyeUer kaydedemediği için Dün de yazdığımız gibi Japonlar, 
fevkalAdeden bir tebliğ verilememek. müttefiklere cava muharebesinde u. 
t~dir. SovyeUerin en büyUk ga'""'Uerl ,,.~ çt.\ncü darbeyi indirml§lerdir. Burad 
aarfetmckte olduktan saıulı:nakt&dır. 1J1U~teflklerln bUyUk rtaklero girdik 

Bununla beraber, Alman ilkbaha~· teri muhakkaktır. ve UstUnlUk ıuama 
taa.mızunu 8nlemek için mUhim İhtL :makla .beraber, Japonlara ağır zayte• 
yat ve taze kuvvetler • aynldtğmı da verdiİ-ml§lerdlr. cava'da glddcrtll mı 
kabul •tmck J~ı:mdır. (Deüam1 Sa. ! Sü. 6 drr) 

( 

hıra - yaptmrdı:m. 

değil, 
mühendif: .. l 

Diyo cevap vermiş. 
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Bir Japon gazetesine göre: 
f 111 1111111111111 lllllllllllMlllll tehi.iği ı Felemenk 

Japon - Rus müna-' 
sebetleri nazik bir 

safhaya girdi 
Tokyo, 3 (A.A.) - Bıwn, Moako. 

~adaki Japon elçisinin değigmesinc 

fklrıumumiycnln vermekte de\·am et 
ıtı allkayı aksottırmek~edir. Yomturl ı 
an~i. Japon • Rus ml}nıısebcUerlni 
zik dıye vasıflandırdıktan sonra 

M:oısko\ anın dış .s.lyasctindcl<i karışık 
ığı belirtiyor. Bu gazete, Londra ile 
Vaıdngtonun Sovytıtler birliğini Uz:ak 

rk harbine stlrUklemek 1çin Moskova 
la mancvrıı.lar yaptıklarını s6y1cdll< • 
ll'n sonra diyor kl: 

Halbuki l~remlin bitaraflık paktı. 

ı lhltü ettiği takdirde karada mUıtc. 
ı k huduUııra s3blp bulunan Japonya 
le Sovyetıer arasmda çıkacak bir 

muharebenin ne neUce vereceğini mu. 
emmelen bilir. Bundan do1ayıdtr k1, 

Sovyet mal<amları İngiltere fle Amerl· 
anın bu ümitsiz mnnevraıarma kar. 
ı hi.s3ız kalmışlardır. Sovyetıer, hU•. 

nUnlyct sn.hlbl olmağa de\'11,D\ ettikçe 
ve beynelmilel durum ile Uzakı;ark 

mubo.rebeslııln gösterdiği terakkl1eri 
oğru oıurı:ı.k muhakeme ctUkçe ken • 

d lcrlne tarafsız ltalma•nrmı tavsiye 

Cavada 
Japonlar 

ilerliyemiyor 
Şiddetli bir meydan mu. 

harebesi batladı 

RANGON 
YANJYOR 

Hukomet merkezi 
değiştirildi 

1 okuo, 3 (.4. \.} - As hl :)imbun 
fl8Z&le ınin Dirmıınya cephesinden 
bildlrdıllnc göre, Rnngon ba,tnn. 
httııı yann1nklatiır. lngliıler, bir 
kere dulı:ı "Jıınnıış nrıızi 1erket
nıek" politikıılıırını takip elmcktc· 
dir. Sokuklur, \':truş1 m-.1 o~rıı ka. 

Jn Hırı'"' •I rl ı doludur. 
I~'lmdya, s (A.A.> - Felemenk 

deriz. Bize gelince, Sovyetıer birliği· tebliği: 
ne kar§ı harbe sebebiyet vermeğl biç. I DUşmanın cumartesi • pazar gecesi 
bir zaman istemlyeccğlmlz a§lkt\rdır. I Cnvnd:ı asker çıkardığı U~ noktAd& 

Beynelmilel 151erl'le kil.fi derecede 1 Japonlar pazar glinUnd:mberl llerlem~. 
açık alnuyan $]urumun hiç beklenme. , ğe ve sızmn hıı.rcketlul Yfpmıığş. 

k bir vahamette neticelere yol acan muvat(alç oıamamıt1ardır. KuvveUcri· 
üpheler doğurduğu vaziyetler çoktur. miz muhtelit noktalarda mUk<'mmel 

Blr.aenaleyb ümit ederiz ki Sovyetıer b r tao.rruz kııbUlyeU göııten.ırelt dU!J. 
birliği bUyUk Asyaya kar§ı samlmt bir mania ~ılu temasa gc~lş bulunmak. 
vaziyet alacak ve Rus • Japon rnUna· tadır. DU§man tarafından işgal edilen 
aebetıerinln tstlkball bakkmda ıda ay. bir hava alanında Japonlann "D" tı. 
nı samlmiyetı gösterecektir. pinde 10 deniz av tayyaresi havalan· 

Dünya tarihinde §İmdiye 
kadar görülmemi§ bir 

proje 

Amerikada 
Askeri işler için 

32 milyar dolar 
tahsisat kabul edildi 

\'a lııgton, 3 (A.A.) - Mebuslar 
·~ dyan meçllsleri 82 milyar dolan 
mUteQ.avlz taıuıl.iııata alt 1ıılr kanun 

proje.sini kabul etmJ§lerdir. Ruzveltin 
ttrızalaınuı için Bcyucve ~&lderilen 

1ıu proje, dUnya tarlhinln bu sahadaki 
en mtıblm pl'ojes!dlr. Ayan en bOytık 
kısmı ordunun elblae ve tecblntma 
aynlan :rn2 mUyona ya](m Uk meblA. 
fı arttırmak suretlle bu projeyi kabul 
etmı,ur. 

MebU3lar m.ecllal, aya.ıun tadillerini 
mlUakcrcslz kabul etmlıtır. 

Ayan llyıhay1 tetkik ederken .Ame. 
rUcıın genelkurmay başkanı general 
Ma!'§aldan gelen bir mektup okunmu§ 
tur. Mektupta. ~ satırlar vardır: •'A. 
mfrika Uzcrine :ı;niln!crJt hava .. kmlan 
)apılın:ıs: muhtem<ıldtr. Bundan mak· 
at t..merikan kuv\·cUerlnin Amerika. 

dan d~:ı.rıya çıkarılmasına mani ol • 
maktır. Şimdi harbi dU§mıuun arazi. 
ı.ne nakıetmek ve askeri kuvvetlmlz· 

1 harp ma'zcmemizl ana vatanda dtıl 
tutmamak zamanı gelml§Ur .. , 

Amerikan donanması kutmındanı 

lerlde yapılacaı~ tanrruzlar fçln stra. 
tejik noktaların kuvvctlcndlrileccğini 
ve d~anın nerede kabilse orada hır. 
palanaca.ğmı söylemlşUr, 

Harp istih!aatı nazırı NclaQn, i§çi· 
lerf, tarihin en bU)1lk gayrcU dediği 
azamı istihsale davet ctmi§, RuzvelUn 
f.stedJ#l 60 bin tnyyarc, 415 bin tank, 
20 bUı utak sn.var topu, 8 mllyon ton 
hacıiı.Indc ticaret gcmlslnden :fa.z.la in. 
patl& bulunulmasmı ıstcml§tlr. 

Dük D'Aosta 
öldü 

NapoU, S (A.A.) - 1041 mayt8Jllda 
Anba Alagide 18.000 kfıilik bir ·ordu 
le general Ku~ama tc:ıliın olan 
cııkl Habqlatan kral naibi Dü)( d'Aoıı. 
tun öldUğll haber \'eriliyor. Dük d'A. 
ost, esarette bulqndu,tu Nail"Qblye gel. 
diğindenberi verem hastasıydı. 

mak Uzereyken bastırılmış ve müret
tebatı dabll olmak Uzcre muharebe e. 
demez hale geUrilml§Ur. 

Bomb." tayyarcler~mlz Cava kıyıaı 
açığında. 10 bin ve 8 b!n b:>nllA.toluk 
iki Japon deniz taşıtı tam IMbetler 
kaydetm~lerdir. Havalanmak Uzcre 
bulunan ikl.s! tahrip edilmi~tır. Blr 
Felemenk dcnlzıı.ltısı enva kıyısı açr. 
ğrnda dllşmanm bllyUk bir sarnıçb 
gemı.stnı batırmııtır. 

Londrtı, 3 (A.A.) - cavada lak. 
tik, ''mUdafaa delil :fakat bUcum" 
dur. Şimdi, Batavlyıuım babamdan 
Surabayanın doğusuna ltadar bin kilo~ 
metre kadar uzunlukta. bulunan bUtllu 
ılma.l kıyısı boyunca ve 00 kilometre 
kadar dcrlnlilt içinde bütUn şiddetle 
bllk\lm. dn!n. JQee bir meydan mu· 
harebeslndc 1nglllz kıtaları HoUandalı 
mUttcliklerlne iltihak etmişler ve Ja .. 
pon saldıçı~çıları şiddetli darbeler in. 
dlrmektc bulunmuılardır. 

Bu muharebe haklnnda <SUn "kgam 
a.lma!} ııon haberlero g6re, Japonlarla 
rnUce.delc memnuniyet verici bir tarz· 
da devam etmektedir. 

R8ytcrln hususi muhabirine göre, 
Japonların ka_yıpları pek bUyUktUr. 
Binlerce Japqn askeri ölmekte ve 
ytlslerce tank, zırhlı otomobil ve top 
t~brlp olunmaktadır. Japon hava kuv. 
vctleri, hiçbir faaliyette bulunmamı§. 
tır. MUtlcflk tayyareleri ise çok faal 
surette çrılışnuşlardır. 

Halk, istilayı sUktinla k&l'§ılar gibi 
gözllkmek~dir. 

Binnanya yOlu tamamen kıı11antlı 
Mnndalay, S (A. A.) - Ç:ine 

doğru giden ba§lıca Binnıı.nya yo 
iu. Röyter ajansının bir muhabi • 
rine göre. Japonların Sitang ırma· 
ğı Uzeıino yııptıkları tazyik do • 
layısilc §imdi bilJcuvvc kapa.nmıa 
bulunmaktadır. Bu muhabir diyor 

ki:. 
Bu yol boyunca büyük b•r mo • 

men kadar otomobille seya.'hat 
ettiğim halde Çine malzeme na'k· 
lcde.Jl kamyonlardan bir tok kafi
ıçye rnslama4an. Yol kenanndıı 
tahrip edilm.lş birçok kamyonlar 
yatıyordu. Ve herhalde bozulup 
:,:olda kıı.Inuş olan dulıa b~a 
k.'l.Dlyonlar metnik ve yakılmış bir 
halde orada bıra.kılınt§ll. Faknt 
.;,'ine gitmek için malfım olduğu 
Uzerc dilıa başJta. ~·öUat' vardır, 

l~gal cıdllen yerler 

To'k~·o, 3 (A.) - Japon kuvvetl•rt 
Bata.\'ia • Bandocng demlryo1unun bir 
noktaamı ifgal etmi§lerdir. 

Japon 6ncU1crlnln Suma.tra'da I'a • 
ıembang'm 280 kilometre §lmaU gar. 
blaln~ Moerıı ve Boengo ile Marea 
Prengo'nun 5 kUomelre §arkında kA.ln 
Mocratabo'yı i;ıgal ettikleri bI!dlril -
mektedir. 
Hük~t Bal&vya'da.n a3Tıldı 

J.ondra, 3( A.A) - Lonl'lradakl Fc. 
lemenk rnahflllerinden blldirlld!ğine 

Cava deniz harbi 
(Baş tara/ı 1 irıcı say/adal 

27 şubat akşamı, Japon doowı
masma. mensup gemilerin himaye. 
9inde yUrUyen deniz ~Uarunız. , 
Batavya kıyısı nçıJdarmda bir düş
tneın filolunun harekete geçmek 
üzere bulunduğunu uzaktan gör
mti§lerdir. MUttcfiik milletlerin bu j 
filQ6U, ilci bUyilk ve bir ikUçUlt kru 
vazıôl'le iki dcstroyerdcn mürek
kep bulunuyordu. Muhtemel ola
rak bu gemilcl'e, kafilelerimize 
hü~ ctmoai emri verllınişti. Biz, 
karaya ~rlcarm.a Jıa.'kcretle~zi 
muvaffakıy~Uc yapa.bibnemiz içl11, 
daha evvel, Batavya ve Sure.be.ya 
!lÇdtlarmda dilipnanla kar§ı4..aşaca. 
ğnnm iyiee biliyorduk. Toplan
:nuz, 27 ıubat sa.n.t 18 de ate&e baş. , 
Iam.ttl&rdır. BUyUk doğu Afyada 
hamin beşla.ma8mdanberi ilk de
fa olaraık, deniz kuvvetlerimiz, 
dılfım•nJa bJr hakiki deıı!z muhare. 
ıhffinc tutşmuşlardır. Başka bir 
gemWen alman bir telsiz<;ıe, Surn
ba)'a dolaylarında üç veya dört 
luııvuör ve bir l:Ok destroycrdcn 
müreılrkep bir. d\if!Iıan filosuna 
rıustlandığmı bl.ld'lrlyordu. Gemile
rimizden birisi, iki dü~n knıvıı
zöl'line toprille.r is3,bct ettiımi§ ve 
!>u iki dll§mn.n krUva.zörU batmış
tır. Bwıdan sonra, gece zifiri ka· 
ran.1xkta şi4deUi bir deniz muha
rebe.CÜ cere~ıa.n e~. Muhare
be, bütün gece stirmüştür. 28 §tı· 
bot ~qhı. beraber, ~ baıiri
yemizin UstUnlüğü !::'ÖzilkmüştUr. 
Düşmanıu ÜQ ilcruvazörü ve a.ltı dc:ı 
toyerl batmlmıu. dört dilşmt\n kru
vazörü de ciddi ha.sara uğra.mı,...Ur. 
Bahriye tayynrelcrimiz, düşma.tl 
iizcrine bomba. yaE;"Illurtı yağdırnu;; 
lardır, Dü:pnan fü0$1nun geri k~
:cn kııını-. Batavn- ve Sure.baya. li· 
:nanlarmn ilıtic:a etmiş ve kafile
miz yolune. devam eylenıişt:ir. 

ı mart saat 12,80 da filQmuzun 
Batavya. açiklaıı:nda faaJıiyette bu
lunan bir gQlll.bi, iki Jtruvnzörden 
mürekkep bir dUşman filotillfı.sme 
ra.stl~, bqka bir Japon gemisi 
de ij(; kruvnzör ve altı destroycr
df'..n, nlüı-ellep ba§ka bir düşman 
telldlioJ görmüştür. Bunun üzeri
ne ~Uar, canin bir yerde bıra.kıl.. 
m~tır. Bunwı Uzcrin~ ik:inei bir şid 
deti çıirplfllla olm\lŞtur. İki dil§· 
man kruvuörü batmlş ve öteki 
gemiler ~a.Qnu.51tr. Japon gemile
ri buniarı Jroval:ımı§.tır. 

N etke: Top yckftn 15 >truVUör ve 
5 destroyer bi.tmlm~. 4 bUylUt 
lmıva.zör cldd! hasara uğratılml§
tır. 

Destroyerlerimizden bjrlsine bir 
bomba isabet etmjş ise de bu ge
mimiz yoluna dcvıun edebilmiştir. 

Oavada](i kayıplar 
Tokyo, 3 (A.A.) - İmparator

luk ıınmani kara.rgalımın tel:>Uğl: 
27 !1Ube..t ve 1 martta Suralnya 

ve Batavya.da. yapılan deni% muha
rebelerinde dilşmanıu 6 ltruvuör, 
~ torpito muhribi, 7 denlzalt.ısı, 1 
topçekeri ve bir mayn gemisi batı
rılmıştır, 

:S.'ltııılan 6 kruvazör şunlardrr: 
9050 t:onUlıtolulc Amerikan ağır 

aouston kruvazörü, 
8390 tonfüi.toluk lngilfa Exeter 

Rğrr kruvazörü. 
6830 tinolatoluk Avustralya 

Perth hafif kruvazörü. 
69SO toni!Atoluk Avustralya Ho

oo'l't }}afif !O:µvnzıörü. 
6450 tonilatoluk Holandn de 

P.ııyt er hafif kl'Uvazörü. 
6670 tonllı\tohık Holandn Cava 

hafif kruvazörli. 
R'r Japon nıayn gemisi ba.t.ırrl· 

mL!J ve torplt.o muhribimlz hafifçe 
"ıasara uğramıştır. 

Cı\\'ada. muharebe dC\'A mccliyor 
B:lndoeng, g ( A.A.) - Henüz 

hiç bir malümat alınmamış olma.k-
1 a. bember Cava.da geniş ölçUd~ 
;muharebeler yapılmaktadır. Muha
rebe. dÜf?na,n milfreze!crinin sızın
tı yapan küçük kısonlarlylo değil 
!a:kat Jap()n ktsou küllisi ik! cere
)ruı etmektcdlr. Ja.ı><>nlar bugün 
Bandoeng'e büyük b~ havn akını 
yapmı:;ılardu-. Japon bomha tayya
releri şehir Ustilndc 90 daklica dur
m~ladrr. Ayııü zamand:-ı 42 bomba 
l.8 av tayyarefli 3ehtr üsllinde uı,:
muşlal'dII'. 

Fon Papen 
( Ba~ tarafı l im.1 saııfada) 

Aıiz t>kselw {le.rh• RH;ılarmu 
kabul buyumıanrzı dilerim, 

lı'ON PAPEN 
Bay büyük eki; 

göre, ~hrln taarruzlara ~nl§ tilçUde F.ksellnsmız•n- büyük bir liıtuf 
qıUıa.lt oımux hasebiyle Feıem~nk eserl olatalc gHndermiı:z oldukları 

cadeliı mukaddes vazl!cdlr .. onun ~ 1 Hlnd!stanı hUkCı.mcU Bata.vya'dan f.Y- :?.8 şubat 1942 tarihli· mektupla. 
hu.w=etı nşm!IJrO ÇQCUk atı.YJlmasm. rılm~ \-C bUkCı.mct merkeılnl btr kaç melfufu ı~ finıhk Çf"ki aldniı. 
dandır: allkadann ~badeU dlnlenınru:. 7.amanclanb"rl ordu umumi karargL ı Oocnk EB1rgeme kurumu namına 
* "VUc:u<lUmW.'IU teşkil eden atoı:n. hmm kunılduğu Bandoeng'c taşımı§· ~ndc>rdiğim vo yoksul çocukların 

ıarm mlkdarı, büyük den~lerln kat. tır. ı cleır~n m!nnett.a.rltıklarmı muclp o. 
relerinden coktur: ve atomiırm her ).'eni <.ııne')·e taarruz. lacak bu değerli arma~nnmızdan 
biri klllliyeUI pcykleı·t1) mCıhattır,. vU· Melburn, S (A.A) - 18 Je.pon tay. ~olayı gerek Ankara şehrinin ve 
cudUm11%U te.:ıkU c<icr. "ıUtUn bu ordu. yaresl bugtın Yeni Glne'oo Port ?4:o. 1 Jerok kendimin en sıcak teic.kkUr
lara hastalıkta hlkJm olamıyoruz; rcaby'ye bir taarruz yapm.tftır. Taar. I lerintir!..'l kabulünü ri<::ı. eder, de. 
\1lCUt keııdl h•§ldlo.tıınıa \1,ğil · daha. ruz t<ma olmUflUr. ııuıı.r tall ınııııı.. nn. Ml.yg1la.runt sunartm. 
'Yllldrik birinin eseri. ycttedlr. NEVZAT 'I'ANDOGAN 

Riom Divanında 

Gam len . 
gene 
sustu 

Alman gazeteleri 
ilşaatta balanda 

ısweç slyaal mail· 
uııerıae gire 

~oım, a CA.AJ - oıı: 

lsveç aiyut maıımıer1 Vzak §imal. 
de pek y&kmda faaltyeUn artacafmı 

beklemektedir. 
Stokholm'de, Alman taarruzunun 

ilkbaharda evvel&. yalntS lkJ1m1n da.. 
ha mu.alt oımuı 1tnıarly1e delil, ayni 
zamanda Kafkasya petrol kaynakları. 

1 na bir an evvel ul.a§ma.k mauadlyle 
Ruayanuı cenup kesiminde, yapılaca... 

ğı umumJyetıe k&bul edilmektedir. Bu 
sureUe, l~da.n Sovyet Ruayaya giden 
malzeme mllnakalAt yolu otomatik 
~ekllde tehdit a.ıtma girınlf bulunacak 
tır. 

ı 
Bu itibarla, ayni mahfiller, nıutte

H itlerin mektubunu Fran- :tiklerin, Sovyet Rusy&nm m&l&eme 
•ız; milletinden ıaklamJ§, mUnakall.tı ~ iklncl ve ııon yolu o. 

Daladye 

Musolini'nin tava&6Utunu lan Arkbangelslıt - Murmansk yolunu 
kabul etmemi§ her çaı-eye ı:ı., vurarak nıuhAfazaya 

çall!}&Caklannı tahmin etmekte ve blr Riyom, 3 (A.A.) - Celse açıl· 
clrğı zaman Kasan.o 8Öz i9tiyerek çok Sov>"lt ricali tarafından .Avrupa.. 
I>aJadyeye bir kaç sual sormuştur. da ikinci bir cephe kurulmuı için i~ 
Ka.saı~o 1938 taha!satmm ebper 

1 

har edllen arzuya cevap olarak, :lııgil. 
lı'.onıtrolör generel Klliıln tarafın- torellltı Avrupa ıuna.linde bir t&amız 
dan beyan ed.fldiği veçhile .neden j yapm.uı ınilmkün oldulu netıceaine 
tıunnmiyle mahıilllııe llftncdllme • ı <!• varmaktWr. au bakımdan, 10J1 

miş olduğunu somıunt.ur. DaJadyc gUn!Aırde §tokholm bummd& laveg 
clcsper tarafından &ilkri!dilen ra • mUdafaıwnı UgUendiren bUtUo aakerf 
kamlann doğru ol.madtğmı &öyle- mc.telelerln nıilnakqa edilmeli hayre_ 
nı.iştir. MüddeJuımumt ei1ki.nı lıar, t.i mucip ollıl.amalıdır, Bu fırsat, bU· 
btye ile Jıa.miye nazırı a.r&iı.mdıı yUk bir muvallaklyet ıcaı.nan milli 
nrototi:ner mestlcal lıakkında.ki mUdafaa üçüncü lalikl'Umdan ve ha. 
münasebetlerin neden ıba.ret oı • ıen lsveç tlm'11Dde yapılan bUyl1k u. 
duğunu ııormU1tur. Daladye prot.o- keı1 manevralardan ve gqk mikdarda 
tiplerin yalnız eritinı Jıeııtiye ta- ihtiyatıarııı ailAh altıpa almmumdan 
ra.fmdan aeçµdjğini aöyelmiştir. çdtınl§tır. 
Reis programın tatbEki~ Gamle- D~ns Nyheter'tn ukeı1 mUteha.s. 
n1n hiç ibir mesu)Jyet MhuJ etme- sw, mUtte:filderin ıımaıdeld t.efebbtıa.. 
d\ğini söyleyince DeJadye ~ncra- ıerlnlD l.sveçt bUyUk devletlerle bir lh• 
hn her an mildah:.Ue etmcğe haılc- tillfa sUrtıklemesi lhtlmallnin uzak 
kt bulunduğµ cevabmı \'ennŞ.ir, olmadığ'ml yazıyor. Bu tdılllce, bu -

Di"er cihetten sa.bık b&ıvekil gün her zamandan faz.ladır. Bunun 1. 
~ .at~llanrlma.mış malzeme mevcut çlndir ki, zimamd&rla.nmızm, tsveçin 
.')lduğıınu da eöyle.miftiı-. Reia Gam kendi ıstejiyle l:>ugll.ııkU durumunu 
:ene ne diyeceğini sonnU§ ise de terk ve laveç topraklanıun ikl dUJman 
general ha.klanda ittih~ edilen tarafa ua olnıııama mllaaade etmiyece 
cezat tedbirler dolayısilc bir şey ti hWNBUD& muhasım devletleri ikna 
eöyijyemiyeceğipi bi.ldirnü:sUr. Bu· i~ln muwaa ltudnttıuiıl ~mu ısu • 
nun üzerin~ reis Kaus dcmlıJtir ki: rette artmnak makas.dlyle lUzumlu 
· Muharebeye sevketti~z onlu tedbirler almlf bulw:unaları çok JYi ol 
s:ızin kendisini mUdafaa etmeni~ mu§tur. 
bekliyo.r. Ordu bili~unuz ten. -------..,,....-~--
Jritlere hedet olacaiktu-. \'ard we Yartldaı 

Bununla beraber reis muh:ıkcme 
huzurunda bulunduğu ~ es.ki ~ 
kumandanı isticyap edeQlfini ili
ve etmiştir. ~is, 21 sonltanun 935 
ile Veygan4uı; tebüt'lilde •'ike . 
dilmeei iızerine Oftm!~Jrlrı onlu e~ 
.lcAnr harbiye rofı\liğiq ve y~k 
harp şfırasr i:lım ~ni illeri. 
ne aldığıını bundan başka sjWı i
mıaJA.tmı 'kontrol ... ve orctu 
ihti~larmı temJn eylemek vesi
lesiyle de mtlkellcf olduğunu söy. 
}emiştir, 

Kaue ıu 8WL1i l!O.rnuqtur: 
Serdedecek bir itlraznuz var mt? 
GameJen tahkikat esnasında 11-

7.mı gelen şey!oıi ~ylediğl ceva
bını vermiştir. 

Kaus raporla:l'da blr çok kifayet
sizlik'lerden ba.bsedilğini ha.tırla.t
mış fakat Gmnelen sUkütu mu.ha -
faza etmiştir. Reis tank, muhare
be arabası, mayn gibi milli mUda. 
faa ile alAkadar malzeme de kay
dedil en noksanlard"'1 istJhkıinıla -
mı kifayetaWlğinden bah11etmia 
fakat Gemelen ai.iküt etmekle ıs
rar e t.m.i§tJr. 

H.ci.1, bunda.n sonra Gamelcn'i.:\ 
kendisi ile 1939 ilkklnununda oi
mnli şa.rkJ eeph~l kumandanı olan 
ı.~cneral Corc arasında.ki münıı.so • 
bctlerde değl<iikhkler ynptığııu 
ooyliyerck demintlr ki: 

Bir çok generaller verrl'lğim!z 
l;ara.rı tenıtıt ctUler. Harbin M· 
kcri büroları altUst ettiği bir aı
ra.da yülaıck kuınanda heyet.inde 
bö~lc bir defitlı\diğc lilzunı görül
me~i pek gariptir. 

Gamelen: Bunlara yazı il~ ce • 
vap verdim, dcmi.5Ur. 

Gclmelen, endi15tri scfcrberlJği 
ha.z,rh:klarının kifayct.aJzliji hak • 
lrın ela sorulan sualleri de ceva~z 
btrakmıştır. Rois bunun üzeriııe 
celseyi 63.at 17,15 de tatil etmiş
tir . 

Gelecek du~ GUyi Lqaın. 
brın isticva.br için yamı 888t 13.30 
da y:ıpılacakt.n-. 

Bu ııOtanda. ~ erleri-
mlıw., Bi\-u K•raımu ve K1Zll. 

ıtJ• yurdcJıl lana ,....ıu.ıarmı 

llalaıcıakııguı. 

Bergama - Kahraman erleriml.ze 
lufbk ~ t.düili etmek U.N, 1Ml
güne kadar ıruranıı nahiye.al D50 Ura 
50 ıruruo, Kmik nahiyesi 312 lira, Ko
zak nahiyesi 121 Ura, Beqama kaaa. 
bul da •ıo Jlra IO kun.lf, ~ Kırık 
lar köyU de 67 lira teberru etmJtı.r. 
d\r. Aynca bu n&bl)'eler ıı..ııu 81S8 par 
!:" mubteııt qya da alt oıdutu maka· 
ma teslim etıniflerdlr. Teberru devanı 
etmektedir. 

t;skl~ehlr - Devlet demJryollan \'e 
limanlar ııletme umum Jii1ldQrllltn me 
mur ve ifçUert 88 Ura 30 kurut Türk 
Hava kurumuna vermiflerdlr. 

ı:.hlA~i cephe illve et.ınektedir. 
DöyÇe Algeınanı Çe.ytung dl -

vor .ki: 
• Daladye ve Blilm'Un caniyane 
harp iatc.kterl Franaa.nın yenilmesi
ne ve ezllmeaiıne &ebep olmuştur. 
Bu meaeleye bilerek veya bilm.i -
yerek tcrnu etmekle Rlyonı da
vasını l>ir çPlunaa liOkma.k tehli
lc061 me) d:ı.'1& ~lir. 

Bu ıuıkeli maceraya girmek ni
~ JUzunılu added~tir? suali 
ceva~ız kaloµştır, 

Riom'da haklkat aranırken bUe bile 
onu ortaya koncak menbalardan u
zaklıı§ılmaır garlpUr. Daladye'ye şu 

sualleri aoraca1ı: klrn.e bulunamıyor: 
Nlı;in li'ranaa.nm aleyhine olarak, 

Fransayla biı; bir anlqmulığ'ı olma. 
yan Almnnya. ile mUeadele vesile
si ara.dmr;:? Niçin Fransanm aley
hine olat1W, ..t>ıu.Jca politHw;ma 
başvurup 9 ~un 938 tarihli 
Alman - Fra.nsxz sulh dekl8rasyo. 
nuaıu crt&dan kald!rdıruz? Niçin 
i'rananm aleyhine olarik, 26 a. 
tustoo 1939 tarihli me.ktubunUM 

Alman gazetelerinin ne,rtyatı Filhrerin vel'J'.Q.if <Wdutıı ceva.bı 
Ueı-Jin, 3 (A,A.) - Hükumet Fransız nülıetmden sa:kamak iste

:nerkezinde ç:k.s.ıi mzctelor, 10 diniz? Nilçln Fraıı&ll ııw.Jetini ken 
g-Undenbeıi cclselerı hi.rbirini ta- .i: ikuvvetiae yer.iz bir itimat bes
kip eden RiyOın davası ile megul lemde sevkettiniz? Du~enin bir 
olına.kta~ nıüddet evvel kabul etmiş oldufu-

Fölkişe'ı' lJcobahler 1'ÖYk yazı - nuz mvassu.t tekliftni n1çin reddet.. 
yor: tinic ': Ve ııalıa.yet rµgin tı~ illn 

A iman bi:- ~ok aCfa sulh azmini ederde. ~ PMilıneııtosunu 
lsbat etmiş olduğu halde, ki.fi se- Uir emrlvald ~ bıraktı -
bcp c>lma.ksızm Dala.dyc ve hempa- hJZ? 

Şarll ceplleıande 
(8af tarafı l incı sa11faclu ı 

lannda civardaki limandıı büyük 
yanfl]nlar çıkmıftır. Doğu <'ephc. 
ıılnin diAer kesimlerinde dilşmaııııı 
l-"ı?J>lıih bircok taarruz hareketleri 
akim kalmıştır. Alınan taarruzları 
mevzii mu\'affakıyetlerle neticelen. 
mi~tir. 

BerJlıı, S (A.A.) - Alman tayyare. 
leri gece Voronejdeld endUstrl tesis -
lerlne muvatfaklyeW hücumlar yap • 
m.ıflardır. Rusyamn cenubunda en mu 
hlm ıehtr olan Voromtj, epey zaman. 
danberl Sovyetıer tara!mdan bUyUk 
bir endüalrl merkezi haline geUrilml§. 
Ur. BllyWc Gaganoviç vagon fabrikası 
komlntern atölyeleri, bir beıısln ta.s· 
:flyehaqFBi ve mrof sun! kauçuk fab. 
rlkuı ~oronejde bulunmaktadır. 

.Berlin, S (A.A.) - D.N.B. ye aske. 
ı1 kaynaklardan blld.lrUdtğino göre, 
Voronejdekl büyük ocaklarla, arka ar. 
kaya iki gece bUyük çapta bombalar
la htıcumlar yapılın~. lllc: gece ııeh. 
rlD cenup doğusunda btıytık bir bina. 
nm bir klamma dört ağn' 'bomba iaa. 
bet e~. Dün gece ise, aynı bina.· 
nın başka büyük part.alanıldan birinde 
!JlddctU yangınlar çıkanlıuıııtrr. Tay • 
yare meydan.mm hangarlamıa da b3ş. 
ka tam isabetler ka.ydedllmi§ ve bUyUk 
huarlar yapılmıftır. 

:Moskovanm §imalinde ba§ka. bir tay 
yare TM....,.esl !abı'lkası ela Alınan 

tayyanıert t.anfmdan d4d1 --.nara 
uğrat:ılmI§tir. 

SOVY.ET TEBı.töt 

M~ 8 (A.A) - BugUı\kU &ov. 
yet tebliği ekinde ııöyle denmektedir: 

Ceııub cephesi.ılde 60\-yet kuvvetlen 
D mevkll l'f:ri almıflardır. Bu :ınevkl. 
ıer Almanlar tara!mdan mllstahkem 
mevki bailne geth1.1Jnlflerdi. 

Batı (Smolensk) cephesinde de Oç 
mevkiin geri almdığı blldlrUınektedlr. 

Orel çevreııinde Rus geteclleri "'0,. 
oehrine gtrmı,ıer, poUa merkezini 111· 
ga1 etınl.jler ve Gest:aPQDun bUlUn ajan 
lannı ve pollalerinl öldUmıll§lerdlr. 

22-28 ıubat hat'tuı zart'md& Al. 
man ha.va kuvvoUeri Rusya U.Crlnde 
288 tayyt.rc kaybetmişlerdir. 

Stokhoım. a (AA) - stefM.l: 
Şimali Norveçte VardOC ıehri dUn 

bir Sovyet tayyareaı tara!md&n hava 
hücumuna utranuftrr. T-ayyarenln ma 
balll ha.atane Useriıie attığı bombalar
dan 15 kl§l ölmilf, mtıteaddit kimseler 
ağır yaraJ&Dm11tır. 

General Vaweı 
( B~ tcırcıf t 1 inci sau I ada) 
Yeni Oava tngtılz lnı~ 

JlVıu&ndaaı 

~ a (A..A) - Ya-t'hı ~
kcUnl ·müteakip topçuluk J§lerinde 
mUteh~ olan general H. D. V. Sit
veım Cava adıuımdaki !nsWıs kuvvet
ler! kumandanlığın& l&~ edildtAi rea 
men blldirilmekt.edir. 

Vaıtlngt.on, S (A.A.) - Vave.Un Fc· 
leıncnk Hincllstaıu .kumandanlığın • 
da.n almm&aJ ve kumandaıılıfqı bir 
Holandalıy& tevdii kararı .Amerikan 
IJlya.11 mahfillerinde kuvvetli bir teılr 
yapınııtır. Bu karar etrafmdaki re.e. 
mı sUk6ta rağmen wer1 m~Uer 
Hola.ndalılann Cav& muharebesinde 
en aJtr hlsseYi yt,\klendiklerlnc gllnı, 

kumaııdanlıltn da onlara alt olınMı 
JAzımgeJdlğinl ileri .snrtıyorlar. 
Diğer tara!tan Vavelln Hindi.atana 

gltmeslliln yakmda yeni askeı1 hare _ 
ketlcre sahne olm&Bı mUmkUn Hbıdls
tanm mUda.taasma huswı:l bir ~nem 

verlldiğlıil gl5ıterd.lğl \ııe1!r11llyor. 

Va§lngton alyasl maııtıııert. bazı 

lngillz habcrlcriM do huaubl b1r ö • 
nem vermektedirler. Bu haberlere g6. 
re, Vavelln tekrar HJndlstana oaCril • 
mut, Hlndtat.aıi& yeni blr do~ 
atatlllll veri1Dl•8inlıı bqlanglcı olabile· 
cekUr. Bu t.akWrde Va.velin UU1ı l§. 
ıerlnden bin, bu yolda bir karar neu. 
ccslndc zuhur cdecetı muhakkak 11& • 

yılan mlUiyetçlllk cereyanw azamı 

nlatıette lstı.amar etmek n Çe.rıka,ııek 

kuvveUerlle i§bl?Uli yapmak Uıere 

kuvveUl bir Hind ordusu VOcuda ge • 
tırmck olaC3ktrr. 

Cepllelerde llaram 
( B~ tarafı l inci 8'fllfada) 

harebeler devam edecektir, 
Paalf1k eepbeslnln en nDemU yönü, 

Birmanya ve HJnd1stan mtıdafauıdır. 
Vavel ne yapacak, ~ bmaO ... 
alndekl Cin kuvvetleri JapoQJ&ra kar
§1 bir muvattaklyet kaıı&D4blle0alller 

ıııld!r?. 
Bu«Qnkn vaZfşette bllttın tımlt Va.. 

vel'dedir. )Ju kumandall, Japon mat'. 
ııızlarını kırıp zama.n kaaıı&bWrııe, 

nıUttotııcıer lçbı cidden tıö;yl1k bir Ju
zanc olacaktır. 

lannm Alnınnya\IQ hn"' il.a- e•--k Berlinıı:r Böreen "'"'ytung da 
~- ... -.u wı.ıc ~ ESRE'"Jen serme/-.· gıbi menfur bir <inayeti niçin i.3- §Öyle yuıyor: r u 11' •• 

tedıkleri mC'selesl haldunda pn - ~ "itQiırtiği,. ~ se. 
diye kadar Rfyr,mda hiı; bir §C.f "'.e~rde~ blllıımekteclir, Fran
zöylenmımtl!Jtir. T!eddedlinez de. fliLda *~<lir ve ~i
liller bunu isbet t>lmektedir. nin mine ol~ henlb:: V&J'~lll 

KJt'ayı d.lv1Uı'a terdlı e,ylertıu: 

Beooo çok ~ ıadlü batmab. 
D61m& blr ııok aatırlık bir .O 
Dört atırta. ma.rtteı. anlatmalı. Bundan •. "şk& tıı:\\ncil cllmhuri - idıat •lmenıiltü'. l«yoımck bn t.a • 

yot ilAhl:ırınrn l:nrbi 'ena hurrla- tirin t\i!Oın\ed,iimi iddia etm~ iıs- l=:::;:;;:;:::;;::::;::======== 
mış c-lmniarı, ilc:rl a."~ieııler ara - ~<>~ F~t her hJ!de ol'1'da 
e;ınt!a hllkU..-n ı;uren nlılllı.arzlı.k V" bu ".ilbb'Uğjpe,. mubad~fet etmek 
lkt·sa ! · "H ntm da °t:<">ıulmc1 oı arzu~ ~nl.u ~U~ ve açıJt
mafI gıQi şeyl~r iee ~ derece- !:~ taabib ederek bu t$i.riıl. mana 
d~ kalmakla beraber meseleye bir smı belirtmek fıreatı kaç.ınlml§Ur. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 



., - ..., --------------------=====- VA. K 1 :C 

Amerika 
ta d ETi an sonra u E ;ışofö ·ıer cemi-
.:,"'.:~.~·~.1;;: .:.::.: ın kocası tarafından mı yetinin dileği 

LK 
aı t31ımı:ısı hadisesi mücerret bir J 
ııekikle ınüta.le:ı edilirse izahı epey kazara mı o·· du·· ru·· d .. ?. 
l;tit1lik arzcder. Çiinlru Amcrilta 
bir taraftan Vi~i Fnuı.<.>:ısı ile dost· Bir müddet evvel, Ba.kırkoyun. 
lnğn mub:ıfııı.n ederek onun üze- de bir gcee iko.rısı: :F1atm:ı. Scn:iha
rfnde dooi.çA tesirler ynpınl\J\, oun yr tai>'l.nc:ı ile vurıımk <>'dürdüğü 
mfh~er ku\'\·etlcrinln emirberi hn- iddıasile mahkomcyc verilen M<'h
~ine sol.-ınt\Jllll~ emcllncle<lir. Il'et Alir.in muhaltoınes>ne ikinci 

Diğer tanı.ffunsa Amerikanın c.ğrr ceza mahkem-ednde ba~lan
A tlantik salıillerinde Almnn tlenl:r. mışt.ır. 
altıları fna.liyettc bnlnnmalitA vo Katil; ifadoo;inde, karısmnm bir 
Amerikruı filosuna znmrla.r \er- gece yemek Y<'rlerlı:P.n .Jaı.pr nrka
ınektcdir. Aynı zamn.ııdn Ameri- .ı,mdıı.ki t&b:ı.rıorumu aldıgmı, ko
kan fitU'Jrmd& öo~:ın i\lman de- Qltp buna mani olm."lk ısterken .si
nfaalhbn Arnerilmlıl:ınn mnne\İ• lıUım p:ıtlıı.r!ığmı ve .k'LTJ5Tnm oldil. 
yatı ü1.erinde tesir icra et mektC'- ğür ı il?ll:ıtnuş: 
dir, Alman denimhtlan Yisi Frnıı- - Ben m.a;: umum. karım Jrnza-
sn.suım mü~:ı.J;iirl•~'l"Ildan ı-.tı. m öldu ! ! <lemi!'rt":r. 
fade cclcrCk bu c;nlarda harelceı Ce<:et uze-rındr yapi1an ot.opsı 
iıntdinmı tmlnbilmcl<tcdlr. dö <iol ..ıonunda morg ta.rnfrndan verilen 
Frans:ı~m!I. mensup oto~telc~. bu rapord ı kurşunun, Fatmanın tam 
mmtruro.yn yakın olan üsler Ul<'· nlnr ortasından ~irdiğin" v~ 13 s::ın 
rinde müt.-ssir olduktan tnk<lirdl' , titn("•re sevrctti-kten .,,,.~ c "'""gt~ ~ 

. t b"rd bi • •• ' • "' ra ....,,.. 
'azı ye ı en re c.eınşcce'ktlr. el n y ık:ırı olm:ık üzere ka.fasm· 

Halbuki. ta.bibı. adli Enver Ka.
romn raporu ile bir tüfekçi müte
ha.~nm i.5tirakile keşif -:, aparı 
:ceşif heyetJnin raporu ke.clıııın bir 
cimıyı.:te kurban gittiğini, böyle 
kendi kcndis'.ni .kaz:ı.rn öldürem.i -
yeccğini, ya.rarun Uzerlnde barut 

ynnrkları olınadığrruı göre kurşu. 
Jıun en nz 50 santimetre ileriden 
<1.tıldlğıru, kul'Şunun lro.fada n..~ğı
ılan yukarıya seyrettiğine göre de 
'>tıırn'l birisi tararın<lan n.tc.5 edll. 
Jiğinl ka.tiyetle ifade ediyordu. 

Mnznun raporlara .k:a.rşr bir iü
rozda bulunnuµmş, ancak ink&rda 
devnın clmi~tir. Şahrt olarak din
lenilen polis Osman ise, va.kanın 
bir tek şahidi b~e olnındığnu, odn
vn girlnce gördüğü vaziyet kadı
nın k:ı7,am ölmüş ola.nuvnc.'l~ his. 
•ıni W'rdığtıu söylemiştır. Jb~al dö ~olii Amer~m tanıdığı dan rrklr~ou. buııt'!l ~azara ol~bi~ 

14ılalinle bu u-.ler Amcnknn km- le-crıfı o·lh. bir b:1R-'k 1 tarafmdnn 
':etleri tnrnfmcla.n ic;~J eclile.c€'1•- r1n vnprla.1 ılcıceği yozılıvordn. 
Ur. l~o ımretlc Amcıik:ınm tamn
miyoti b:?.kunrndan ehemmiyetli o
üuı ve Amcrilmyn yakın bulunan 
AUantik ndalan Amcrilm. iı:iıı :ı::ı

Neticede mahkeme. diğer §3.hit
lerin çağırılına.sma bırokılmıştır. 

~~~~~~~~~--~~---=----

ral'!ln bir hale gelCOC'ktir. 
Amerlkanrn böyle bir fırsatı lrn

ı:tnna.nnk lı;iıı dö Golü truıımıc; ol
ması neden müml..-ün olnl!ll>,n ! 

Amerika dö Oolü tnnıdılctnn 
80tlr.ıı. Vlşf Fmn..<;.QSJ ile miin:ıscbc. 
tl ne sel.11 ıalacakhr? Amerika dü 
Golü tanıdığı esnadn Da.kn.r'ın ve 
Mıulngnskar'm akıbeti de Fransa: 
yı ilgilendimıclrtedir. 

Dnlaı.r h\ir Fransızlar t.arafmdan 
hnrbin il inci s<"Dcsi 'a.pılaıı tc· 
~biic;Jcru rağmen dö Golim id:ı,. 

l'C6hıe geçmedi. 
Halbuki mnlınrip tarn.flnr için 

Dakarm 'e Ma.dngaslcnnn glin gcç
W.ı:e ehemmiyeti nrttıltça art
maktadır. Çünkü harp lıe:r g'ıln bi
J'llz dnha. büyüJt dış t1 ı>nvJ<'rin ve 
okyıuıoslann i:ccridi cs:ı..c;ına d:ı.
)'anma.ktndır. 

i · r suçlan ·çın şehrimizde 
üç mahrnm 

Yeni bir koor<:i'l.zıasyon kara.lilc, 
milli ko!"llnm:ı. kenuıruna ait suc
lam bakme.k üzere Adliye Veka
letine bağlı o?srak k~ntlmnsı ka. 
rarlaşUnL.m hususi mnhkemelcr
den lstımbu!da ÜiC' 1..a.ne kurulacak. 
ttr. 

Bunlardan Hd to.ııes.i, Sirkecide 
gii.m.riık bin!!smda ç:ıhKS.CSkla.rdir. 

uruıacak 
ÜçlıncU.Cıtı de Üsküds.rdn kurula
ca.'ktrr. Bı ·rnn için henüz bina bu
• 1 i ruı. m.a.ınışt.tr. 

Mahkemelerin htiitinı ve miid
~!ei umumi muavinleri Vekil.letçn 
ta:>i.n olunacaktır. Mahkemelerin 
tclrişi ve kadrolarmm hazırlan

ması ya~m bir 7.amanda bi-tirile
cektlr. 

Bu yll kok. kön1 .. rü satışı 
00 bin tonu bu aca 

Kok !kömü.rü ea.U.,. bn yıl şlmdı. 
,y~ l:&dnr 91 ~ bulmuştur. 
Kış !!OilunG Jnıt • lOOlaiıı tonu bu-
ıtıaaı.ğr tahmin c:ıW!rn.ôtteclir. Geçen 
sene bu ayn ~ 7 4: bin ton sar-
fed!lnrlşti. • 

Kömürün bu MZfe-
dilmesi kış mc\1Jıamıın erken gel
mestnden•neri g~ de aııla.şil-

maktr.dır. H::ılkn kok kömüril. dn
ğıt:rns.k Uzere teşkil e<lilcn ooyilc
rin kc.-mllr verme durwnu et.raflı 

surette ineclenmektcdir. Fatih bs
Yi\ Burhanın kümürü halJm. dağrt
ml}'Urnk t.optnn Uığr iddia edile
rek hakkınd·ı t..ı.klba.t.a. b..-ışlaıı. 
mxstrr. 

Atfantikde Amerilca ile tngiJtc
"e anuundıdd yol ve fngiterc llo 
llı:ılr şark nrosmdaki yol hesiklib-1, 
diğer tamft.an Hint clenizi ile ln
gfltere Ye .Amerilmnm irtıllatı ksJ. 
ımilrj:ı gün ı."al:iyct ~k da.Juı. dik
kate Ifı.yık bir nmnm.m oncdebUir. 
Atıantik üzerinde (Dalı:ar) ne ma
DS ifade ediyorsa Jfmt denizi ve 
Cenubi Afriknnm tec-ri<li i<;indc de 
(Mndn.gnskn:r) o :rolü ifn c<le. 
ccldir. 

(Dalı:ar) da (!bela~ kar) ,da. 
Fr:uıc;ayn. aittir. Bunlnnn fılabct.t 
gün geÇtı~ lıcm mihver, hem de 
müttefikler için eheınun!)·ctli bir 

evk·f edilen ve mahkeme
ye verilen ihtikarcılar 

lltt.JSclc halini ahnalct:u'lrr. 
Harp nçık denizlere doğm gc

nl5]emekte dc\nm cttik~e harbin 
b:lşmilıı. muha.rebenin <lı mda. ım. 
lan FranSIZ imp:ıı:ntorlni:'ll 11tmr1i 
harp sa.lı:ısma adnn :ulım yıı.I.ln
§Jyor, 

Şimdiye laı.dnr olan Vi .j ~i:ır\ı5ü
görc P<'t~ yine inti7.n.r politi
m.ı. dc\'nlll edecek 'c miinase. 

betler buı;:ünkündm •ln.hıı S(lğuk 
bir bale gel o Jıatt:L cllplomatlk 
milıtasehctler kesilse ele knti n<'
tlcıeye Im<far fo.mf ır. lrnlmnlda ı .. -
rar edecektir. 

SADRI ERTEM 

Grua.tnda matbaa..cılt!t yapan Sok 
rat mevcut 100 'kilo tuu-uhunu ki
losu 28 kurı.ış yerine ı 50 kuruş
tan satmn;ı, yaı..'aıla.nnrak uUn ikm
~ ns!iye ceza m,,lıkemcsincc tev
kif olıı.'Ullust\n·. 

Beyoğlunda, Ersene-kon cadde -
sindfl nalbur Aris de çimento ü
zerinde ·• ,tfkfır ynpmrn, nyni mah
keme tn.mfmdo.n 5 ilııı. pa.rn, 7 gUn 

DÜN ÇIJ\AN KISMJN Ö'.l"Ü 

Jükkiuıının .kapratı:bıuısı 
çaıın lm1<Ş t.ır. 

Adliyeye ,·eritenler 
Sultnnha.m:ı.mmda tuhafi>'··i 

Mti.nlx. kadın çantıısı Baihtta tU
tüncU Ali sa.rap. Ka.palrçarşıda. hav-
1U<."11 N:ıkip qocuk battaniyesi Sir
!cechlcki könıUr<."Ü Ali, Abbas.' Sul. 
tanahınette kömürcli Sabri. lstin
yede kômürrU Hür\'ct kömUr. Bah-

F ransuva KörmenJi 

Şehirde binlerce otomobil 
lastiği var, fakat verilmi

yormuş 

İstanbul eoförler cemiyeti rci;,i 
Hakkı Ankara.ya g:itmir.:Ur. 

Reis .A.nltarn~1. milli bir 
servet ve a.yni zruna.nda. memleket 
mildafüa.sı vnsıtn.cıı halinde bulu • 
nn.ıı otqmobtllerin ga.rajl:ırda yat· 
nıasmı:ı bir son verilmesi elrnfm
ıla alakadar m.:ı.lro.ml:ır nezdinde 
teşebbüslerde bulunacaktır 

lstn.nbuldn.ki lastik t.ca.r~tha.ne· 
~erinin elinde binlerce lastik bu
lunmssma rağmen birçok otomo
biller grı:ra.jla:rda yatmaktadır. Bu 
ticarethruıel('rdc 5800 l.fıstik v:ır

ciır. 4500 ad(>t mstik de hudutla
Tim.Jza girmiş bulunma.ktndır. bun
dan b-1..şka henüz hudutl:ı.rımıza gir 
n.emi."? fakat yolda bulunnn 350'l 
lfı.stik vardır. 

Cemiyet reisi bu Ul.stiklerın 
rtağıblmn.sım, ayrıca otomobili eı c 
daha fazla bPnzin veıihnesini istl
yecektir. 

Lokantaların yemek 
teşhiri işi 

_:mntalnrda yemek teşhiri ya!:ak 
edllmtşUr. 'Ka.ra.rm tatbilti Şehir nıec. 
Us! tara!mdan verilen kıı.rar muclbln. 

\'aııurh.nn yarıa.<;t ıkl::ın Boğ:ıı. 
\t" Unlic: 1.-.kelclrrindc, ı;ıro "'lTII. 

l•fö?1ür kayıklan lln 'nr. nirblrlc 
rine ılmfatl:ı;rla l.ı:ıir)anmı lar k.ı. . .. . 
ı tan lcüpriilerlc lıi:rlc<.tiıilmişlcr. 

1 ~u krıln..o;l:\rın u ... tii) le, ~ elkcnk'
J ,n, JınlaU:ınn n.ıli, İ• lndcl,fnin ıır 
olduğunu gösteriyor. 

n:ı~'lcfa ela ııoli" hırtlonlnn \ c 
l>iıyiıl\ lıir lıalk J,:ıl:ıbalığı <lıı.lg. 

lauın;ı.Ç\ta. l!cnk renk mantolar 
mus:ımbalar hntt.U. m1ntaul:ıı· ka.y: 
nar;;ı~ or. t~llertlc ÇU\ allar, "epctil'r, 
t-Orbnlnr snllnıııyor. 

lU. bakı tn ıınlryorsunuz. ki bu 
lmlabslık, kömür pt>Şlnclodir. Or· 
fah~a ~eki clüzen \ ercbilnırk için 
i.;i noıuara~'n b::ı~lam~hı.r. . 

Polisler, gelenlere birer sır.1 
numı\nısı \'criyorbr. Onlar ela bi
rikip b<'l\le'jiyorlar. Torb:l.'$rın, se
pet n•yn. ru\'Slını doldunın gidiyor. 
!<'nkat Ş$..<;ıl~ak <:~·. su, 1-i k:ılalı" 
hj;'ın eksHdii",i ;\ oli. 

Alan bir <lnha, bir <faha. geliyor. 
Uiin elmıc~c :rnııılan Jıücum dnl
ı..ra ı, slmcli l\öm\irc sahlırdı. lla
\Rlnnn gidi ine, uful,J:ırda beliren 

ce bir marttan ıtibaren tatbik edilme- Ya.nan Jo::dcb!yat v-0 Fen 1'o.kUltclcr1 
si gerekmekte idi. Fakat buna nlt ha.. bmasmdan Fen taltültcıılne alt lrurtu. 
zırlıklar hcnUz lkınn.l edi1medit.f Içln lan eşyn1arm tn.snl! işiyle meşgul oı. 
encUmen karariyle 16 marttan ltiba~n mak Uzere bir konıisyon kurulmuştur. 
yasak meriyct mevkHne glr<'cektir. Komlsyon dUndcn IUbaren çalt§masma 

-- _,___ ba§lrunışbr. 'l'alcbE'lcrln yanan kayıL 

Rüşvet vermek istiyen ıarı, smxf durumıan, ııuvlyet varaka· 
bir memur mahkm oldu ı !arından ve Uıııvcrsitc talim taburu 

kayıURrmdan tesbtt ed Jccektlr. 

Yıldız maknma fabrlka!lt memurla.. 
rmdıın Hamdl, Toprak ötisine alt 652 
çuvalı iade ederken bunların yerine 
eski çuvallnn vermek ıstemlf, b~ 

mnlmatla ofis memuru S3ml'yc 22 5 
llm rU.5vct teklif ctmlştlr. 

etırmU meşhut halinde yakala.nan 
Hamdinin d!ln asliye yedinci cezada 
bitirilen muhakemeoi nommda 1 ay 
mUddelle hllpl:ı c--..z:ıımıa tıı.rpı1mMI kn 
rarlaştmınuııtrr. 

-------
Vilayette aylık toplantı 

Valinin başkanlıı'\ı altmd:ı b<-r ay ya 
pıhrııUı:ta olnn muıl\•!n \"('t mUdUrlrr'n 
de f~ttrak ettiği top•nntı dUn yapıl · 
mı~ muhtelif \'ll~y"Ct ''e beledly(' l"lerı 
etratmdıı ı;öri mmUştUr. 

--·--.>-----
Mangalda yandı 

KOçUkpazıırdu. Hacı kadın mahalle. 
sllıde oturan Scrıoan Köks:ıl'ın bir 
buçuk ::ı,rnomd:üd kızı Saıme, annesi o. 
d:ldın çıkınca manı;nlı devirmiş, yU • 
zUndcn ve ellcrlnd<'n yanmrştrr. 

TAKUiA'r Uf:\'Al\1 l..:Dh'OI! 
Zeyneb Hanım konağı yangını 

lnhkikntmıı. ch~mmlyetle de\am olun. 
maktadır. :Mılddeluınumi muavini • • • 
catl KUtUltçUoğlu dün n y zıt m r c· 
:r:lnde Fen fakilltCS• dekanı Pahlr •tı 

kapıcı ve lındemekri dlnlcmlştir. 
Henllz yangın tnmamcn sönmemiş 

bulund".ığundıın bir gazeten.in yazdığı 
gibi. bugtln veya ynrm binad.ıı. ketti! 
yapılma.sı muhtem"l d"Sıldir. Yangm 
ha.lll. lç1n için devam ederek enkazdılJl 
dumanlar yQkselmektcdir. 

---------0----------
Ha va gazından şikayet

ler tetkik ediliyor 
Bazı semtlerde ha\'a gazı tazyikinin 

noksan olduğu gorUlmil'<lUr. Bu nok. 
sanlık bilbacısa çukur ı mtıcrdcki h- 1 
alaa.tta da.ha !azın krndlsinl göstermek 
tcdir. Beledıyc §lkı1y<>tlrrl" alakadar 
oımu~. mııkino şub!-81 her semtteki 
l::na gazı durumun ı t('. bit etmel: ll· 
ZPro teU<lklcrc b:ışlamı. ltr. 

• 
Dört parmağı koptu 

h,ıh:ır it.lerlııc !,imse nldu UIJ or. 
Yı-.rmr yo!'!unıı ı.umur<• b .. • :ıy.ın-
1 ırl:ı lmr-;ıl.ı:"ıJ or. z. 

Ort .d:ı acı bir -;uursu,I..ı • \!lr. 
lit'ı"tC'k ihti;ı. :ıçln. ta 'rın 1 t: in a
rns mi.! i r;cn· ör..,ıı 

:..im'.' liCJ·i-ıc• i.ı • •ü yı'rt~. l. :ıgın. 
elan mal k~ı;tro\ mı ı 
iıerlerini bırnl.ı;ı 
lmrt:ırnn 1:ır ,..; i 
~ orlar. 

\ ann l'\ lcrlnc biril.tlrdi''1"ı i ı.rı. 
mdr ~ ığınl r 11n J,ar<" c;m ı'l yı rel -
lcıi yananı.'.< do' n~(!l, er. l ı.lrıı.t 
hu pi-.mımh::'ln hir 
r.a.k. 

1~!\dyolnrl:ı, ~;ı 'cic!crle su r,:ı. 

'nllı hnfüa tuttnld:m yolan r CF.ıl 
ı lr çıkmaza :ıı 'ı m sö~ leme!, Z.'\• 

mnnı nrtık ~clmi Jr. I\linıür o ak
lıı..rımb ı;iinlülı: ı:ı',nrıc: do' uz bin 
fODU bulcht::"U•l3 YC' Ilu' :;nris• tın• 
ıfan, kı•ndl onnanlnrrmızılan br-yu. 
ııa mnngıı.I 1.ömiirh :;:eld"·ine f'"Ö-

1"<', bu teli!c;m nı n:ı ı \nr rııı? il ~l1i 
ÇO<'Uk gibidir, on:ı. o;ık c;ık do ~ 
~·oln guı;t~m1d• fcruı olm:u:. 

HAKKI SUHA GEZG IN 

Hüviyeti tesbit cdHm ... 

yen bir akıl hastası 

hastahanede öldü 
l!."'vvelkl akşam U ri C!balıde, 11 

hisarlar idaresinin önilndc yntık pn 
tık clblseU bir kaJmm b::ıt;mp çalttt 
dığı Ye delice har kctıerdt' bulu.&dJğı 
görUlorek yakalıınnıu, nlal hastası oı. 
duğu unlaşıln.rak Hns ki hastanc!rlnl' 
kn1dırılmıştır. 

Kadm dUn sabah hastalı:uı de ölmU~ 
tür. Kcndisuım U~,.rl~ hU\ I~ tınl 

tı:sbite ya.raya• k h.r, b r <:vra:ıt bu • 

lunmadı~mdan kşhir, ' <..lüm 
b r.tn t biti !<;ln mert: 
!Uzum gorUlmU ttlr 

Bayat ekme:~ s::ıtışa 
çıkarılacak 

lstanbul vllO.yctı, c r crın "bn 
dan sonra 24 saat b:: it• u r ı, atıl 

mns:nıı. karar \'crml~ Ur 
Bu karnrm tatb kine buglln kil 

çilk kazalıı.rd:ı. yarın da ;:ıu:ı Ult kazalar 
d:ı. başlanacaktır. Bu u~tıe h(m ek. 
mek1crln hamur olmıısının tınUne ge 
çllccck, hem de •cm k "'rfivatmd:ı.n 

ist ı:adc c ı ı:e ıı.. 

Dlğ('r taraftan, p gUni r 
günllık ekmek kartları m bfün 
vcrılec k un ıı;ın '"<.'n!d n !yat t~spit • 
cdllmi§tir. 

Ağır yara111nıın çocult Şişli bastabn· 
n"slnc kaldmlmışt.IT. 

çeknpıd'l h B:ııtkası knrmsmda 
ben?:in<"i Şe\·ket de· beıızin üzcrin
d e ih!.ikfır suçundan m:ı.hkem!'yc 

verihnj 1 rdir. 

li!ıydarun oturan a.rabacı MuBtafa, I Amr ~çi kartlıırır. rnu .nb.l 482 
Tekirdağ iskcleı;.nd :ırabasrnn d mir gram un için 8 k•ını.. o p:ıra, bUyük. 
yUklcrkcn, bir drmır parçası eline du~ ierc m-ıbwıı knrt-ı \ r n 210 gram 
mUş, dört parmatını kopıı.rmışbr. Ya. 

1 
u'l için 8 buçuk kuru'< o' rak tesbit c. 

ralı arobncı Beyoğlu !>ııstrıh'\n~irl<' dllmlşUr. 
k al dm lm ı~tır. 

Çeviren: Mazaller Acar 

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

Lise müdürlerinin 
toplantısı 

ı rindckı ta. ~lt'I t.cıı ve S-Onr.ı ıla harp ar
kndaşl:ırı "Knfa.dıı.rla.r,, n1<.5lW1-
ll\n topL'lllıp h&t.rrnlan ıı.nryor. 

şnltnb~ıyormr. Unolar Flandcr 
cephesinde, bitli \'olhni slper
leıindc, Kıı.rssnnjark tel örgü
lerinde geÇlıdı1deri gUnlcri o 
kudar it ı;.ckerck nnta.tı:vorlar 
lti.. hir gün Kclcnıcn hi1' ·dl~i
nin bel; leme ..ıa.lonun<l3 sıra bck
lM'ken eline f',euubi Afrilı:Wa 
ı:ıkmıq bir mecmua g~tl. Bir 
sıı.lıifc.sinc gwii takıldı. Burada 
mcşlıur Maror nıimnn keneli ar
tinda~ı A. T. Ku.tln.r'm foto~mfı 
ve Port }~fü.abcttc lmr'1nğu b:ıh 
çeli l•ö~klerin reslmlcrf ı.·arılı. 

-2-

:;ağ elinde tut.muş ve ol el.mı de 
r('simdelti gibi ı;offesünclcn a.~ağı) • 
s.:ı.rkıt.mı.: , blr \ a1j) ct1.., Pengoeıı . 
Pengoen dı) c ctr.ıfını rJıp kend . 1 

c;Be eğlenen nrkn.chşlaı1 srasınd·ı 

rorür gibı oldu. Filhnkika l\nd3" 1 
,öğs~n.den a.~f,'1ya s:ırkau soı t ~ •• 

le küçük z..wnlll bir Pengoene ~ok 
be.-rıziyordu. 

Kelemen: "E,·et o .. Muhak.kuJ.: 
kl o .. diye söylendi .. Fakat neden 
resmi bir 1nsillz mec.mun.sıncla çtl:
mıs?. BUyUk bir adam olınucıa bC'n 
ziyor .• Ha.tti'ı ism'lnin basma bir de 
A. T. ilave etmiş .. ,, 

Tunus, 3 (.A.A.). - D.N.B: 
lran gazetelerine göre, eski Trıın 

Ş~ht Rız:ı Pehlevi, Kana.rl:ıyn v:ır 

mışlır. 

2 Almana kar§ılık 4() kişi 
idam edilecek 

Son mln:ınrl üslupla.rdn inşa e
Pnm, ~ (A. A.) - Alınan il!'· dil!ınnı obn vilJal'l.rı, bnlıc;elcrl. 

kcrl işgn.1 Jnıma.nclanlığı bildiri· spor meydnakı.rr, gnzinolnrı ve si
Yor: neması ile bir· .küçük mahalle dün-

1 Mart 1942 günü iki Atman yanm inc!3i dcnmcğe değer bir 
nöbetçisi c:ıni unsurhr ta.rafından kı:ı.sabadır. Mister Kndar bu ma
katledi~tir. Ru nlçakc:ı cina- ha.Heyi inşa ettirirken hUkfımete 
YcUere Jmrsılık olm::ık fürere cina- de bir ~.ocuk ro.n:ı.tol'j·omu ve daha 
Yet failleri ile ayni muhite nıen- 1 menfaati um:umiyeye hi!.dim ola
Gup olmı 20 kamüni .t vı- yclıudi ı cak bh· c;ok ~killr>r hediye ettiği 
luırsuna dizilC'celtlero r. 16 11art lçın hükümet bu modern m:ılıalle-
1942 tarih.ine l::ıdar dnnyet ra· - Ye biivilk mimn.r Mist~r Kaclar'm 
leri bulunmadrğı ve ele gc~medi..:i zevcesinin ~smine iweten ''Hcl<'
takdirde bunla.--d:ın bru:ka. 20 ldı • na. kns3b~'iı,, i."lllini vermeyi mu
dnnn. kurşunn dzil<'Ccktir. vafrk lr.ılmuş ve rc51Ilİ kilı)atda lıü-

Normnndi yüzdürülecek 
•evyork, 3 (A.A.) - Normandi 

gemJst yUzd!lrllrecektlr. Dcyli ?ı..firor 
cazctcsf, lxıhn\' nn.rrlı :ı tarnfmdnn 
bu ~ için • .ı rrlt Chapmıın Al'd 
J\scott Compagnl ) 5 milyon dolor-

kfimet nn.ınmn ıncmlekclin ileri 
gelen zimamdn.tbrmı hazır bulun· 
dımnustur. l.şte resimde general 
L. !. Baldvin (re5im numara 2), 
Sir Rob<>r HnL (~im num.-ıra 3), 
PO'.'>t Eliz.'ll>et ibclediye rcisi, ve 
m~h:ıllenih mhlti t('Şkfüi.t.I mtidirc
;1 }.I" Elisa Benter Dlk (resmı nu
:ın:ı.rn 4) !jörünmektedir. Mis Eli
ro'nm yanmd:ı ı!öıiilen gen<; ka-

k kredi tahsis t'tm tlr. N('vyorkta 
bulunan bu mUcszır~ g('mı yUzdUrm 

lcrindo mlltcbass tır. dm meşhur mimarın zevcesi Mis 
't 

Helen Kadar'dzr. (resl:ın No. 5). 
Kelemen resme bsktı. Yazılara 

bir göz gezd.i'rdi ve ingı1izce bil
mediği için mecmuayı k~p 
resimlerine bakmağa devam etU. 
Sonra gny:riih tiyn.rl bi:r ~de gö
zü "M-ı.car'' kelimesine iliştiği için 
aıı: evvc l baktiğı resmi yeniden 
ı.;özden geÇirdi ve alt.mdald &tır
ları hcecleyerek okunrığa. ba.~ıa
dr: •'}.fcşhur Mncnr mimar A. T. 
Kadar .•. ,, 

Resmi gözlerine kadar kaldır
dı, parm::ıklığın önünde duran a
r:Ia.ma diklre.tle OOJ..--tı ve ka.,ö-nlr n..~
~ indiriI"ken: 

"Öyle Z?.nnediyonmı ki bu aptal 
l:f.zim Toni Knda.r (1) olacak d~""C 

• tt ~ 
!<ıylendi. Yeniden saurhr üzerine 
göz gczdi.l"di, okuma.ğa 2..lllamağn 
ça.llf!b, muvaffak o'anıadı, ancak 
~n cümleli a.nlır gibi olmuştu: 
"Mis Elif'.l.'nm yanında görünen 
genç kııdm mn•hur minınnn ?.cvcc
!'.i Mis Helen J\:adar'clır.. (rrsim 
ııumam 5). 

DüşUndil: "Ye.ııi Madn.m }{adar. 
demek !ki evlenmi~!., nazarlan tck
:raT resmin üzerinde durdu kadı
nın ~ehresini secm.cğe ç~tr, fa
kat biraz buruşuk olan kağrdm ü-
7.erinde anc:ı.k ikadmm orta boylu 
ve siyah giyinnrlş 

0

ok1u~'1.lnu göre 
bildi. yüzünün h'.l.tlarmı seçeme
di .. Mccmu:ıyı mıı.<ruıın üzerine 

koyarken: "Acab:ı bö)"le b1r apta.ı. 
la kim ev1cnmi.c;! .. ,, diye dU§ilndil. 

Dişçinin bcı1deme sakmundn. ih
tiyar bir lcoom knrş.'Smda alçak 
bir koltukta oturuyor, sağ y:ınağı
ru\ hir mendil vnstmyor, 7.nman za 
man ızt:.ırnpla. :inliyordu. Kelemen 
ihbyn.r ~tadına. b:lktt üzerinde dıın 
t~Ili siyah bir 'blfız, iyi kcsilmemi'I 
!lir etaklik a.yakl3.rmda. oldukc;n 
eski iskarpinler vn.rdı. Sonnı oda.· 
nm duvarlarına. göz gezdirdi: Ai. 
le fotoğra...'1armdan müteşekkil bir 
kolleksiyon biltlln duvarnln kapla
mıştı. 

"Her halde bu da parlak i!)ler 
yapmrynn birisi olınalı? . ., diye 
kendi kendine söylendi 're m<ıcmu 
&\'I tekraı- eline aldı ve derhal nz 
cvvc>l gördü~'ii resmin bulunduğu 
cıabife)•ı nçtı, nnzarlanru "meşhur 
mimar .. üzerinde tevkif ederek 
hntl'3.!"ı vn.srtası1e onu tammnğa 
ralrşh. Bu resim de pek parlak df>. 
i:rildi, ftt.lı:'lt l{ell"mcn birdenbire 
resmini seyl"('ttil!i bir "mec;bur mi. 
m..'lrm,, sol c.Jini göğsl\ fü.rind ~ 
..;fkt.ığmt ve elinin bi 1 eğinden aşa. 
PYıı. no~'Tll salland1ğnu farketü. 

"Art.rk eminim, dedi, bu resmin 
.!\ru1ibi mı.dar'dır •• Kolunu tutU.1UJ1· 
<inn onu ta.mdmı .• ., 

Ve Antm·ıı.n l\'.adar'ı lisenin ko
rdonında pencerenin önünde mut 
lasıl okuduğu kitaplardan birini 

}\elemenin en ı;an'bine giden bu 
".A. T." olmuP.tu. Ne nptnll·k! Na· 
~tl ki. F.dlsonwı resmi ııltmdu (Edi
oon T. A. yazılı ise bur.d:ı da A.T. 
Kndar ya.zıh idi.) Tuhaf .. diye dü
r;ündfı. Ya.hancı bir memlekete g..
t!iyor. Orada ser.•et salıbli oluyc:
bır dl' isminin lp.şına "A.1' .. , ta.kı
lOr.. H:ılbuki mek'"eptt' l'n Il" 
kadar b<Y.>tu ! .. 
Mecmuayı vurarak m:.ı.sanııı üze

:'ine bmıktr V(> ihtiynr ltadm:ı do~. 
nı bskmağn lxı..')lndı. Bu 1h t 'ar M
dm sırada ondan önderdi. Satıl 
dörde Ç('yrck \'ardı. Daireye g <' j 
kıı.'1acnktı .. İhtiyar kndın iç ni çek. I 
U. Kelemcn de onu ta..kllt (>lti 'e 
so.-ıra salonda geniş rdnnlnr1a do· 
laşrrkc.-n yine zihni ayn! düşUnc('- 1 
Y~ takıldı: "Kadar her lıalde bU- ~ 
vuk btr 3dam oldu .• Ak.-;i ha.ldc bu 1 
mecmua hi~ de kendJ$iJ(I uğrr> -
mnmı .. ,. 

Dakikalar .ı;e<: ı \ or<l 
ha be'klesP. irpııc g r 

hın" el 
J· .. (' .lıtı. 

(1) Toni .!\f~ıır li-.:ınım1a J\ntn
\ n.n i-.nün!n kısaltılmıc.ıdır. 

nm 

H~lnt l 25 vıı evvelk 
---

4-8-!>17 

Alman tehlikesi 

:..t •kholm - Pnylt 't 
arşı muhn!nza ,. e mü 

UZC\"C H'.ronştad'd n Pct ~ 
niz lru\'ı:cll rl mi t r. 

S; ftr: IG \ S::ıfu: J7 
Hn mı: J I":' K 'nn: 118 

\ uıutıcr \ lııs:ı rı F,rıınl \ 0"1111 t.uını 

!l.29 12.2'7 6.~ 12.27 

J2.2G 6.21 ıuı; 6.%2 
1ı ın.lı 15.Si 9.SI 15.:l7 9.M 
\lt:)ftlll l&.03 ız.o:> 18.05 12.00 
"l ııt 1 JIJ.S l 1.SO rn.s.; ı.so 

tnıs:ıı. 4.58 10.~l 1..52 11.48 
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4 - 3. 1942 

ner devirde ibir türlü meslek 
beni k~rşılıyordu. Bir zıımon da, 
Hicaz rlemiryolunun (linyfa _ Mü· 
zeyreb) bölgesinrlc mühiındlsJik 

yapıyordum. 

Hayfa ile Hıristiyanlıırın kutsal 
Sf.ydıklnrı Şcrla veyahut en eski 
rıdh·le Erden nehn arasında ve 
Htlnkiırın arazisi sırasına katılmış 
Llan (Disan) da biı hayli zaman 
ı.:lnıJ çektım. 

Benim gibi üç arkadaşım da 
aynı lı:ıstalığa tutıılınıışl:ırclı. Çin
ko örtulü scyynr b:ır::ıkanın içinde 
l,ırk derece hararette ktıh titriyor. 
kah terliyorduk. Arnb Cnferdt>n 
başka hııstııbakıcıınn:, doktoruımız. 
~.şçımıı, hizmetçimiz yolthı. O dn 
her şeye koşmııktan bıkmış ve 

h,zden usıınmıştı .. 
Risanm hansı o kadar ağırdı 

ki serçeleri bile sıtma tutarak 
zavallıcıkların yere düştükleri söy 
leni yordu. 

Yerliler, sıtmnlı ç-0cuklıırını çeş 
ille yalcığınn sokarak te-davl edi_ 
l"Orlardı. 

Bis.ınf'lal.i eski eserler pek btl
)'Ük ve pek çoktu. Tiyatro, su ke· 
inerler!, mnbed harabeleri revkn • 
lııde önemliydiler. Civardaki dır 
tenin icJ mezarlardan çıknn Jıey 

kellerin kırıktan ile doluydu. Su: 
ların siirüklemcsile aşınnrak çakıl 
lc.şı haline gelmiş part"ttlnrlle Bi_ 
sandan 110nrıı hafif dnlgnh sırUar 

~erin 1rmn~ına kndnr ınıyor. 
'.r:ıbriyc gölünden çıkarfik cılız 
::nkkum ıı~nçları arasından tembel 
1eınbel ısllrOnen lm kutsal ırmnAın 
tevlyesi denizden (200) metre ko· 
dnr daha alçaktır. 

l.t\t gölüne aktı~ı yerde seviye_ 
31 (50) metre dahıı alçalıyor. Ak· 
denizden bir kanal açılsa buralıı 
rı hep deniz haline girClr. Artık: 
bu yerlerin yaşamak şartlarına 
llt: kadar u:rgunsuz olduğu anlaşı· 
lır. Biz buralara demlryalu yıpı _ 
~orduk. 

Her şeyin heleri olur derler. 
1lakiknten burnsınıa d:ı beteri var 
1rıı~. Serindan heter olan yerin 
<Ynnnıık) vadisi olduğunu gör_ 
düın. fki da~ silsilesinin ortasın· 
lan ııhn derenin kenarında (Et 

Harne) clcnllcn yere gelmiştik. Yn. 
'lidc Arah cadırları burıılnrın hirı· 
Cik hayat eseriydi. Arnulnr çok 
tembel idiler. Yarli idndeki tepe
l'ikıe başları merkeze doi{nı uzaıı· 
t:ıı'i bir d:ılre halinde toplnnornk 
1'şaıno kotlar çubuk içiyor ve ko_ 
t:.u5uyorlırclı. 
llercdeıı çudırlnrımn:a su setir 

lrıeı~ uzeı c <şeğıyle birisini aylık 
~cıhut ~ılndclikle tulml'k lsleınlş 
lil,, Kim~e gelmedi. Şeyhlerini 
tn~ırtnrok ondan istedik. (Jlerke· 

1
ln unu ,ar. Gelmezler) dedi. Bun 
ar için ln5oyış iilktısll hirnz unıı 
'-hnaklı. Dö~ le lpticHıt msanl:ırda 
'1ııı, '"ıtıııı. hürri~l'l, izzeti nefis 
liıbi lıi-:kr lııılunmuyor. 
h ~eri.ı deresinin kenarınrln yeni 
lr \'nlıuıli köyü kur:ılmuştu 
lliznıetcJlcrl. çiftçileri hetl A 

titbdılar. Kenclileriodcn sordmn: 
•ıııattılor. Bu toprıldar on !arın· 
llıı~. Yahudilere sotm1şlar. Sonra, 
~ij Ynhmlıl<>rin yanına boğaı tok_ 
iQıınu hızıııctçi olmuşlardı. Bir 
alıudiye hizmelci olmaAa nı.>dcn 

~iiıtüklerinl ıınlam11k istedim. Biri 
l!di ki: Bızi bıı topra~ın verimi 

b tr sene bcslemi:rordu. BazJ :rıı 
~ 4ıılat olmuyordu; ac kıılı}'ordul.;. 
}~llıdi toımığı sattım. Pııramı ce · 
~ 11tıe .koydum. lıu Yııhııclinln yıı. 
t 11lda culışıyorum. Mııhsul iyi de 
brı:ı da olsa knrnım doyacaktır. 
}h:ı RC isterim'! Bu mantığa ne 
-ı1:nıur? 

~ <tlb~mc), ismirıin de anlattısı 
1bı sıcak, cok sıc:ıktı. 
llercden pis kü"ürt kokusu f;e· 

1~or. Derenin iclndt e~kiden kal 
~ h:ımam yıkmlıları \'ar. naşk; 
~na yok. Ha~iranda hura:ra her 
l tartan hastalar gelerek şifa arı · 
\ tırtı.r. Gelenlerin b:ızıl:ırı ı;ndır 
• eliti yor; bir kısmı golselik y:ıpa 
~~ -il(: onun nltında barmıyordu; k:ııı 
lQ a rne,•sinılndc iiç döM bin kişı 
l>lanı:yordu. 

b Yermuk vadisinin, t lôm luri· 
111de buyük önemi v:ır. 

b llicrctin on ikinci yılınd:ı Ebu. 
(j~~lrin balifcliiii znmanındn (lia· 
~r ilin Velid) kumundasındnki 
~a ~ ordusu Yermuk \'ndis1nde lli_ 
~lilıJarın büyuk bir ordusunu 
lttıı arak Suriycnin ele geçmesinı 

liı·n. etmişti. 
t•ı 1ıırn buradaki günlerimiz ht·P 
l'ı;•nıakla gcçi;;·ordu. Aylarca hu 
l'lrı::•cı bayatı ) a~ı) orduk. Dok· 
~ uı buruda vncuı bir şey hnr_ 
l' •dıaınd;ın ç.ok az )emeijl tav· 

t et~ l'<h~·ordu ve clıyordu ki: Bu_ 
"' acıık değil, tokluk tehlikeli · 

Vı\Kll 

dir. Fnkot bir gün civıırdoki şube.· Çok yazm! Belediye bir yel' bu. 
mlzden nı üzrrindc sallıınorak ge· lup da tiyatrosunwı komedi kısmı-
lişinden kendisinin sarhoş oldu. nı İstanbul tarnfma yollayı:unadı. 
~ıınıı anlaılık. Çok yazık! Tiyatro mera.klılnrr 

O, hızim sonnamıın hacet bı. yine Beyoğluna dil§mektcn kurtu
rnkmndnn siilerek tın halini izah lamıyarak, blrç<>lc defolar yemek ye 
eti i: nıeğe bile va.kit veya nakit buJaını. 
Yalnız et su)·u ile çorbayı, en l a.rak bermutat bir silrU fuzuli 

~evdlğlın ~emekleri ı;ııc midem ma.sra!lara duçar olacaklar! 
Kim bilir; 1stnnbul ta.rafmdn. oson günlerde hnz:ııetnıcmcğe lıa~ . 

I tura.nlardll.J\ k " ta ' lamı51t. Bir atlının kendi lınllne Si,; yuz ncsı me!JC-
ı,ıral.:tı~ı alı ya\·aş vavn~ sünıllni tA Hazmı~ veya Behzadm yalnız 

ı; ' • uRhretJerini dU akla l .. :ızııltır· sulara dunır. O z:ıınnn 1 
li"' Ytn ; on arı g\)r-

allı bl~ kırba; ynhut mııhmuz vır mekuniçientcdği~jmntkl blilmiy~ll>ir tar-
ı b zun n.. ..n cı ~ "'a mış ar-

r.:ı:-ıık onu canlı:ındırır. şlc en de dt ., -
midt>mc höl le yaplıııı. Bir '.kn" şi r · Tramv ı.; __ • ah t . " - - aya .....uçuılyen y u 
ş~ rnkı ılc ınldenıe buhrnn ver bir tUrlü gclıniyan oto!ınr (otobUs 
dım. dememct.t i!;in) nz:aplarmı göze ala. 

Doktorun hnkkı vardı. !Hepimi_ mıyan 1dnı b'li . n ... _ _._ kadı _ 
· d · 

1 
·. ı ı e......-r ner 

zın e mıde crımız •. cr.hşınakt?ıı kek, gene; ihtiyar vn.tandaelo.r U-
kaçıyorl:ırrlı· Bu ezıcı ve hep hır vatro ihtiyacını tatmin edememek
birine lıcııxcyen gılnleriınizde bir ~ milteeuilerdlr? 

kere dt!ğl~lklik oldu. İstanbul cihetindeki kahvehine-
Burıılarının hnritnsını çabuk bi 

tirdiğlıniz için b:ııımiioondisimi; lerc bir bakarsann:, bULUrt ~.ehrele-
rl gazup, kaşları çatık, lbaık~lan a

hiıl (Thbcriyc) ye götürdü. Semah sabi görUrafbıUz. Sebebi (eğlence-
köyünden kayıl!a bindik. Ba~mO· ruslik) Ur. Ve muhaltlcaktri': Sine. 
hendi ımizln denizcilik damarı tut malar tiyatri>ziun yeririJ tutama.. 
tu. i'R ·ıljı yelkenle sc\•kedcre:k bi. 11\Jfla.rdn'. 
zc slil ,.c deniz ze,•kini tattırdı. Medeni bir şehirde cğlcnceaizll-

Tnhcrlye kndıır pis kasaba ve ğin azabmı gideren 2ıeV"kJ ve fikri 
bıırndnkller kodıır pi~ insanlar hiç he5leyen en güzel ve en iyi bir gı
blr yerde görmedim. llir c;}"tlhot '1.a da tiyn.trodur. lNıanı avundu
kılavuzunda pirelerin kralı Tnhe · rur, d\işUncey-e &cvkede:'. Piyesle. 
rlyedc vtıırdu~nu olmınuştum.. rin mevzuu ne olursıa. olsun tiyat. 
Sefil e\'lerln öntlnd~·n ı;lı-kcfler ıı_ ~tar halkı dü3UndUrür. GilldürÜ'r, 
çıkta dere gibi akıyordu. İrin ho· Ağlntrr. Tonbih ve ~riiiyc eder, 
nfzli, yanakfarının kenarıııdıı.n kir Trrbiycslıliklcri, mtriıkalan gös
li lüle mıc sarı ve slı.·nlı saçlar terir .... ; edebi mUnakaşa.lara ten-
arknn, bcynı pamuk ır,.ii(inden kitle.re yol a.çar. Gençliğin aliı3ta-

örme si\'ri lülahlı Yahııdlltr tanı ıqnı tahrik eder. (ilAh.) ve t'lbettc 
Musa zamanından knlmu antika· bir sinemada bir tiya.tronun zevki 
!ar gihi dolaşıyorlardı. Hunlar tatılamn.z. 
Tevratın hükfimlcrine urnınk yflz· ı (Komedi) klSlllmm lstanbW ta
lerine ııstra ı.ürdürmeınişlerdi. ra.fınn. geçirilmesi frı:~atının k~-
Bunların evinde J.:ıılmnk aklımı· tnJŞ olduğwul CFk tccMlif ederim 

zın alrnıyacaih lıir .şeydi, Kayma_, 
kamı ziyaret ettik. Dize Alman o· Lüks telaıraf kağıdları 
telini tavsi>·c etti. 

Tutulduğu verem l>utnlığındnn Her P, T. T . merkezlerinde bulun_ 
Almanyada doktorlar ümit keserek ı:oakta otan LUka telgtrat kltJdlarfyle 
ölmek üzere kuls:ıl loprn~a gelen tebrikleriniz! g&ıdettbDmek 1Çin me. 
fizik lalı.-besindçn bir ~cnt"~ lıurn. mura (LUKŞ) C!eraenlz wrecegüılz 
da cıınlaıırnış ve jyi olmuşlu. Bu lfi kuru§ !azla UcreUe :Milletin yar 
gen•: buraıl:ı ııuzcl ı, 11• Yahudi kı- dım ve gefkatma qıubt.aç çocuktan ko. 
zjie eYlennıiş \'C urak fakat fam nımu~ hem de mqhatabm~ incelik 
ıno(lcrn bir otel :kur:ır:ı!~ Tnberlye ve zaratetm tliiiiall klfıtllarlıı. tebrik_ 
de ycr!l'şn.lşli. • lerlnlzl göndermiş olunrunuz. 

Buroclct rahat \'C gü1cl bir gece 
i/e~·irer.:1.: fşiı1111.c .!rnr:ıdvn döndük. 
Yolda Yalı ıl•if'rııı bir lıa\'ralarınn 
rasl[!clılllt Bu ııınlıcdin ı;a~ılı gün· 
!erinden hirisıymiş. Bir :nlunun 
Nr:ıfıııdııki od;ıl;lrdıın iltıhl Ye dul\ 
sec;lcri ~eliyorclu. 

Sözlerini iınlaınıyoı·duııı; Cııkat 

na(Jmelerl lıli.lm illıhilerl çok an • 
dırıyordıı. Hn\'ranın kapısının lk! 
lıırahnd:ıki direklerin ilıcrine ko· 
nıılmus tunc \':ızolıırıln duıılıırı k:ı_ 

hııl edılıniş 'ı'ahtırlih·rln adakları· 

nın yakıldığını scyrr.llik. 
Kırk lııır:ırct rlcrcccsiniıı ııltın 

du lcrıiyerck \'C :kiikürtlü suTarı j· 
ccrek ve lıu pis kokuları kokla 
ynrnk ge~·cn günler, lıe:ıı hasta et: 
ti. Doktornıııuz lıcıı i perhizle 
ledovi~ e kalkıştı. On 1-<.s gün bo 
na yuğurttnıı h:ışkn bir ;<'Y ye(!i; 
nıcdi. Hn:;tnlık gcçml•di. Ulr on 
beş ~ün rloha perhize rlc\'ariı et 
tim, Yine fuycla \'ermctj_i. Üçüncü 
on beş günlük Jıir perhiz de neti 
cC'Slz knlclı. l\ilı!lyet <lcıklor beni 
Hııyfaya tolıdiliha,·aya göndermek 
zorıınd;ı knlılı. 

Hayrı o ı:ıın:ın bizim bir kaza 
mızın merkeziydi. lslfım, tlıristl: 
vnn, Ynlmdi mahallelerinden baş 
kn JJir de ı\lmnn mnhnllcsi vardı~ 

Burası l\r, abarlan :ıyrı ve adeta 
ıniist:ıkiı gihi modern hir şehir 
parçasıydı. Güzel bir yolun iki 
tarafında lın h~·eli C\'lerdcn mi:ite· 
şckkildi. 

Birahanesi, her lürhı eşya ~atı_ 
lan büyük hlr mağ:ızıısı vardı. Bu· 
ı ndıı oluqınlar hep Almandı ve Al_ 
m:ın tclıeasıydılar. Bunlıır hiitüıı 

vergilerini zamanında ve toptan 
''crdiklcrindeıı tahsildarlarımız bu· 
rayn sirnıezlcrdl. 

Aı-ıılarınıio çılmn meseleleri de 
kenctilcrı lınlleıtiklcrinden polis 
w foıutorınnltır ı.la bu mahallede 
söriilınczdi. Yerli ahali bile but!l 
lı:;rd:ı ı;cznıcırli. Yalnız nıcmleke: 
tin kih:ır kısmı ve zabitler. ınc 
murl:ır bin:ılıancyc ı;idchllirlercli~ 
llnyf:ın ın deniz kıyısında bir kaç 
oteli \'lırclı. 

Otelleri dolaşhm. hi aylık leh· 
rliliha,·:ı müddetirpi secirccelç ra 
tuıt , lııl\nsı ve manzarası güzcİ 
bir yer nrndın1. 

hanı bPE!endi ren bu sn:rdığım se_ 
Jıeplerdcn ziyade, otelin ~·azıcısı 

idi. 
Horoz ölmüş de göıü çöpliiktt'! 

kalmıı derler. nen de haı;talıt.:toıı 
cansız ve mccahizken y!ne süze!· 
li~e karşı ilgisiz knlnmıyordum. 

Ole) dul bir kadınındı. Fakat, 
osıl idnre Zora ndlı kızının elin 
deydi. Zorıı, orta hoyln penh; 
l,eyaı renkli, Filistin iklimi gibi 
Mcak ve ) umu~ak tenli, Fenike 
ıll'tnizi gibi herrak , parlak mavi 
göılil (20) yaşında bir Yahudi 
dilberiydi. 

Bu kız güzel 
m11nen biliyordu. 

fran51zea ve al· 

Otelılc yatmak, yemek içmek 
,.e cnnıaşır yıkııtmak üzere Zora 
n)da :ıltı lira i~tedl. Bu fiypt çok 
ınünnsipli. Hemen kahul eltim. 
Fııknt hu altı Uranın kırk ı;ene ev 
,·elki ııllın pnra olduğunu unutm~ 
ınolıdır, Bir lira avans ,·ererek 
~yamı odaya koydum. Znteıı eş· 
:\'am hir bavuldaki bir knç tnm:ı 
;ırdon ibaretti. • 

Odam güzeldi. Deniz da!~alnrr 
ııın üstiinde bir balkonu vardı. 
Burada suların şıpırtısını dinliye 
rek sağlık )>elı.li)•ecektim. -

Haytada ihtiyar bir emekli dok 
tor Bay Yusuf vardı. Kimse huna 
ehemmiyet vennez, hastasını bak· 
hrmazdı. Derlerdi ki Boy Yusu 
fun zamanınclıı reçeteler türkı;; 
yazılırmıı. Onun için Bny Yusuf 
fran5ızca reçete yazmasını hilmi • 
yor. 

Doktor senelerin \'Crdi!i tec. 
rübe \'C filozonukla bunlara gülü· 
yor ve hiç aldırmıyordu, Hnyfnyn 
selisimden bir iki glln sonra dok 
tora' rastgeldinı. Meyhanemsi hl; 
kalIYenln önünde oturuyordu. Be· 
ni cok zayıf, bitkin, görmüş. Ça 
il ı rdı, halimi sordu. Anlattım. Ya -
nına olurttıı, dedi ki iilim doktor
lar seni öliim haline ııı-lirmişler: 
Gel sen lıir :kere de bu cahil dok 
loru dinle. -

Ne yapayım doklorcui;unı de_ 
dım. Gel seninle şurada bir rakı 
fılemi yapalım <1iyc ce,·ap verdi. 

En muntazam Ye cıızilıclisi ola· Aman doktor dedim, ben sahi· 
rıık Kudu'> otelini srçliru. den cahllmlşcıin. Den bir buçu.-

Kurlus otclı temizdi, Cleni:ı:e ha nydnnheri ağzıma bir Jcıkma ye_ 
kıyordu. Sük(ınetliydi. Tam hi; mek koymadım. Birdenbire nasıl 
huslanın nrııdı~ı ralınllıAı veriyor- ı1 rakı icerim'J 
du. Fakat sanıyol'llm ki burasını .(Devamı var) 

ôerscm cnunım (İstnnıbulj hılar 
benimle beraberdirler! 

ıf\""°* 

1stanbulumuzun bir ihtiyacı da 
(operet) ÜT. Muhterem Muhitt n 
UstUn-clağ şehri operete kavuştur. 
malda gok iyi. bu eserini bozmakla 
\'.Ok fena bir iş yapmışbr. 

Ben senelerce oturduğum Paris 
ten n\'detimı miıt.ealdp Beyoğlundı-

MA 
Dokumacıhğın inkişafn da mühiın esiri 

olacak bir koo~ eratif ! uruldu 

t>fr operet görm~tl.im. O kadar be. 
ğennü3tim ki bana Pıı.rıs'n varkıh :lı:. 
l!yatrolal'Illl, komedi mmlkallerinı 
belki unutturm~. Hatta bun 
lann: Bir iki Fı'tUlSlZ opereti <>Y· 
n:<ıdtklannı da E;ön:lüm, çok beğen. 
miştim. Bedia, Haznn, Vasfi Rızn 
Feriha, ıavallı Melek, Şevk.ye 
Mahmut Moralı, Refik, .Muammer, 
ve arkııdaeıan, pek alf\ bir oper~t 
yolu tutmu~ y\lrllyorla.rclı. 
Eyyam·ı fitne erdi belalar mü

barekl ... 
Dediler .. Bin:lenıbirc operet yok 

oldu. (ElcmıuV yolonuş! Neolmuıj 
<!edik? Feri!ıa operti bırakmış de
ıfller! ! 

- Bu kn.da.r mı? Evet cevabını 
verdiler! Gidenin yerine bir ~.ka
ı;ı bulunamaz nııydl? Elbette bulu
nUrdu ve hA.la bulunur. 

İşin en komik ta:rafı da (ele
man) kalmadı diyerucrin climles! 
hali faaliyette, s:bhatte, Miyette, 
muntazamar. ic:rayl sanatta? Ve 
hattA yerlı fihnlerdc f}arlular EÖy
liyerek eleman yokmızluğunu var 
cbnektedlrler! ! 

Şehrlm.izıde Cemal Reşit gibi 
menleketin iftiharına l!yik bir 
rııusikişin!İ.s üstat ve bestekfır, 
Muhlis Sabahattin gibi feV'ka.Ulde 
muvaffak olan bir milli opcre~i 
varken ve her ikisinin de f evknla
de muvaffak ve mergup oldukla.n 
muha.kkalck<:ın; operette senele'l'Ce 
teerU.be görmüş ve muvaffak ol-
muş (eleman) lar hAlA Şehir Tiyat
rosunda ve 'farblı filmleroe icrayi 
ean.at eylerken opcre~lzlk ve kon-
rcr ısenfoniUizliık teranesi havsa. 
la.tun kolay kolay alabileceği bir 
muamma değildir. . ,,. . 

Sanayü nefise, dnsa.ılda cibillt o-
lan bedii heyeca.nları herhn.ngi b\r 
f'llrette izhat etmek füttyacından 
'1oğmuştur. Ve: Medeniyetle bera
ber tekAmille erdikçe taksiııni a
l!lAle uğiıµıuş, tebliğ va.sıtahnnı 
1krnal etmiştir. Hayat-ı kAfnatm 
her ıluµıgl bir neV"l teeelliyatou an 
ve ifade edebilmek ic;ln her ı;ubei 
t>anat diğerinden daha elverişlidir. 
lQthnaf hayatı tamamiyeti ile tem. 
ı,;ı edebilen yalnrz bir 68.Ilat. yani 
11".ans.yi şam~i ile tiyatro vardır. 
Ve bu da te.1<A.mUl ettl~inden şube
lere aynlmıştrr. Mudhikcler, ha.ile
ler, faclala!' komediler. operalar, 
operetler gibi; hatd. :ralaılnr gibi, 
ins.ınlar glbi zevkler ve ta..\ıMGila
:<: r de blr.b1rine benzemediği için 
medeni me.inleketlcri.ı\ tiya.trolan 
her türlü duyguya. ayrı ayn cevap
lar vcmıekte ve her zeV'k.i ok§a
ma.kta olm..'llan sayesinde de mU
fid ve milstef'ıd ()ltna'k.ta.1ırlar. 

Ankara konşel'V'atuvanru bu ih· 
tiynçlnra cevap vereceğinden emin 
olmakla mijtesclli ve :mUbahlyh. 
Y(\,"line ümit ve eınııiyetimiz bun-
f.e.dır. Semih Milmtaz ~. 

VAK 11 
.;aaetede 'Çllı&CJ outtın yıw ., 
ruımıertn bukulru m.ahlu.zduı 

AllO~'lr rAJUFESJ 

Yemıekeı MemJeıc"'ı 

tetnde dJfllldl 

"ytılt iM 166 &.r 
8 aytııı ıe8C 4U 
!\ ayWı nrı !jtti 
ı rnıı.ı IOO 1600 a 

l'arUeden Balkazı 81rllgı t('tr 
ayda otuz ııunıt C!UfWlll Poat:e 
oirllğtnt gtnutyeıı yerlere ayca 
vetmt= oe,er kUJ"\11 u.mmedilll 

Abone ıtaydmJ tıUdtreıı mekıuı 
•f telgraf ucreun.ı atıorır paruı 
aın posta veya tıanka Ue youamn 
tıcreuru idare kendı uzertnc alır 
f'örkt)·enlJı ııer ooııu '""'"•-dnıh 

'A..KJı~a aooae Jll&llU. 
Adreı değiştirme UcreU 2ô K.rı 

lLA.lli Vt lKl:TLlı: lU 

n~ı ·uanıarmuı ıMLntl.JI) • .. 
an 90ndazı IUbaren UAlı 'Ja)' tıwı 
rmdıı 40. h. saytnıarda ~o kuruş 
iördll!>CO saytada l; lktncı •f 
ıçtı.ncUde ;ı, tı!rınelde 4. Daflll< 
vam 1<e$me~ O liradır. 

euytUc. çoJı oevamu ıtlışeu 
enkll Ul\D verenlere ayrı 1tyrı tn 
1i111)~tr yapııır ttesmı il.Anlamı 
'l&Jltirı:ı !!&Un ~ kuruştur 

ilcan itlahi)t't:Ce Olmıyıuı 

1i üçUk U&ata. 

sır cı.-.ıa 30; uu cıeıuı Mı U<: 
1er1U1J 6:'ı dön defası 7C- vr oıı 
1erıun iM ıttıru$tUr 

Çalış!mn /tlardindtn bir oörüniiş 

l\f:ırdin - lpllk tevziatı ve dokuma. 
cuık le§killtı Uzerinde tetkikler yap
ma!< l~n Mardin~ gelml§ olan Diyar. 
bakır mmtaka ikUaııt mUdUrU Halil 
Kurbaıım huzurlyle ve Ticaret odam • 
nm te§ebbtlsll ile halkevlnde bir top. 
Jantı yapan dokumacılar bir koopera.. 
lif kurmuglıırdır. 

Mardin dokumacıl;ğmm lnkl§afm • 
da bUyilk rol oynayacak olan koope. 
ratlte bilfiil dokumacılık işiyle mC3gul 
olo.nınr girebilecek ve te:zgAhta çalı. 

~acalc !§çiler nlacaldan ücretten baş
){a kooperatif bası olduklıın için sa. 
tılaeak mallardan elde edilecek kfı.rdan 
da hisse alacaklardır. 

Bunc1nn sonra Mardin dokumacııa

nnn. iplik dağıtım iııt kooperatlt tara_ 
tından yapılacak ve imAI edUecek yer 

Yunanistanda 
Bir günde 
900 insan 

ölüyor 
Londra. S (A.A.) - Yunan lıUlro.. 

metinin tebllğfe gllre, Yunanlata.nda 
attıktan günde 000 kl§f ölUyor. Atbıa. 
ve Pirede günde sokaklarda 880 öıU 
toplanıyor. Bunlar tabuta bile koruna. 
dan çukura gömUlUyor. 1941 llktcş • 
rlnlndcn sonka.nune. kadar •o bın ki§I 
ölmUştUr ki normal 6111mUn 8 misli· 
dir. Pntras, coıoı.ı, scııuıık, Şıradan 

feci haberler geliyor. Şıra halkı Atına. 
ya çektiği teısratta: ''Bize ya bu~day 
yahut tabut gönderin,, demı,ur. 

VUNANISTANA BUGDAY 

Londra, S (A.A) - Yunanlstana 
S,000 ton buğdny &ötUrmek ilzer<ı Ak 
deniz llmanlarmdan birinde yUklU o· 
Iaralt beklemekte olan mUttetlklerc 
ınensup bir geminin ~imdi ltalyanlar. 
(la.n serbest se~cler müsaadesi nl. 
dığı buglln Londnuun llellbiyetıl mah. 
flllertnde öğrenllmigtlr. Alman hUkft.. 
metinin serbest yolculuk mUııaadcsl 

bundon ewcl alınmıg bulunuyordu. 

Papaslar -
grevı 

Kialing'in bir hareketi bütün 
NorrJeç papaalannı istila 

ettirdi 

Stoliholm, S (A.A,) - 1 §Ubatta 
Trondhaym katedrali \>a§plskoposunun 
Klsltng hUki)meU tarnfındon azııne 

ve killsenin kapatılmasına karvılık 

protesto olmak Uz.ere bütU11 Norveç 
plakopoıı?arı vulfelerinden l.aWa et. 
ml§lerdlr. Bulilar, Norveç • Alman iş 
beraberliği ortadan kalkmcaya kadar 
bu dunımlarmı muhafazaya davam e. 
ıit'CeklP.rinl blldirml~crd!r. 

---~-,,,,....,..-o---------

Dünkerk 
Almanlara 

verilecekmiş 

l! mallar fiyat murakabe komisyonu· 
nun koyacağı fiyatla halka atılacak. 
m. 

gjRAAT EF'EJUlE.8Ll0t 

:Mardin - VllAyetfmlz çevresinde 
zıraı se!erberllk bUyilk bir bızla de. 
vam etmektedir. Yazlılt eltimi. artrr • 
mak itin tohumluk mnbayanmıa sar. 
!olunmak Uıere vU&.yetlmlz emrine 
90 bin lira tahals edUmlş ve bu para 
Ziraat Bankasına gelmiştir. 

Merkez ve kazalarda ldsre Amirle. 
rlnin biuat me1g1.1l oldultları bu i§ln 
bli§nnlml181 yolunda gereken tedbirler 
alınmakta, bllha.sla fkllm ve toprak 
garUarmıı. göre \1J!yetlmlz dabllln4e 
en çok patatee ve akdan ekimi.ne tı. 

nem verflmektedir. OCmaJ Jpnay 

Türkiye kayak 
birinciliği neticeleri 

btanbul, S (A.A)- Uludağdıı. §8.t'k 
• " garp gunıplan araamda bu ha.tt4 

yapılan TQrkJye kaya)< blr1ncll{ji ııe.. 
tıcekırl §Unlardır: 

10 kilometre mtıka,·emct: 
ı inci Zoki ÖZdeıı (Erzurum) dere· 

ce 55'42, 2 inci Nevzat Diler (li:rzu. 
nım) derece ~1'05, 3 üncU Mehmet 
Camcılar (Buraa) derece 88'12. 

tıııı: 
1 lnel Eknm Knray (İslanbı.\1 ek. 

:rece 2'13"7, 2 inci ~evza.t Diler (Er

zurum) derece 2'23"7, 3 UncU Zcld 
Özden (Erzurum) derece 2'38"0. 
Kapalı lııtı: 

1 inci Ekrem Karay (İstanbul) dero 
c:e 2'35"~. 2 J.ncl 1\ırgut Karay (lıı.. 

tanbul) derece 2'5z"7, 3 Uncu Zeki 
ÖZden (Erzurum) derece 2'151"2. 

-----~---o~--~---
Kah i redeki Bulgar 

elçiıi döndü 
Sofya 3 (A.A.) - Kahiredekt Bul. 

gar elçin doktor Yankopee.!, elçilik 
memurlarile beraber, So!yaya d8n _ 
mll:JtUr. 

rn:;;HEi<iM(I 
Nezleden Korunma 

Öyle bir mcvaınıdcıyız kJ nasıl giyi. 
neceğlmizl, mı.su ha~ket edecelimlZl 
bilmiyoruz. Sabnhları sısıı havada cv
<kn çıkarken pardeaUlere bUrtlnUyor, 
fıuıllalar ı;lylyoruz. ötıc üzeri eıc:ak • 
tan gllzcl tıavııda sabaJıl~l soğuğu. unu 
tup §Öylece dolıı.oıyoruz. İJ}te bu dolaıı· 
ma her kese pahalıya maloluyor. Nez. 
le olıriayan öksürükten §lkAyet etme
yen yok gibidir. :btnnbul gibi bava.ııı 
dönen ııchirlerde yapuacıık bir uey var 
ki, yapılıraa daha 1.SWadcll olur. 

l - VUcudu ho.rlc1 ta.airlere kartı 

ı,azır bulundurmak. Bunun için yu 
dan baflamak ı:artlylc lıer gUn ııoğuk 
su ile banyolara nll§mak çok iyidir!. 

2 - Geceleri pencereleri açıp yat • 
mağa alı§mak. Bu o 1mdnr ıY1 ve JÜ· 
zeı bir 1Uyattır kl lnglliz mektepleri. 
nin bn.§:ıca naalhaUcrlnden birini tq. 
kil eder. 

8 - Dalmıı. ayni sureUe giyinmeye 
ı.:.lışmak. Kalm !anll!ilar, paltolara sa· 
nlmı~ vücut elbette ufak bir tahaTI--W 
den mUteessir olur. 

tıc•rn, S (A.A.) - BrltU.Ch: 4 - Kahve, tramvaylar gibi kapa. 
Fransa heZ!metinden sonra MerıcJ 11, pia havalı yerlerde oturmamağa 

Kcblr(lc tahrip edilen DUnlterk zırhlı. dikkat ctmcı!dir .. 
ısmm tamlrini hız andıtmalc için Tu • 5 - Sabahlan evden çıkarken ve 
ıoııa Alman teknisyenlerinin geldiği ak§amlan eve giderken yüzde 4(Chlo. 
temin edilmektedir. rare de Por~eı ı:nahlı11U gibi bir gar 

DUnlterk zırhlıamm Almanlara dev. gara tle dişleri ve boğazı çalkalamak 

1 r1 makaadUe, Alman deniz kuvvetleri çok faydalıdır. Dl§ macunları da bu 

ba§kumandanı amiral Reader Ue Fran l ifl gtirmeğc yardım eder. 
sa ba§vekll muavini amiral Darlan a· Bunlar yapılırsa nezleden akamk • 

ra.smda şimdiden iptidai bir anlaşma tan, ttkııırıktaıı kendlnlzl korumuş o. 
yapıldığı anılmaktadır. iuraunuz.. Valatm beldml 



;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiU;::~p;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~Y:.;A•I• 
lSTA.NBUL 80R8ASDIDıl •••••••• 

TURKiYE i$ BANKASI 
Kilc;lk Tuarraf 

Heeaplan 
-~l'L&llJ 

........ ~ ...... 
19dlt IOOO Un.im • IOOO.- Ura 

1 • IOOO • • IOOOw- • 
1 • ,.. • - uıoo.-

1 • IOO • • uıoo.- • 

s-a eu~ 
~ .......... 

Londr& 1 SterllD 6.M 
Nnyork 100 Dolar Ul.JO 
lıf.adrld 100 Paeta 12.llTI 
Stokholm. 100 lnea Kr. IO. 

ese•• n r.&11VDA1 
lkramlJıell "' 1 tU llrpal 2UO 
sı.u-JCnurum ı 1uo 
SrYu-Enurum 2-T 11.80 
ımar Ba11k1a 21.-
A.ltan Çlpıento 11.-

8lell llullafablm-
• 

Kadıköy klM8'1!m Bo9tucı mahal.. 
leainde, Yamacı .eokafmda 48, 41 ka 
pı numaralı altı lata ananın MaUJoe 
HazlDe8l adma tuclll latanbul Defter. 

I dartıtmca iatel!llmif ve yapılal! arat· 
tırmada .a geçen anal&l'll! tapu lıL 
cillerinde kayrtl&n bnbm•mımıfbr. 

Kadıköy kadutro mUdtı.rlügQ ile ya. 
pı1aD muhaberede lfbu &ra1ann • • 
bibıdl: bulmımalan b&lebiy]e 2618 nu. 
ID&l'&lı kanunun 22 iJlcl maddeaiDbı H 
lıkrum& görl Kallye Haztnul num
na 817 adanm 15, 8, 1, 11, 12 ve 1' ,_ 
sel numaralan tahtmda cem'fll' -" 
murabba metre olarak ta.bit .... 
ve muldll' mahalleDin kw-. Mlll 
lllm yapllmadıfmda.D t..-.. ~ 

1 kubetmedltt blld1rilJDlfllf. Dlftls..,. 
1 

:ığm talebi u..rtQe, -· t; 1. p 
ııeııetaız t•• ıtııfııııt Jill 7 'rr1iw ...._ 
kan hah!G8t ......... ....... 
rly&pllnD ..................... .. 

ile sabah 6ğle ve akşam 
Her yemekten soma gün de 3 defa muntazaman ditlerinizi fırçalaymız. 

DO&J'OM 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKJM., 
JJABll.rn: llUT&llA8tll8J 

DlftD7ola lM 
Mu&J911e eaatlert: 2.6-6."l'el: 22111< 

Mremld AalQe <.- ., 2 ... ... 
Veli TeUk ve A11 ..... a ! ... 

dllıS ~ Jlllll... &;.
ili& -.il lan lı •• n..I aı .._ 
oı•ıf? !"hl-Mı-·~ 
... lT' ............. ... 
.... ,,, 1 ....... ...... 

1•*•• ....... ™ ... , ••• 
...... K.; - W1 ...... ... 

Jetanbul Levuım Amirliiinden verilen ukeri 
kıtaatı ilinlan 

• • llper Çimento almacaktır. Kapalı -.rfla eıc.ut:me.ı l.a.942 eu. 
- ... iM& M ela Erzurumd& ukerl atmaıma komlQommda 78Pılacak· 
18'. 'WP ' .._ J0,000 lira ilk temfnatı llSOO llr&dlr, Taliplerin kaDUJd 
T .,, ... ... 8*tıipl&rmı ib&Jıe saatinden tılr aat "'"1 komi9yoaa 

o 1 • llıd. (2186-2'°'1) 

l.~:. ıi.~ı • dı;;ılan ".L"• ı- ~ ı .J 
~~ - • "": 111 .... iD h.. ·-

• n o '9Ml -.- ... o1ma aoo,ooo adet t.eJSNf JM!ghyı• ıraıas 
-... nA.aM - ..... .- ua c1a kapalı art uwıtı ne ADJr.ara'• 
ı .... ,. nt ••'ırrı _.... • -koadayonca atm almacütır. 

.. .. ..... ..... 1 ... 2-9 Blııı1* ....ııkat teminat tJe lamaa 
e..- .ete ..... 'N ~.,.. ... aat H,80 a kadaı' adı .... 
tmSD...,..Mdlll"N'WlılwtM•++p, 

lj&rtıl&meJel' paramı olarak Aabra'd& Kel..... J:MINmı.. .... 
~'da Te9elltım Ye llnk ŞefliliDdle temin oluıulr, (2'1M) 

••• 
D. D/2158 Dwnarab tarife Kar&bl1k Dealİr " QeWrı l'alıriJs&lıarJ ma.-

•n±m 'Oıktt ı.tuyomma Ye)'& bu lataQGadan ..,k edUeoek ~ ....... ,. ........ . 
.... 1 ........ 1 .. 

•. - • -ıeoo.-. .., . 100 • - .ooo.- • .. - IO • - .00- • ........... , ... -. • • - cıooo.-

arsada eMlrtrt .,. ~ ._,.. · 
ayııl bak lddl ... d& lıa1gn•nl•r ftNa 

elledadeJd belpJerDe .d&a tartldDda 
tahklkat gtlnOne kadar ve H2/ü7 mu 
habere numaruUe Sultanahmette Ka.. 
dıköy tapu 8lcll muJıafDlıtma Ye)'& 
tahkikat gUnll olan 17 Kart H2 t&rl. 
hine mUaad!t 8&11 g1lnU mahallinde bu

l lwıacak tapu memuruna mUracaatıan 
ı nan olunur. (704) 

..... • 1 ..,... tıaMı t.nldıe ... 

..,. tal'lbt. ~ l..ı edll.
da m11hddem madde! mald\nD1D 
2 lDC1 fikruı lllllclblnoe kef&letıe tlh. 
Uyelll tcra edlleD B&ft'Ul ~ 
tekke m&balluiDdm ldria ottu Anr 
den dopa 827 dolumlu evtl 1 oocuL. 
ıu okur yasar aablkaaız peynirci Jıleb. 
met ArıilaDçelik hakkmda aoOG •)'Ilı 
k&DuD U9Ull hWdlmlerl dalre8ln.de O&s 

reyan eden açık clwııpıa netlc:eCnde: 

d& &ynt ,....tlar tefmD edllmlfUr. (lla--2118') 

••• Jılubammen bedeli 81.212,90 lira ol&D T kalem ~ mm l9cıle • ........ IDO . ıo • - 2000- 3 

SPOR .. - - -
Kız mektepleri Yoleybol 

maçları 

Şubeye daYet 

dea: lle7olla Dlrdöael Salll llulmk il&· 
llltiyat en.tm y~ de- klmqlıldw: 

nm edilmektedir. Y•IMne ımuı Hl/169 
aealıYa Y""'.'1111<F&r. Ba--mraya 16- TerekalDe mahkemece el konulan 
~ yoklNDIWn. ,..Mili Bin olu- . mıı GW!zara alt KurtulU§ Tepe UatU 
11111', (3651) • Bnbıç pa1uda bulunan ve mahkeme-

2 mart 942 ~ 313, 31.f; ce teeblt edilen eıyalar mahkepıemiZ 
331, 332 teveUDtHller, tarafmdan açık arttırma 11Uretue 8.3. 

3 ımrt 942 1811 315, 818, 329, H2 tıPrUıiDe mllaadll Cuma g1ln0 saat 
3ŞO tevelltltlller. H de •tılacaktır. bteklUerln yukan, 

' mart 942 ~ 31'1, 318, da ıe-ternen g1ln ve aatte mahalllD. 
328, 32'1 teveDtmtııer. de huJr 'bulunmaıan ilin olunur. 

& mart M2 pertembe 319, 330, (89012) 
311, 822 teveııtltltller. 

8 mut 912 cama 323, 324, 325, 1 
• tevenOOWer. K A Y 1 P L A R . . . --------.-----..._ A......ur D.are•tw: 

1 - Bayuıt ubrltk .. belıl 11 IJu. 
w M2 ~ ttlbaND ııau •fd. 
liJW .ceemitur. .. 

2 -~~Ye Dç8kppar Diı'td,: 
y.ı.t n.~ kaJrth ,..u erte.: 
rbl, ,ertl Dnln&ıD fUbeıd 1'J!ll!dakt 
Bayuıt ~erdk tubealne mtıracu.t 

ıan Dtn olumır. 
•• •4 

• ' Jel Yed .U. f. ._: 
Topçu Yb. Ahmet ottu Amil o(Sll. 

21), Tbb. Ysb. Andoa otıu lılillaJ 

(304) (38294), Tbb. Ysb. JIUhar 
(151110), Sv. Ttm. J'eyııl otıu HO.. 
yln. Avn! 818 (80&17), P. Ttm- Kuta. 
fa otıu Omwı Çoka~ 82' (48129). 

~r Tivatroıunun 

1 
DRAM fUSlllNDA 

.... IO.IO da 

PARA 
fYMU: Neelp Furl Jlıuldlrek) 

•• * 
llOllJWl ll.llllllNDA 
~ 20.30da: 

Obeve ıükae 

•• , •• , Hq/k Sinemaaı ...... ~11· 
a~*:IKAlremı 

1 - o ' • ., 1 On : ~ 
.... 1 - -,.: .,.... ....... -...... ..,_ .,.,.... 

llM No. ıu bl.llklet pıt.kus zayi ol. 
~ mezJtar pWcaıım hWunU 
pbı6idılmı 1lAıı ederim. 

( .. 10) ... 
Çatalca ukerlik 1UbeaindeD aldltun 

iye DDID&ıtl 71&bancı ukerllk 1Ubeıdn· 
.de muk&,,ed ukerllk tezkeremi zayi 
ettım.. Yeıılllnl .çıkaracatımdan eald. 
ldDba htıkmtı yoktur. 

....,._ Çıarpbpl ~ ......... 
il a ' F nıla Çıııtalcıamn Nalaat ki. 
ytlıllldea Nllldf otallanadua lleluaet 

otta ....... Tllla 111 tenlltıtla 
(89007) ... 

AYU09 fUbahıda alauf oldutum 
unrl tezkeremi Jl&Y1 eytedlms l!'Aldai· 
Din hOkmtl olmayıp yenis1n1 alacağım. 

1DO dolumlu Bam Omer otta 
Jllpef 'l'bfaD (DOl8) 

••• 
l'alk Dtner ve refikam Feriha DL 

nere &it lk1 kıta ekmek yulk&mızı 

kaybetUk, Yenllerlnl alaca~ 
f'l!dlerbliD hllkmtl yoktur. 

BeJ'Olfa Mmah lllMClt 8ofyah -- ı 
kak numara a de Fallı Dlnft' ve 

IWtllaDbatt 1 

StWit81 . ASIM US 
1 

BallkhfJ ,,.. . VA.Kl1 Mat'baaıs 
9Wimt aeerintı i<Mft Hlen 

RtfiA ~ Se9ftıir 

haınlıal ... 1era ...........,__ 
claa: 

41/lSM 

Salbe Baban, Harbiye Vail kona· 
tı cadde.81 Ulku Apartım&Dl 1 nu. 
marada mukim lken ht.ıen ika. 
metg&hl meçhul 

Halil Bundaıı &Jdlgmı& 1000 lira mu 
kabUIDde birinci derecede ve 1* ... 
mUddeUe ipotek göaterdltbdlJ ~

zarında Sapança mehel....... KatL. 
pmar aokallDda KlllGI lrl7'ldl lllr 
ev ve bebgnlm &il l! d , .a :,e. 
1Mtıı1ıı141 ..-.... 
rafnum .~~ ~~-w~ 
nJa para~~~ 71,...,.. 
m1sbı bu...,.....~~ 8-
rlne yukarda ~ ~,~. 
gAbmıza tebUI için gODderllp,-~e 
emrl tebllt edllememlf ve •ıı.t& ,ııe 
yapılan tahkikatta da mezkQr ikamet 
gAhl da terkettıl'iDi& obnuma mebn. 
teblitatm bir ay mtlddetle ll&ıum ic.. 
ruma lora H&kbnlillnce karar ftl'il· 
mJfUr. İfbu il&ıı tarllı1Dden tUbareD 
nihayet bir ay içinde meskar bo~ 
murafl&rlle ödemen.Is ve)'& i~ 
vanıa gene bu müddet içtnde tetkik 
mercllne mUracaatmıs lbmıdır. Alut 
halde merhun gayri menkulun par&)'& 
çevrfbne muameleııine devam olun&CL 
tı Meme emriDID tebllti m•hmma 
kaim obnak üzere keyfiyet bir ay mtld 
detle Uln olunur. (89018) 

SUçlUDUI! Ali Toprata hflkQmetçe 
tayin olUD&D &zam1 n71&t fevJdııde pq 
D1r altılı U8l11en abtt OklulUJ!daA 
ve bu salJ§tan teveUtlt eden sarar te. 
miD edilen sayrl muhik menfaatin 
mlkdar ye mahiyetine göre pek hatif 
olarak takdir edlldilindell hareketine 
uyan KllU konlluD& K. nunuma llH 
1&7111 kanunla muaddel 59/Jı.I • 1112 
incl maddeleri m.uclblDQe • u.. • 
,.. cuu1le ~ .. 1' 
lcllo • sıram pe711Ada 'w I •, 
... Millim tıkruı ...... ..,.,. .,.. 
Jıldtll teM&nlıt ..... _, '8ıNI ... 

v~ ....... ~"~·"l'
.,.w M •"M"!. ~ • ı 
~ .....ırtn Jlal'cm. llpGlud&a ...... J'lrf""- ~ • 
ft Veli TetJte ~.~ !-'· 
rabDa mtltedalr m&b)lem~ ~ 
1'9/10 ayılı ve ll.LH2 tarbıu 'kaıw 
mahkQm, mafevk ve mahalli O. K. U. 
1ik if1erl taraflarmdan teıD)'I& 9dl1eml 
yerek kubt kat"IJet e:rtemJf buhmdu• 
tundan keytiyet m1lll kcıınmma K. mı. 
DUD me&kar 81/2 maddul mucllıbıce 
D&n OIUDUJ'. ( eBC) • 

GOZ HEKiMi 
Or. Murat R. ,A •rdın 
~otta hrmakka;n lma11t ......., 
~ .......... , '11611 

'11lrllire tambarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
...... ..atı .... - • .....,...,.. l ........... nıtı Una; 

. · Şal.e ve ~jana acleCli: 265. · 
Ziı:.ai.ft .lieari,.., ·Ml1İ·~ maamelel~ 

Para blrlJct:I,_.... l8:800 u.., ~re nrlJQI. 

w-aat BılnlrMmda ırumbaralı n Dlbarm tuarrut ıa..pıarma. • a> 

ao 11ruı babmanıara wcSe •defa oeldı.eceıs wr"• u. &f&lldUS 
Diba s6N ·~~tir. . . -. .... . .. .... .... . . -. ..... . .. ... .... 

• • ... • l,... • ,., • • • ... 

•• • ıeo • ..... • 

NGA. tel ve kabloları I0.4..1H2 puarteel gtlntl saat 115,80 da Jmpaıı mıf 

UllUltl tJe ADk&raıda ldaN .........,. topl&Dan Kerkeıl 1 UDCll ~ 
•tın almaoaJdlr. 

Bu ite gtnnek ı.teJalerln. l.He,97 llrabk DUlftkk&t teminat da~ 
- taıin etUti Yeelkalan 98 teklltlerlDl &yDl g0D aat H,IO a kadar adı 
PGID Kom18Jon RebıUliDe ftrmelert l&zımdır. 

IJartllameler puum olarak Anlı:ara'da Kaıseme ~ ll&Jıdar .. ,....da -r-uDm Ye Sevk Şefllttnden tıemJn olunur. <ıMet 

SELANIK BANKASI 
AWltle Hq'eti Urnıuni,,e lçtimaına DllOd 

lalllllt • 3 ~. Ticaret kaııUDUDUJl 811 lDC1 JDNMeelne 
- 1

7 

2 ııı?ıJl ICP 'Rflı IOfe, 1H2 lleDeal Jıl&rtmm 80 mıcu Puarte11 
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' - Kllr&kipleriD IDUh&bl ve QcreUerlnbı tayini. 
ti - Kecllal idare taama verUpcek hakla huzurun ı.tıttt. 
Llalcaı "S,29., Ttlrk UJoa1ık •·1n.. aded "A,, terUbl ldae 98lledlne 1D8# 

ilk olup da, Hey'eU UmumiJe:ve lftlrak etmeli V9J& tem.o edDmelf ı.te 
hiaedarlar, hı.. -.ııetlerlDI, He7'ett UmumfJenin lgtbiıamda l&alral 1111 
hafta evvel, )'&Dl 1H2 8eDe9i Jıl&ttmm 28 tınctı gODOne kadar: 

lfl'l'ANBVL'd&: Şirket Kerkestne 
,.. 115 ıGn eYftl, )'&Dl nlha19t 1H2 eeDell Kartmm 18 mcı ıtmtme kadar: 

SICIANtK'te: SelAnlk Bankur ŞubeelDe, 
l'BANM'd& Cridit ll'obcler d' Ats6ı1e et de TwWde' 

tevdi etiDelldirler. llllOLtat IDAD 
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2 - Puadık ~ JUl]J stııı ve aatıera. Kabatqta ı....anıJt 
•• ıü'bulncwıılerbı& · Jılllbayaa koml9y01UJDd& 71&pdac&ktır. 
8 ,_. ~ertD puat'lil lofn. taybı olunan g1ln ve saatlerde teklif ede

• · eekkrt ti&' tızerfn4en " T,15 sQveııme parulyte btrllkte mald9t 
· ıtomtayona bı~tl~: i • · (288') 

· Adalar MalmiicliiTlüğ;inden: 
~ybellada.da haztDe19 alt Kl§la ardı .okafında 4. 1 ve 12 •yılı eYW 

rtn .. elkass .aruuaıctır. Tallp olanların 18.8.9'2 cuma g1lntl aat H de Kalio 
rzu~Urlllltlnde mlltqekkll 1&tq komlayonuna mtıracaatlan. o(ml) 
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lıtanbul Belediyesi ilanları 

Levumı anbarmda bulUD&D 121 adet dıf ve 78 adet lç mtıatanıeı ot.0-
moblt l~ atıımalc üzere kapalı zarf UIUllle arttırmaya koıwlmuttılf. 
Mecmuunun tahmin bedeli GMl5 lira ve ilk teminatı '115 Un. 88 kurut~ 
Şartname Zabit ve muamelAt mtldUrlllğtl kaleminde g6rtlleblllr. !hale 1t> 
9'2 Pe119mbe sQDtl .. t 115 de Daimi EDcUmende yapll&caktır. TaUplettlJ 
ilk te1D1Dat makbwl ve)'& mektupları, 9'~ yılma alt Ucaret odam valkaıafl 
ve kanUDen ibrur lbım gelen dlfer veaalk ile 2490 numaralı kanunun ti" 
rlfatı çevrul.lıde huırlayacaklan teklif mektuplarmr ihale gtlDQ aat H 
kadar Dablıl ıı:nctlmeııe ftrlDeleri lbnndır. (3010) 
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1tışmtyeruere tkramtye ClllUtı taıııdlTcle .,. IO tUlUIJle nrOeaeldll, 
Kettdeı.r: n llart. ll Hulıu. U llJlQl U Bb1ncllda11D tarlbf• 
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ı mahkemea& net1culncle auçtaun fllll sabit oldutmıclan mlm korunma il"" 
nunumm 81 ve '58 uncu maddeleri muciblnoe yirmi bef lira para cesuı ld" 
meeme " J9dl stbı mtlddetle dftkkhmm kapatııınıuıma ... htlldbn kat'l'f° 
Uflnde OcreU ~ &id olmak bere karar hWl•'IJ!m Vakit gueıeıo" 
~ 28.1.H2 tarlhtnde karar verildi. (2811) 


