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Sakın aldanmayınız 1 •• 
Bugün 1 Ni•andır. Arkaıl0§""1ım 

size muziplik yapabilir. Aldanmamaya 
dikkat edim. 

L .J 

Odun ve kömUr 
işinde tasarruf 

sistemi 

Jurnal cl6 .ı .. v'cle c*Ul 

WTDrkiye /ikinci inönü zaferi
hakkında 

Mühim bir makal 

l • -

yıldönü •• 
r11ızın 1'11U 

:V azan: Aaım U • 
Harp ekoaomlslnl memleket Dı· 

~Yacma göre dttzenıemek meeele
sınde lstilısaU artırmak ne kadar 
lllllbiınse tutumlolu~n ehemmiyeti 
ondan qağl değildir. Onun için 
harbin Hinmdan dört yd evvel 
lllenıJri<etlerlnde harp elronomlııhıi 
tatbik etmeğe beflayan Almanlar 
harbin llçtincü yılı içinde balufldu
hınuz halde baglln 11&1& slJlema.
larnıcıa ~ evvel patate
ttln nasl) soyulaeağmı, kömtil'lln 
llasıl )'akılaeağaıı halka anlatmak
la llleşgukltlrler 

Bizbn tutom1aiuktu melı:eadımn 
Yalnız ltiks düşkünlüitlnü yermek 
deliJdlr. Blr talmn ha,.U ih~ 
lbaddeleıt ftl'dlJ' ld baDlum .. 
t.ar.la lmllanılmMr bir memleket
t.e 1lllnonl btr itlyM haline gelmek
.. ndlletÇe milyonlar tuanaf e
dllını, olv; banan tersine .,..._ 
bir Beklide lnıl1uılmuı he o Dl8-
bett.e btlytik bir israf neUceelne 

""""· Miaaı ol&raJı: Balgarlstanda köy. 
ltHer1n oeaJdan ile bizim Anadolu 
köy evlerind&4d ocaklar kar!•lattı· 
l'Jlablllr: 

Türldyeniın bir micyonluk ordusu 
ile ıeruımn ajırlığmı istedJii ta. 

rafa eğebüeceği 96ylerıiyor. 
----0-

l'tlrlder halya peşinde kOflll&. 
dddanndaa ne valtler ve ne de 

tehditler m!lessir oluyor 
cıeaevre, aı (AA) - ".Jounl&l c1e 

Genev., gueteai ''TUrklye M yapa • 
cak?" bql.Jfı altmda &f&l'ıclald ma. 
kaleyi netretmiftir: 

lıluharebe uadıkoa t.arataız kalmlf 
olan devletlerin ebemmi)'leUerl artmak 
ta ve harb dahfJ1 devletler ordularm· 
da h&m1 olan erime net1cul olarak ta· 
ratms ordul&rm kıymetleri ~ 
tadır. Bu hal, ukeıi kudreti tıOyQk 

olan, TUrldyeye her taraftan verilen 
ehemıntnu ı..ıı eder. Hattt. budan 
TUrklyeden baJuıederken, ••&flll içi. 
ne bir milyon mllluamel ukerbıi at. 
ma.kla terazt:rı ~ tarata eylltıe.. 
bllec6flni bile iddia etiD.ektedlrler. Bu 
ae'bepledlr ki TUrJU,yeniD .kendllli daL 
ma rica 19klbıde muracaauar k&rp • 
amda bu1ma8I. ye gerek QltlttenklerlD 
ve gerek nıfhT9r dev\etlet1Dln buan 
g1Jlll tehditleri ft buan da üiu'endlrl· 
cı T&ttlert De ~ h&JTt1te p 
yan detDdlr. 

(Devamı Sa. 2 SiJ, 2 de), 

Kırips 
Brilan7'Jlllll Hirwli.tan laalı
lanJalıi telrlillaini anlattı 

...-. ... ~.-..: 
lplrbQlfO lıif 

TulJd bir reelm: lklDCll höntl ambare•eama lfUnık atea lılr tGPIG a-

lnöa I glalerl 
ikinci lnönü harbi Türk milletinin bugünkü ta
rihine en büyük temel oldu. Bugün lnönünde 
kurulan kalenin bedeninden dünyayı seyre-

diyoruz 

Yazan: IAD .. IBTDI 
V alf&IUIUI, yquurkeD kalhilDl

dn hanrethıl vermlıt, nıhunnmın 
benclesesbıi pmılf, önllmlbe yep
yeni bir ufuk açımı göaler vardır. 
811 günler sanki ideal bir alem
den kalkmıt, takvim llaline gir. 
mit. soma ylae takvimden çıkıp 
ldeaı ll.-.e lntibl eanltttr- İllönü 
gönleri iaıtJı için Ve JU'IDki nesil 

h mesut gtbalerl ketfetmek lcln 
\'Üarh bir llllktta dalmıl, btttb 
lmlpler cephenin med ve cezirlert
lc birlikte ileri, geri hareket edi
yor. Adeta Ankara cepb•in 'hare
l<etler'-e gö~ nefes alıyordu,. 

(Deftımı s llDcıü •J'fada) 

~ köy evleri için bir ne
VI ocıak sistemi ltıa& etmİllerdlr. 
8Q)gar köylerindeki ocaldann i9e
rlıi yirmi, yirmi bet santim yük-
9ek11Jrt.e iki taraftan tuğla ile da
\ ar 11"bl llrilHlr; baıılarm berine 
bir aae ıevm. kapatılır. OCllk ha 
iki talla davana arasmda ve saç 
levhanm alt.mda yanar. ~ levba
IUD tberbule icabına göre birer Je
hlek ~oturtulacak tekUde 
bir~ deUk vardır. Bir tanda ki 
&t.etbı ilan.ret! bizim bi.ldilimlz 
köy ~ olduğu gibi kay
bolmM. Az bir kömür nya odun
la mttmklln olduğu kadar fazla 1§ 

:===---------"f'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİiİİİİİI ~ ideal günlerdir. Ve .unu me-

l safeei uzadıkça İllönü gtlnlerl ne- Avusturalya fabri
kaları zehirli gaz ,.,.,,.,. •• nm 

Raaummda bldılma gGıe -
mi harp senelerinde Kmlay Uma-
mi mtlfettilf olan doktor Celll 
Muhtar İst.aııbolda açılan atlıaae- Dün .. .. J ._ 1 
lerin ocakJannı 11er taraftan saç aoz aoy eıneınege 
ı,:,11.ıarıa kapattırmqtı. Bu 1UNt- yemin eden 
lı • odun ve kömür -.rftyatmlla mtl- G d • b •• 
him t.asamıf tanin etmittl. ltte an 1 ugun 
Bulprlarm köy evlerinde ~ 

:...ı-=::.~~ı::: konuşacak 
nrlstan bu 8111'etl~ kömür ve o- Londra 31. ( A.A.) - Sir Kripps 
d1m 18nlmm önttne geçmit ha- Dün Hind halkına hitaben radyc 
hmUJOr. ile söylediği bir nutukta Hindlsta· 

Bet altı yıl evvel memleket or- nı Britanya. harp kabineeine \"C 

~ tahripten kurtarmak ~ Pasifik kooferansma birer mu· 
köJl&lere ımhsaııt linyit .....,.. rahhu g&ıdermeie dawıt etmit- _ lillllİilliliiıiiiii 
Yapmak çareleri U'8llllllftı. Bu f'.....: ·ı- ki ~"'=~ ·-·--~-birse- bile tir. ~iliz nazın dıemift,a&- : AJmma _....__._..._..... _ -u. ~ .-ıı;a "Sulh ya.pdacafı anan Hindis· __ ..,_ ,,_ 
l4ıdnutt.ı. Fa.im& ha sene kıl mev- tan murahhaslarmı kendisi aeçe· lılr ,.._.. 
9hntnde ~ibnb kömür sdmıtnı cektir Bindi8tanm harp bitıne· 
Cfteterdl ki köylerde maden kömü- den eYveı de kendi kendini ida.re 
iti JaktıımM arzusu sadeoe Wr etmesi için UdJıir aimacaktır. Ye
haJ'aldh'. Onan için pratik olarak .._ 2--1-~t. b\i. 
...._-b-,. .- ıelllrlerde oldulu ni b1r ana yua .ııaıı.&rnUUalL • .. __ .....,... _., kanşık zamanlarda gak güçtür 
lilıl lrtiyterde odun ve kömtil'll ta- Bu. istikbal için mObim bir mestr 
llal'rtltlu "8kllde Jmllumak yolu- ledir. Öyle ~ ~nlamaz. 
._ anmaktır. Yapılan teklif reddedi111'8e mesul 

11--- ...... DenizyoUan -.par-

l&rll cepllealade 

Alman hava taar
ruzları şiddetlendi 

• ....~ &- abrlka- yet HindHlere ait olacak ve w· 
-..da, p...endlferlerde, 

1 
bin sonuna kadar ıörilemek için R l H kol 

larcla m..ıen kömlrltnttn feaal su- ne firSat, ne de zaman buluna· ua ar ar ta 
rett.e )'akdıınMı ne her • yUz ca.ktır Bu te1dif1erin tamamiyet- I..!!-·-~ ae-.!•.,. 
~ toa tManaf eeJ,ileblleceil- • ı . nu.......... • !i&1& 

ili
• -._ .._ aOU-t._.._ !-1. etmlt- ve sellmetindıen phaan em nmı. (AA. c1aD bl&aa edllmllft) 
ıuwc uu 111111.....--- _. Memleketiniz bugOn alim bir n.-n-....n Alman +.a.:ıı&: _...., ıı... 

tik. 1'1yltlled odun ve k&ntlr yak- ..:ı-.ıı- u::-.ıı:.... ~- ---&& .--
llaalıta tuanafa alq&ırmak lıio mütecavizin altmQllW& . .n.w~- reı1r:Mı heı1ıı1nntla IUDlan b8ıllri!YOI'= 
"'---dalla ~bir mlDI ta- nm müdafaası olan ~ca itimi- AlmelL umamt lmırarg&bınm teb
~ temin edecektir. Uma ge- m sanlahm •• Hllr ~~dJıltan,oldu· Uğinde _.,nmıe denill)ıw ki: 
it --- -- yaratmanm ilk v.azifeuauo . l"lle Balgarlann ha h---- .,_ v u bilerek ı- atııatmı. Yem Doneç. haVIUIDda ve medEes ke· 
tıklan teeröbelerdm faydllleruneJr gun (De1HJlllT Sa. 2 SIJ 5 de) aiminde So9'yet taa.n.ıan' plıırkDr 

d:a~m:lmldlndtb:==::~· ---------======== tnlmDttor. 2' t-* iılabetler eJ;. 

-(CEPH~LERDE DURUM 1 ~E:=E 
- • pol tayyare falJdtasmJ ve ~ k berzahmda1ri liman tealertni te-Bi r manya mu ave- ~=yat':':':"·= 

b·ı k mı·? da mtıtelı&nmt ~e tahrip e-

met ede ı ece • =·ı:===~ 
Romel niçin harekete geçmiyor ? 

--.. ... twnE mJ11;ır Onun ja1nıı11' W, P u.tAn 
.ŞARK ve LiBYA CEP~"- J.aıvveiıeı1e ~ ba eeJare hü 
R.uslar.m .kayıplara baJanadeıı cuma pçibiftir. Flıkat .-U da 

liddetli taamızlarmo. ..,.rle de- d6'11nmd icap eder Jd Hemoıfun 
"anı cttik1C'l'i anıu,ılmektadr· dillmeal bu bnılıgmm ...... AJ. 
Aıfart aynıda bu ~ıa.nn Sav· Aıanlaı'dan tr*'eur ıl menımn• 
~·et ordunun yUzUnU ağartac* bir alamas. Bllttm Dl mewlmi deva
ftlahfyette olm:tdığı söyıeaebilk': mınca Alm:tnlar: mutmn keıfmleri 
lis.rkofun dUşmeSi gün ~~ 'DeHmı Sa. t Si .. d.•/J r 
haline getirildiği ba1de bu __.. · 

• 183 Scwyet -.m telııip edil· 
aifUr. 

Kunnamlt .ı.nncla eeyredeın 
blr dlllman gemi kafDesl A iman 
deoGııtJtdan taraftndan te1av ta
amı• ~. Topyek<ln U 
bin tonllltoıuk ld tqıt batmlırml
t.Jr. Uc;üncll bir teşrt.a bir torpil iıla
bet et.mil ve geminin .kayrbı çok 
muhtemel bıılmıımuttUT. Bir hava 
bUcumu emwumıda dlfer btT gemi 
buan uih-a.mıtbı'. • 

{.Dtucuıu Sa. 2 sa. ' de~ 

I Jurkiye hakkın- ı :..-: ... ı.;,: :::...ı:::.-
• • • Beteri büyük detıtanlardan hlri 

fıı-ilj .. JllMllfi..,. .... ~ .. ~ .. ~h ... Z29.t~ia~ .... --~ ... ~~ıe•rlk~-~==-

Akdeniwde alınan 
tedbirler 

Ankara da 
1 ilkbahar Alman 

taarrıızıınun bir kumı 
telikki ediliyor 

Bera, il (AA.) - Nuyoaal 
Zaybmg dl)ıoı' Jd: 
Tnıtiye ......... &h re teIAt-

lt f&ytalam ralmen Anbnda 80-
kCınet w.rclır. Ve Tlhti,yeye kartı 
hel'hangl bir tehdidin meıvoodtyeti 
reddedllyor. S&Mhlyelll 'l'UJt[ by 
9*lan Tllrlt ~de mlıver 
1ddnde hk' deillme memıt oldu
ğam. dair dönen haberlerde en kil 

(DerHllllı Sa. 2 Sü. 3 de) 

l 
lııakl o ,. ......... gtlDlerdea biridir. 
Ve ha eller hagbtt .. yata ft 
llellde9ealn varbp içinde ,...,_ 

1 et ve badaıll mtlrekkep 1nw11ar 
taratmdu~. 

1 1921 71lmm mut a71 ile .... 
bapDJ lylee hatırbyoram. KllJ'IUlli 

• nınkll bir gök lrerplç A.üanam 
boa renkli aflnma yulaaıyor. Slla
gtllerinl tiltelderlne bes )IU\ÜUl
le 1Jei1amı1 ukerler b.IUe, kaftfe 
i8tuyoa yoluna tutuyor. OUı "Ey 
gaziler,, in nın. eeıdne lmnlllll ya. 
mk allengl 91Udlıta yatl)'or. Yalmt , 
gen~ Mkerlerln "Anbranm t.p. 
na bek, gözlerlmln yapna bU,, 
mısralan arumda Wr vatan hudu
da doira bir aelıir gibi aklyorda. 

Bos. lli1all. beyu kalpülann, 
kilo& puatolonlarm, AJabra tiftl
i! eoraplarm, tabucab bellerin 
l"NIDettlii llıtilil Anbruı lnarla· 
nl afak arkumdatd detlnede uk-

ı..1N. S1 (A,A) - U;rtlrı 

Avuaturaıya fabrikaları dOlbDJe :W 

oberı ve Knltteıleld f&brikalan oo 
genif 6lçllde zehirli gu yapmakta -
dırlar. Bu 11aber bu fabrlkal&rda p. 
llfDUI olup §imdi Yugoel&yYM:I& bula
nan lfgller taratmdan yam1lp LoadrL 
ya gelen raporlarla tıeytd edllmlt lıa· 
tunuyor. 

Sovyet ataşesi 
Hind liderleri ile 

görüşecek 

Tokyo, S1 (A.A.) - HOli Pll&
t.eaiı:ıin lıit.dmQtne g&-e Sovyelt.l• 
Birliği Çuagldlıgdeld aUıa emUtt.ed
ni Hint 1idıerierile ve 11nı.e- Pul 
did Nebnı Be~ Uzere Bin 
di81ana göW.nnek aı~. 

Yeniden 25 milyonluk ta
sarruf bonosu çıkai-ılacak 

Aüaıa, 11 (Vala& ....... WJia. 
deri) - Tua.rraf bonol&n ibra • 
cma d9ıir «*- 1rwmnM.ıfıa bu*a
lıaır lmınmuna ek bımD llytbaaı 
meclhdıı ~ ~) top.. 
lanblmda g~. 

Be\lnenin kefaJett albnda amor
Ulman 8ftDdıiJ tamflDduı ç6ıe.n-

Alman denizaltı 
subayı 

a.tlıl, S1 (AA) - Dllfmall& bı'll 
yaptJtı bir .ı.-ı pr1 .... ,_ 
clen1s ytlzbqql lDDdru9 lllD ook mu-

lan l50 milyon lıiral* taaiTuf bo
UOllU halkm ~ fevbJA.de 
rafbet •Yesinde tan-men Mtll
IDll ve bu hUBUBtaJd talep1er de
vam et.melcte bulunmuı olduiun -
dan bu talepleri is'at edebilmek 
iqm daha 25 mıll)'Ul Ural* taar
nıf bonoeu ç*.anbam muvat* g6-

rUlm\iotlkr. 
1M1 eeneaincleb itibaren " 10 

oJanLk teebit ed.Umi3 olan bu ._ 
betin haliliuırdaki p.rtlar ...,..._ 
anıda da.ha yUlmek bir hadde çı
kanlmUI icap ett.iğiııden ba Ü· 
betin % 25 olanlt teabiti muvaf*: 
görlllmüetür. 

Parti Meclis Gurupunda - ,_, - _, __ -- ~ -- _,,.. 

Başvekil ve Ticaret V6kili iaşe 
durumunu izah Lttiler 

vattakiyet lr8MD9D dlDls&ltl Jmmarı. 
1 
~ Sl (AA) - CUmhurlyet 1 üzerine IÖZ &lan h&Ublerden. bud&n-

danl&rmdan biridir. Halk Parti8i lıleclia gurupu umumi nın beyanatma veldl tara.trndan verı. 
Almaıı umumi k&rarS&IU tar&fln • HeyeU bugün aaat 115 de rela vekUi len cevaplar dinlendlkt.en aoma kQr

dan pgen temmuun beflnde Defl"8dl. Trabmn mebuu Huan Saka'nm rela- .Uye gelen Bafveldl doktor Rettk Say 
len blr teblilde bu 1111b&ym kumanda lfllnde toplaDdJ. Celaenln &4:11maaını dam umumi heyetin bugUDkt1 mtıa· 
ett111 denialtmm 200 1ıbl tmdan fu. mtltealdb k1lnrtlye gelen Ticaret veldli kerelerlnl hWAaa ederek bazı lqe -

ıa semt b&tırdltı kaydedilmekte tdi. ı Jıltlmtu Ökmen memleketin bugtlııldl seleleri hakkında ıaaca be,...,. • 
YQsbqı Endrw bUb·- 22,IOO toa. i iqe durumuna mtltıe&lllk iktlaadl " lumn111 ve bu beyanat ummııl ..,_.. 
luk Corln Tbla ve 16,000 tonluk Dun· I Ucarl meeeleler hakkmda umumt be. tasvlb olunarak oeı.,. ldb&,.t ...... 
yepn OUtle lalmlerlndekl tncuıs mu j yete mufuaal lzahat verdi. Bu lz&b&. mlştir. 

aTbı pmUerbal batırmJitlr. tm lhUva ettJii mubtıellt mevmJar 



*-============-==--------------------------- VAK I~ 

ipek çorap 
l ., 

mese esı . .. 
T=b:.cıı::• Dağıtma ofisi İKİNCi 

raa,ıaratı ı incı •autadaJ, kadrosu iNONU ZAFERi 
Bu harbin alyasi t&rihl Y&Zllır)fen 

Ank~ra znQhim bir nıevki i§gal ede • 
c~ktir. Düııyanm hJçbir tara!mda at.. 

n_ır harbi Ankarada oldufu derecede 
'ıddetlc hilkUzn sUrmemı,, hiçbir nok 
tada Ankarada oldu&.· k d eu a ar, geniş 

"~ lnce entrikalar, kombinezonlar, taz 
Yikler, tebrikler, iktisadi kolaylık tek 
ıınerı \'e hJssiyata muracaat hitabe 
!eri görlllmeml§tır. • 

Ankara, 31 (Vakıt muJıablrin. 
den) - ~ ofisi umum mü
dürlüğU kadrosu Vekiller Heyeti
nin tasd:iıkine an.olunmuştur. U
mum müdUıüüğe kimin getirileceği 
henüz malAm ~ğildfr. Önümüz -
deki hafta iıçiıııde ofis kadrosu ~
\"edilerek tay'i:ıler yapı'lacaktır. 

<Baı tarafı 1 inci ıayfada) 
t.uı& altındaki bedbahtı toprakıarmuzla beraber bütnn vatan bugün 

atıntehal.arma kadar zaterınizi tes'lt ediyor. DUpnanm hmn iatulaı, azmU 
lıam.iyyetln.lz yalçm kayalanna bqmI çaıparak hurdaha§ oldu. Namr 
nı:zı tarlhin kttabei mefahlrine kaydeden ve bütün mllletı hakkrnızda ebedi 
mlmıet ve §Ukrana sevkeden bll)'llk raza ve zaferinJzi tebrik ederken, tıs
tQnde durdufunuz tepenin size bl:nlerce dQ§Dlan 81Uleriyle dolu bir meydanı 
şeref HJTettlrdltı kadar milletimiz ve kendln1z için .. 'fa.al itil& De doltf 
bir ufku lsttkbale de nAZD' ve bAktm olduğunu .ı5ylemek IJıterim. 

Büyük MDlet Mecllsl Rel9f Mınm.ta Kemal 

Amerika lllJl.k Bırlpı 

1 - 1 - 1942 

Libyada 
Kum fırtınaları harekata 

mani luyor 
Romu, sı (A.A.) - ltaıyan ordula. 

rı umumt k::ırargaJımm 668 numaralı 
tebliği: 

Aıimsw.da kışlık sağlam bir man. 
to, bqmda mantosuna uygun gü
zel bir §8.pka, elinde büyük bir 
çanta ile la bankası önünden ağır 
ağrr yürllyen bir bayan önUımde 
gidiyor.,. Karşıdan 'iki kadın ge. 
ijyor. A-rka.la.rmda bu kış günfuıde 
yu!Ik blrer manto... Başlsrmda 
renkleri solmuş şapka yerine ıbi

rer e§8.l'P var... Ağır ağır yürüyen 
eli çantalı bayam:n yanmdan ge
çerken biri dirseğile yanındakini 
dürttü; ikiai. birden eli çantalı be.
;>ımm aya1damıa iba.ktJlar Ve fllor 
fıkır gtılmeğe bqladılar ... GözUın 
Pli çtınf&lı bayanın &yaklarma kay 
dı. Ayaimda aiyalı ea#lam bir is
karpin va.rdr. Fabl... o ne... Ba
cakl&ra &ten teY ipek çorap de
b'l1di. İnce yU:n 9Qll'ILPtl. 

. Bu siyasi aa.vaş f(lpheaiz Türkiye. 
run izzeti nefsini koruyacak fa"kat ay_ 
nı zamanda kendisini temin edecek 
bir ıeydir. Bu vaziyet TUrkiyeye pek 
iyi g&terml§tır ki muhariplerin iyi 
muamelelerle celbetmefe Ç&llplatan· 
nm 11ebeb1 kendlatne taarruz etmek • 
ten çekinmeleridir. B&hia mevzuu Ho. 
Janda veya lrak oldufu vakit mulıa. 
rlp!er zevahiri muhafaza hU9U8Und& 
hiçbir gayret Mrtetmeml§ler ve bu 
memiekctJerl lstno. için yalnız asker! 

Diğer taraftan senaYi tetkiilt 
heyeti uhdesinde bulunan bata-
18.hiyetlerin dağıtma ofisine devri 
haJdmıda bir lmranıame hazı:rlan
mışt:r. Bu karama.meye göre iplik 
g:i.bi bazı iptidai .maddelerin aanayi 
erbabına ~ ve bu itlerin 
kontrol ofis.ine tılraıla:lımaaI kaıv
laşnııftır, 

Toka\ ve Denizlide yapılan 
lnönü koıuları 

taarruz bazırbyor <Baı tarafı 1 inci 3'ZllfadaJ 

NCIV)'Ork, ~ı (A.A.> _ sıyaat mah. lJir dünyanın kurulmasında hür 
tilı.rde Pasittkte blr harp meoııaı bir Hindistan, hfir milletlerin ya· 
kurulUfUJlwı Amerikalılar aruı mu_ nmda filı bir yer alacaktır. Hü 
da!aa komiteai toptantıaıpın ilk ceı • bir dünyaya doğru gelin hep yü 
aeatıuı telad1lf etUfi kaydolunmakla. rüyelim." 

Sirenaikte kum fırtmaıan harek~ta 
clddf surette engel olmuştur, CüreW 
bir gece hareketi esnasmda UçUncü 
ordu grupuna mensup bir İtalyan ha_ 
va teşkil! tobruk Umanmı bombala • 
mr§ ve pek alçaktan uçmak aureuıe 

sahildeki münakalO.ta ve kamplara 
bilhassa müessir surette taarruz et. 
ml§tir. On makineli taşıt tahrip edil 
mig ve yüzden fazlası hasara uğratıl
mıştır. Muhtelit yerlerde bir çok yan. 
gınlar çıkmıştır. Kamplarda dUşma • 
nın uğradığı kay1pl&r a~dır. Hava • 
lanan İngiliz av tayyareleri geri plla_ 
kUrtWmilştür. Bütün tayyareJerimiz 
Ualerine dönmllşlerdir. 

Reakleri atik manto &lyJDie ka
dmlarm &Nme, da bir göz att.:mı. 
:tJdalnde de ipek çorap V&t'dt Vfl 

dömlp balaı. blb.. ~ gW.ilfe 
ilerleyip gittller. Bmılarm gWU • 
şiindeld ttademn tu olduğu mu
haiJr:lrelrtı : 
"- Bu kadm kJel* pantoya §U 

kadar, l&PbYa bu !kadar lira bul 
muş da ayağma 3-5 lira verip de 
bir~ aı!amamış!,, 

*** 
Saıbehlan eeıhıin iş meritezlezi-

ne, akm eden i~ IJaz ve bdmla
rrn ayak1ııı.rma lbir goo atınız? Hep.. 
:ıinin ayeğmda 2 - 3 lira.Irk ipek 
çorap vvdır. Kıgm en fkldetli :sa.. 
ına.ıımda gal~ra eideu bir lka
umm başı ~ ırııantomz olmaana, 
nığm.en ayağmda ipek çorapla ga. 
; ·et mevzun admı a.ta a.ta yiirüd.U .. 
ğilnU g-ördUm. İpel[ çoraplarm tek 
tipe indhilecefl. hattl bire.cağı 
· e berinin ga.zet,derde çlkmaamuı 
aka!bırıda m:ajualam kofup çifter 
"ifter çorap alan ve ı•madığr ifp. 
günlerce :rzbmp çeken JmdmJar a. 
ı.ıyorıım. 

Bit- taneal IÖYie ~u: 
- ÇJpJek baca.kla gem •ıeıa Ti· 

re veya yün çorap da Rf.yemem. 
Ben şimdi ne yapacağım! .... 

*** 1peıt çorap davaaı b6n1.n ~l 
lWledHınelidir! Ufak bir tınıak 
temaaile homılan, sıkan ve aı1muf 
cJarak giyilme9l de en 1b0:1Glc lılr 
ayıp ve kusur S&YJlan ipek çomp 
be!Asmd.an kad.,lıHmı, aile reie-
1L•rim'izi kurta.ımak san&retindeyiz. 
Ayda 3-4 çift çorap için 10-15 lira 
vermek zamaru çolct:an ceçmJşttr, 
Milli tMa.mıf llimJ,yetile taban ta. 
bana zıt, ve mhlıl w 111+dan ~ de 
bir faydam olauyan, deıha doğru.. 
~ lıadm~~ bile 
kCJIUYl.1DlY'&D fil ıtpElk 90ftll> meee-
1 • devlet eltyle mYed'fmesse 
"ipelt ~,, aıiie IJOıtıçelerim 811'~ 
san mr unsur olarak yaşayıp li· 
deccııkür. 

Baloda ipek gor&p, sokakta. ipek 
C::Ol'8P, Je hıemda ipek gor&p!. .. 
Zenginin, orta hallinin fakirin aya 
ğmda a)"Jli 901'8.P ! ... 

Y azmmı bqmda a.nlaıt°'1m mü
ıı-a;lıedeye de.)wıen ııllmi)'9t kadm
!amruz a.raımı.dıa kök salımş bolun
tlu'k~ onu ne lremBleri, ne ltıoca.
Jarr ha8ededfecelııtlr. 

Bunu yine deıvlet yapaeaidJt, 

Yekta a.c... O.en 

ııebebleri ileri IJUrmtl§lerdl. 
Bugün kuvveti ha.kiki olan ve cof. 

ratl vaziyeti Jtibariyle aakert hare _ 
kA.tm cereyan ettıgi sahada birinci 
derecede bir mevki i§gal eden blr dev 
Jete karır ise ayn.t tarzda hareket et. 
mett dUıtınemezler, bunun için yegt.· 
mı ümitleri TUrkiyeyi, ikna suretiyle, 
bir vaziyet &lmaga razı etmekten lba· 
ret kalmaktadır. Bunda muvaffak o.. 
labilecekleri l8e wale deter bir mev. 
wdur. 

Türkler hWya peşinde k~ayan in 
sanlardır. Ne val~r. ne tehditler on. 
Iann hareketleri ür.erlnde mUeair ola 
cak bir kuvvet detlldir. 

Tllrk devletinin banisi tarafından 
kendilerine bırakılan eserlere dalma 
sadık olarak Türkler empeeye.Uıı hiç.. 
bir arzu gütmemektedirler. Oniann 
iatekleri yalnız ellerinde bul.unanıan 
muhafaza, topraklarınrn tamamıyetıııı 
temiJl n Boğa.ı.lar tıııerilıde kat't bir 
kontrol idameden lb&retUr. TUrk!eriD 
gözıen önünde parlatıı&cak hiçbir va.. 
id. bu eaas gayeleri keııclilerlne unut· 
turamu. TUrkler, pek in bWrler ki, 
ecnebi. lllyeeetin bUtUn sanatı vaade • 
dene &ld olamayan &ıeyi c:Ugerlertne va. 
adetmelrtir. Halbuki TUrkler, bu son 
~erle tehlikeli bir vaziyet almı§ 
olan kendi emnlyeUerlnl yeniden bul. 
mak ve tanı.faıu:lıklarmı muhafaza et. 
mekten bqka lılçblr ,ey iateJMmek.. 
tedirier. 

Son ınJrt,.aar, Türklel'i memleket.. 
ler:lnl.n ll'erl mevılde bulunması "duru· 
munu kaybettırmi§tir. Buıtın Adeta 
ma.Juıur bir halde bulunuyorlar, Al · 
mazıl&r ve İtalyanlar, Yun&Dlatan ve 
Ege deııislndeld adaları iKal etmif
lerdir. lngtıiıııer, Irak'a ve Suriye'ye, 
Ruslar da 1ramıı ıtmaı kıamma yer. 
lepnlflerdir. 

Kerkeai sıklftırac&k bir lıa.lde ya. 
pılan bu taayik hareketine Buigarta. 
rm d& Trakyaya Uerleml§ oldukları 

ilO.Ye ediıır..e, Türklyenln nefes almak 
ta 'blru mQf)ciıt.t çektigi ve aynl z.a. 
manda hiçbir t&r&f& emniyet edeme • 
mekte tamamiyle lıal<.lı oldutu anla· 
§tln'. V&kı& kendilerine her tarafta te 
mJDat verici .ı>zler söylenmi§lir. aF. 
kat Tllrk idarecileri bu aöalere inan. 
ınqacak ve dlkkaUerlnl daim& artı. 
racalc blr 8lyut dirayete maliktirler. 

TDrJdertn vaziyeti tamamlyle 8&rih 
tir. Oll.lar, herke• iyi geçinmektedir 
ter. Blr taraftan İnglltereye bir itti • 

Ankara, 81 (A.A.) - ~
hir, Kon~,~. Mfcıe, atr.ın, 
Kayse.ıide olduğu gilıi Tokat, De
nizlide de "İnönü,, kotuatı yapd. -
m.ışt.Ir, 

Denizlide yapılan ıla:ıfı.ı.ya, 65 i 
kız olmıak üzere 276 atlet hıtirak 
etmiş ve derece alanlara Jıe!liYele
ri verilmiştiır. 

Tok.atta ya.pr1eıı ~ metrelik 
kcşuya da, bir çok atletler ifÜl"Ü 
etmiş ve ferdi tasnif'te bılrinc.lıliği 
gençlik lµüıbünden lcyu, i.khacilıiği 
de ayni klüpten Hilmi. Uçtlncillüğü 
de ayni klüpt.eıı Dwılun ~ 
tardır. Takım tasnifinde ~lik 
kliibü. p,ı,p taanifjnde Orta okul 
birlnciJib ka_.,m•Jardır. ~ • 
nanlara h~lori ~t'r. 

Açık konaolp,lyld.,_ 
ta:yinler 

Ankara, 31 (4.A.) - Vaufıng. 
ton bU~ el~ Nfabtinde bi
rinci Sınıf orta ~ .-~o 
ifasına rııesmJr odilmllıl bu1ıun&1l Ka. 
l:ııire ~isi lleiımet .AJi Alhan'duı 
açılan Ka.1*w orta e~ Ha 
rlclye Vddlijği U. Ki.ti,_ Mv, Nu 
ma.n Tahir Se~'in ve Oiıtie or· 
ta. elgüiğin~ ~ ~u 
NmmteU-. AY8fla!ıin tayinla-i 
yiibelk t&8dikten. Çl'lmıştır. 

Şark cepllealade 
(Baı larafı 1 inci •aufada.I 

Moslrova .radY'Jaı, batı lfm.a.l cepl 
heainde Al!J'IMlılllum ~t h&tla
rmı yarmak 1çin bilytık ga~etler 
sa.rfetmekte olduklıa.rmr, fakat mu
vaffak o1a.ına.dllldamu bildirmektt- . 
dir. Gene ~ verilen b ':r 
habere gi)re Ke.Jmin ce~e 34 
meskiln yeı- Z&J>tedilmi9tir. Doğu 
şbDalde çok şfddet.Jj muharebeler 
olm.alkitadr. Londm, Vişi ~
na atfen Alımllılanı Hmofta boz 
gıma uğradığı:ıu kaydediyor. Ayni 
havadisi Stoıı:homı. de ~te 
~ Sovyetleıirı topçu ha:mib~ 
ğmdan 90lll'a. Ü.'itti.n kuvvetlerle 
Ha'riı::ofa hücuma geçtld~i bil
dinn~ktedir. 

-----o,----
TlrJdJ8 IUddnada 

dır. Bu celseye iftirak eden general • Kıripsin demeci 
lıfarpl, birle~ Amerikanın en bUyük Yeni Delhl, 31 (A.A.) - Kr-
makııadmm yakmcSa yapılacak büyük rips Hint halkma hitaben radyoda 
taarrwı igln kuvvetler toplamak oldu. söylediği bir nutukta. neşrecli ,en 
tunu söylem.i§tlr. tekıll:fleri lmaca aınlatt*tan 80!1· 

NeVJork Tayınla gazete.wı 111nıan 2Y:l şöyle dıeııniştir: 
yazıyor: Bu teklfifler Brlıta.nya ham.-p ka-
Vq~da kurulan Pasittk harp binesi t.a.ra.fı:ndaııı ittifSJa. taavip 

mecllal, Pasltllı:tek! harp hareketleri • edilmiştir. B.ritıı.nya hUkfunetJ ve 
nin idareai bakımından iki devlet mer. milleti Hint mifleti.Dln her lbak:ım
kul U'Ulllda lrtlb&t a~ vuUe· dan kendilerinin bllyiik Brita.nya.
alnden ~ka tıar teY yapmıyan Loa. da.ki ana yahalan ve büyük domiıı
dr& ıaarp mecu.a kararlarına tak&d • yoolvm ana yaaa1ıan kadaır htlr 
dOm baklmu hala olacaktır. bir ana yua.ya maJik bulunmıalen 

Awatraıya hariciye nasın Evat, 
F..Ulk ~ mecltalnin kuruluıun • 
dan dotan memnuniyetin! izhar et • 
m1tUr. Yeni Z.•ında haJi,clye num 
da bu 01.qdaıı p aevlnı; du7dutwıu 

.ılJt~. 
• ! • 

llelltua, il (A.4.) - Pultlr. 
te bfır harp ·~ kmulmaaml 
~eden Avustzalya Betvekil1 
Kurtin ıöyle ~Ur: 

''llarbin Pasifikte sevk ve lda.. 
J'ftllnde liqldi Avuat.nı~ dol• 
ndaa ~ ~ ~ olmuı 
deırüı JIW ..... ~ '9~·· '* kay 
na.ktır." 

anıuemıdad:lr, 

Bu karrfdt zamanlarda derhal 
Yeni bir a:na yuıa. yapemayı:ıı. Bu 
.İf, alelAcele yapı1amıya.cak kadar 
önemlldir. Bu UıkJlfleır.Dı de.yam.. 
ğı premip. yeni ana yaııanm biz. 
zat RiıDt milleti tarafmd.aın seçiıle
cclt mıumeaııer tara.fmdıan ha
zırlanmamrlJr. 

Bundan dolayı, harp biter bit
mez Hind:Jstan mjbrıO!Billerinıi ih
tiw. eden bir milmMalıieır mecliıııli 
~ tek!l.it edi.yoınız, eğer ümit 
ff..tiğ:imiı gibi Hint devletleri de 
Yeai birliğe gitmek arm ederlerse, 
bunJar da mümemiller meclisine 
milmeıseillerini göndemıeğe çağrı. 
1acaklardır. Bu taltcllrde bizu.t bu 

Cıpllılınle fl11n18 iştirak bu <Uıvıetıer tein birınr ua.-
8! olmak t.Wıhildünil. t.azamm.un 
etmiş olmıyacaktrr. (BQflma/ı t lnct IOl/fadal 

elden ~ıka.rmmmık ~ büıyük mu
va.ffakiyetlerr göstenq, j.tısnılmarı 
bir enerji. ~. Binaen
a;ı.eytı HadDofa m'*8Y tMnalıla.r 
yapmıtan mUııılıMDdUır. --.... 
eılacalr: Rus tebldğj Ha.r.lroftan J:ıe!ı-
eetmemektedir. Haberler, ciğer 
menbala.rdaıı. vedlmıı*tedlr. 

Bu arada. yani ştmımd nazik dev. 
re :iı;iınde, büyük Brit.a.nya Hindis
tamn kont.rol ve mllda:faasma de
vam edecektir. Hind:ietanm mane
vi ve m&ddt kayna.klamım tam bir 
surcıt.te ~tland:ı:ıı:m- vuıife. 
si Hint milletinin jşbtrliği ile Hint 
hWdmıetine te~tüp edecekür. 

Britanya. hü.kfım.et.i Hint mille
Rus kuvveUertntn bütilll cephe tini."1 mıemleketledndearı konsey-

1.ıoyunca milhb ku.vveüerle hll· !erle Britaıcyg camiaBı ve müıtte
oumlara pçmelıeri, h:ig fllplıe l"*. f!ık milletier konsey.I.eriııe derhal 
Alman ~ taamı.mu ara- iştim.kini :>..1"Z\l etmekte ve lkeru:Ii
mat ~r. Bumuı ne ~e lerini bu iı)thık~ davet eylemıcK
kac!ar temin ed8cllıi'ni t..Umdlı. eıt.- tedir. Bu ~ Hint milletleri 
meılt mOmkUın. cJeiilıHr. He?' haıldt? Hindistanm. il.etdelci. hürriyeti iç~ 
/ılmıanlar, flthelıer t.unıım için ba.yatr ÖUM'ıi oWı bir vazifenin 
ayırd*1an kuvveti., lı9.rp eahaam- başarılmasına faal ve yapıcı bir yar 
da bJm tll kabedlktıa.u eonra ile- clnndıi bulunmuş olaeııklo.rdır 
ri sUrec~ ve bu :tMnııa ceıp. Sir Sta.fford Kirips sözlerine. şöy 
helcrin bugün GT.ettiği t'.ddıetin 'C' deva.m etmiştir: 
çeok üııırt.Unda oJacaktar. Almaınlar, Hint millett yeni hüıkinnetin teş. 
kı§tan eVV'd bütün hupıerde lNht kili iı;ln herhangi bir yarliıına Jti. 
lv.rm.? aşalı l"l1mn ~en tat- :::um gördüğü takdirde memnunJuık
bfilt etmişleı-di.r. Şimd\, ııo., devre- la müzalıeret edeceğiz, Hinili&taıı 
s;nde dul'an ha.rclitnı karlar vU- lklerleri tarafından hazırlanacak 
zünden mi ileri geldiğ:m öğ~ne. ana ya.sarun muvaffalayetlc neti • 
ceğiz. c·eleneceğiııe güven.le .inc:.ıın•e>rum 

~ Panik 
' l•kenJeriyeJe 100 ki§ilik 

aığınağa 2000 kiti girmİ§ 
Kahire, 31 (A.A..) - Paza.r gü

r:ii. güpegündüz İskendetiyede ve
t'ilen bir teh.Wte işareti esnasında 
ya. .ruz 100 kişi istiap edecek şe
kilde yaptlmış bir umumi sığmağe. 
iki bm kjgıi dolmuştur, Hiç 1::&r bom 
ba düşmen\iştir, S:ğm&ğa giren _ 
!erden 4 kişi haV38JZ!ııkta.n boğul
muş baym.lııuılar ve ölenler o muş
tur. 

Sen Nazerdeki tahribatın 
çok mühim olduğu 

\esbit edildi 
Lonılra, Si (A.A.) - Baam yayım. 

larna göre, dll§manr hırpalamak ve 
doğuya asker göndermesine mani ol· 
mak, U%UD kıyı boylarında kuvvet bu. 
lundurmasmı temin etmek için Sen 
Nazer taarruzun benzlyen ba§ka bu. 
kmlara devam edilecektir • 

Londra, 31 (A.A.) - Fransa • 
nm. AtlanUk 98h.iliııdeki Sen Nar.er 
limanına yapı:lan alan!n muvaffa • 
kıyetli neticeler verdiği a.lırıaıı re
simlet'den a.nlaşt!mışttr. Almanya 
drşmda Tlrptiz Alma.n miıbsınnı 
kuUana.bileceği dok en az bir sene 
için tahrip edilmiştir. Esas havuz 
ltapekla.rr tamamen imha edi imi§ • 
tir. Bu kapaklara t.oeladıktan son. 
ra havaya uçan KampeM;avn mub. 
ribfndcın eser Yoktm'. Pompe.la.iııa 
l ı:.ıtasyonu da tahrip edilmiştir. 

Almanya.da bu seferden lı!c.;bir 
lngiUz sağ dönmediği, İngilizlerin 
botuna bekledikleri bildirilmŞ:ir. 
Ha.lba.ki ~tele-r dönen Britanya 
kuvvetlerine ait reismle!" neşredi • 
yorlar. 

I..ondra, 31 CA.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Sen Nazer akı .. 
nmda Britanya kayıbl ölü, yaralı 
kayıp olarak ytlzil geçmiyor. 

Laval kabineye 
girecek mi? 

===========::::::::I fak mu&hedeelyle bağlı olduklan bal. 
de, bir taraftan da Almanya. ile dost 

f Ro~ tamfı t inci .tan/ nrla J 
çük bir lıekikat ze?TEl!Iİ. bulu.nmıa
dığmr tem.in ediyorlar. Türk kabi
n~ bit" ~Uk klıe bah!s mev 
~u blamaz. ÇOn1ı.1l Tllrlc:iYCnf.n iç 
ve dış aiyasetieri.ndeld !iıatikrar şu 
&.nda en /başta gcilen vuifedir Do
ğu Akdenme alnum tedbirie-; Aıı. 
laı.rads :illııbıaıbar Alman tamıztı _ 
mm tiır kam <ıh*~ edlU. 
yar. 

Libya cephesinde RommeHn hl- Fub.t bu ana yas&da :ızlrkla.nn ko~ 
18. ıkımrldaımaanMJ, !nP.J!.z tayyare. nınmumı teklif w.iyoruz, 

Londra, Sl (A,A.) - Dün 11181'e§al 
Peten ile göril§eıı birlefik Amerika 
Büyük elçıat amiral L1lılnin Lavaıtıı 

tekrar naaır olup Olmıy&ca.fmı sor • 
mak fikrinde bulundu~u T&ymla 
gazeteeı yazıyor. 

Mihverin tanare lıqı6ı 
20 bin 

Londra. S1 (A..A) - Jlöıter: 
Almanya ltalJ& ve .ı.,._. .barlılD 

b&§mdanberl 20,000 den fazla ta711lre 
kaybetnı1§lerdlr. Hasara ufrayan ve 
mUhtemel surette tahrip ~ tay· 
yareler bu rakkamm içinde Yoktur. 

Çiltçi görünen bir 'Jap_on 
•enertıli -

l1ı1t ve adem! tecavüz paktı imala • 
tn1'lar Ye bil ınıretıe harb b&Un4e bu· 
lmwı ikl memleketle doet.aDe mtıııa. 
8ebetler idame etmek ve ticarette bu. 
lwmnak yobmu bulmUflardır. 

!erinin Ymıa.niıııtan ~-bom Hindistarun müda.fae.sı taanuze. 
baı~ deftln etmeleri ı Al • karşı clUnya müdafaa.sına dahli o
me.tııiann Malt~ Jrarann. Je.rak teı&.kiti edilecektir. Bqku _ 
ds. oldukfannı """ . Bu..._ m!Ulda.nm icra k<>nı.iıi;esi. aıaası ola-

===~=~=====~==I :nm Mmr \i2.ıerine ~ harekl- rak va.ziyetini muhafaza. etmesini 
tuına dentlllho bir taamı. ihtimali or t.ına bir lkıııdeme ~ dU§Unül 1.ek&f ettik. Ayni zamanda Hind.is-
tadan kalkTnaırtadır. dllğü ka.bul .edile'Wir. tamn t4r ~ hazp kabi. 

Böyle bir taarruz ancak Ankara .. BIRMANYA. OEPllEStNDE: De8l uur cı«ıank 'tayfn.fni teklif 
nm muvatak&U ne l"ll>ıla1ı1Ur. Bu eyledik, Hazop bittiil mman ye. 
mtrvafakat ı.e 'l'Urldye haıtc:lye nkL Birman)'a cepheamde çını.nerln mu. ni IJOnya nbammm ~ 
linin bir İtalyan guateafne yaptıtr kavemetl, Japon ıu,tk!n1 Janmı gibi H.incllstamn da ifUraı1d için HJnt 
beyanatta ber taım tereddtltlert orta· gör(ln1J7or. l"akat Yent DeUı!den '" _ mtlımemlteri bafb mitıetıeıin ya. 
dan kaldiraeak tablder1e ifade etmı, rilen bir haber muazzam Japon kuv. nıında yer alacaldenbr 

Sovyetlere silah 
yardımı 

Vqington, St (A.A.) - Lort 
Beaverbrok bu 1'Cfcr RUB hiı.rbtnin 
1941 delqnden farklı olaea.fım elly 
leımi1tir. Lort, Ruslarm f.:ngutızıer 
ve Amertta.lrlar tara.fmdan g&ıde
rllmi!J pek ook ei!Ah ve mühimmatı 
vardır. Rtmlar muhutalr galfp ge. 
lecektlr, d~. 

Rlo de Janclro, aı (AA) _ Sao. 
paulo'da kendlabıi çlftıcl gl1ıl ıt!8teren 
Japon gcneraU Kcılıoeava tevkft edfL 
mJşUr. Z&bıta, genen.nn fffn4e yap. 
t:rtı bir &ra§tmnada bir 90k lll&da1)'a 
ıar. h&rb hltrralarr, slWılar n .Tapon 
makamlariJ'e tAt1 edllmlt pek gok 
muhabere eTrt.kı ele pgirml§tlr. 

ltli-1918 lıarbl hO.tıralarr, Tllrkle. 
ri Almanp)'& iıalJemekJ• beraber, 
demokrat dllrmnl&n lmD4llerlnl tngn.. 
tere taratma götllrmekt.edtr. :trmıald. 
k& 'I'Urk.17• 1789 Framiz bl17llk Sht1· 
Jlli prenalplerlne hUrmet ecSen 80l1 Av 
rup& mJlleUerlııden biridir. Totollter 
doktrinlere k&ı'fl biçblr tema7'l1ll yok 
tur •. A:mıpada blr müvazeu alyaaetl· 
Jl1n bek.Mı ile TllrkiyeDID ~u men 
taau.rtae en i7f tekabW edebilen bir 
vulJ'etur. 

oldufu taratmz1Ik alyuetıntn terke • vetıerıntn Tonbo neJırtnl geııerek Bve· Tetr!flıerimiz ~.'Bu tektif -
dilmesl demektir. V&Jat. İtalJ&Jl ga. doımg'a taarruz ettlklerlnl btldlrt:ror. ler reddedildiği ta.kdl.nie harp bft. . 
•teel. bllttın Avmpamn 18ttkball :mıev Şiddetli muJıarebeJer denın etmekte- mede11 hiç bir şey y&pılamryacak. E$REF'den •et;meler: 

~ 
* Bter izdivaçta mahzuziyet olma. 

aa hiç bir k&dm dolunnata rur ol. 
maz, nesil mOllkatt olurdu; o halde 
vefat edenlerin yerine maymundan 
tek&mülle SUbur edecek iruııenıan nıil. 
yonlarc& yıı beklemek llzmı gelirdi! 

• Madem :mea'ut gocukluk 11&111anı. 
nı arayoruz, mea'udQıet, ıa&tıratımı&nı 
kem~tlnde defil ke)'fiywttııde demek 
olmu mı? 

• Hl\D16kat taklldi hünerdir; aıı.. 
mak •ki olamıyor, Hkl ahmak ola. 
_,.or demek. 

• Bam ldracmm girerken iddia et. 
ti.fi şeref Ye ll&mwnı ile çık&l'ken aı.. 
nımadaıı tk&' ettiği kUçUklllk ™'ter. 
si.ne me.nzuadrr? 

Diler tarattan Ttırkiyenin Rusyaya 
yaklqmak için kayde değer bir gay 
ret aarfetmlf olnluma r&tmerı Sovyet 
hflkQnıetının kendlııtne 'kartı beslediği 

fikirlerden dolayı pek mutmain olma
dlfı da meydandadır. 

zuuba.hs olurken taratınzlıJı: tetAlrk!ıd .____ ?°· Ben btt ıtekWlerln do~- oldu. 
dlr, DII™J& 'tıq kgme~t plleral - 15l-U 

Din mtJnakaıa edilebilir bir me"ml ol. ~ Cım1dngt ziyaret ederek ~ şalı.san ka:nt bulunuyorum ve 
dutunu DAvedeın çekJnmeml§tlr. Fa. Şan.Kay-Şek ,.. emri &lbdaki kur _ ~ gOııJ.eri en bOyOlt tt -
kat bu gibi dellller TOrkler Uzerinde may bqkam genıen.I sıwı..r ne ge • mit.le ka:tjıdzyOlhllb. 
hiçbir teelr hwıule getirmemektedir. Knitm harp Qldı:md11.1Ual9.n .aıy 

rOşmO,tllr. Bu g3r0fme,e bO,Uk e. JftniıJtjr: 
Tllrkler pek iyi blllyoı1ar ki tara!lar. hemnı17et atfedilmektedir. Anla§llatı 
dan. birine iltihak etmekle ır--bede - . Vaifemifıl ~. Si• mtlm-_, Birmanyad& dalıa. çetin harbler ola • kil ı blitün oeklerl eey, kaııanac&kla.rm.dan -.k n ° an korumayı aa;;., __ • .,._ caktrr. ğı 1"1-,__ .. ~- ,___ ervJa. 
fazladır. BugUne kadar olan vaziyet· z. •·-.-. '- .-..-uu. *in Yardı-

Askert cepheden be.kılınca Alman teri lhUyat, dUr1latlllk ve bl.taratıık ba mmızla daha teel!'H, daha kuvvetli 
taarruzunun Rostov civarında dur - Iammdan bir nUınune addolunabilir. 1 ı olacaktır. 
muş olm&ltDdall dolayı TUrklye geniş Bu hareket evvelO. realitenin kendi- 1'8 d .. 8.80 f ti~~:ı.ıtkumı "1 lklerle bl-
bir nefee alnlqbr. Fakat bu suretle leri tara!mdan tam bir 11urette tak. ~ ' ............... 
l<endi hudutları yakmmda. savaşlar ya dir edilmesinden doğmakta Te kendL , .. ____________ ,,. . Biitlin miNetler :için Yeni bir hür 

da kurt 1 1 Tu ki e A ır..n-•m blr fı'krasmda §Öyle bir llyet get:-~...n- 01-- .ı.: balı ptlmaauı n u mu§ 0 an r Y ıerilti pek saaıı bir surette, ya • .n.A_.... ..... ~ !1A11 ..... r Be. a 
önümllzdekl ilkbahar mevsiminde teh rm akıl ve mantık yeniden dünya u.. ibare okuduk: doğru hep biriikte bir büyük gay. 

nid k ı k ıter ('fUrk"e~in "'etrefil. bir eeriree- t-etler ve __ _.'er -ı __, dide ye en maruz a aca ve eı;, zerinde hUkUm sUrnreğe başlayarak " ... ""'-~ 1:>~ e~~-
ta at d taklb dlı h çc'-'e benzetilmesine boyun ~tmt:- yorıız. Almanya r m an e en e · muharebeyi bitirmek için bfr muta • "' 

def, Kafkasya Jse TUrklyenln vazlye. vaııBıta ihtiyaç olursa, klmbillr, belki " İZ). Jrmt ntikhlaa ftlerinin fnghbler 
kti B ıı. ı k (Boyun cfm.ek), mecaz yoluyla, ~ ıı........-...1 ti daha gUçlqecc r . Oı;,&Z arın a . de bu hususta bir rol oynayabilmek •VllWV1 

i 1 bı : uymak, itaat etmek) d~cktir. Yenı· ını......llL.• sı (A.•) 
panmasr mihver devletleri ç n r ma arzusiyle l·uvvet bulmaktadır • ·· .. ~I, ,,._ - Hint 

lad ' · Muha.mr. SUlınz. (Böyun büi'ltup ko~n icra bftlite!inde yapı. 
n rr. Bundan anlaııılıyor ki Türkiye l!lırf duramayrz) demek isti'-'Or Ru iki ı~n- m11~~- "W...~. 

ÇUnkü bu suretle Karadenlzdc ~e· kendi arzui'!iyle tarafs•zlıktan var. ge· . . . . "' · · ~ ıx.ı· ""lhntna doğ. 
niz hAkim1yetı Rualarm ellnd,. kal . çecek ve şajet bu lht\lA!ın içine 'ııu - ' lab1r~. bııbı.r.ındnı a~a.lrdır. l'R. gittiği DllftecBlmelıfed~r. MU -

be. d - d ,.1 8 j fTurk<?en n c~trefıl bir ı;:mes· rlafaa !ıltJlerinin ı---- •--"ınd makta ve ve cenu 0 eo · u ae; ar • • rtıklenecek olursa bu t.llrUklen!ş, fda. . ,__ til • b ..... -.. '"'t§-uıc-• C' '4nr.ı an 
k pıl"cak bir taamıza nnıı.ran t r&ye ,~nze mesıne oyun uuaup k.ontro16ne n1iitftllik o1an Kıri ..... 

pra ya I resı kendi rllnde olmayan hMtııelerln I cluramaurz ) dem 1~ (ı.-..- _x._ Mı teJrı.ı.ııoı-.:~- _ ... 1.&.---
1 
___ "j. 

daha kolay olman ıtzımreıen &B - J • e 1• ""'J'\U& '"liC- _,..q,uuı - ... ~ AVW 

' 'Jll>re;>1ııııq nııl\A at.\ı.ıııı~ mey".z) dememeli. tede o kadar tidcfetli biır itirazla 

G~mlşe mizl deme; tuiJa ob ! 
Hiian-1 WNJrat ~in emsaJ ohu 
Hal-i .... d'9ibı iti için. • 
Ç1mlrt istadıll bir gtba hil C:W. 

b.rflJMmiftır iri bu fııkrada eeaalı 
bir değişiklik yapılmadığı tai<!Wc 
hütlin p1lmn reddedilmesi ihtima. 
li oldufu s6YlıerımektedJr 

Bu nıUdafaa mesele.si· hakkında 
komitede yapmı tefsiırlerln bugün 
afleden eonra Knipse bildhiıdiği 
zıuırıedilmekt«Hr. 

Ye-ol Dellıl, 31 (A.A.) _ Kon
&n"e komitesi öğleden eonra dört 
sa.at lııgil.iE teldlt'lenm mllzakere 
e~ ve saat 18 de toplanbsnın 
nihayet vmnişUr. Komite yarın 
tekrar toplanacaJct.Jr n,....,,_ .. 

• "'""'5 W1 t!OY. 
söylımn.emeğe :.vemin etmiş olan 
Gandi top1a.ntıda bulunmadı. I\:on 
r;trc parti »deri Detayi bu a.kş..,nı 
Sfr Stafford Kıri}l6'le ı;Ciriişecck
tiır. Gen<li.nirı .rarmki toplantıdı:ı 
kon~ı bt>:k'.erJyor. Ond· 1 l!'On 

r,. kongıre reiai MenıJAna Azad f! •• z 
alacaktu 



ı. 4 - 1942 \'AKiı: 

ınönü 
Qiinleri .... i ............ ~ 

c Wuş tarcıfı 1 iılcı sayfada) Bir çocuğun iki tramvay arasına sıkışa- Berlin filarmonik 
~~~~~l:'~,,.::~·~~,. -:;:'. 1rak ölmesinde vatmanlar suçlu görüldü 1 orkestrasının 
~~~~~~ k . Bazı uzun laf geceled \vdır. ııımız çıkıyormuş ... Kime ne! 

Bir aralık anlamadığnm bir sebep. Bir Heler, nutkunda: -nı harbiye hizmetleri orada Bir müddet evvel ~yuıtt&n Aksa· §ılaflDC& iki araba araama srlu,şarak onserı 
nıesut g·· 1 • istik t•-- .-,..-. - .. vatman aımn-uı.. Kaza etr--daki tahkikatı d .• uıı erıo plinını hazırlıyor- ray ame ....., ....,.._ •- ..,, ........ 
~· Gundüzlcrl esmer rengi ge- Beklrlıı fdarerlndekl ıramn7 araba· bitiren milddelumumı muavini, her iki 

~c ~ri her penceresinden fll'İayan sına Abdurrahman lsbnll blr çoaıık vatmaıım da dikkatsizllklertnl gör • 

1:; ları ile znferi bir hey'kel gibi ters taraftan a.sı1mJf "" aklıi Lltlka- mU§ ve bunlan aallye sekizinci ceza 

le ansızın a)'UD"SDUZ. Soara uyan- - \üz fork ) ıldanberi böyle kıo.; 
dılnmıa kaar, bösblltliD a.)i<unuzu "'maını~tı! ıUyor. Zaten bugün o
kaoınnmız. Yajmurla, sisli, pus- . m ~eylerin haugi~i, (]eğil :!- iiz kırı. 

1YOrdu. metten gelen vatman Yqarm ıdare. mabkemeatne \'erml§tlr. 
~~~birde, müt.C\'nZI bir binada sindeki tramvay, bu tramvayla kar -
~·et &leclisi ballan bütün hisle- --------------------------

~il b~«;;or~~~ ~un:.=: Et ihtikarı yapan iki kasap 
:~p.~u~~e:ı.~~ ~ cezalandırıldı 
ed.

0

1 J.."aliplere bir kılıç gibi tcsHm 
1 nıişU 

ka lltıkuk.un, otoritenin, nlzamm, 
ıa nıuıun halin bir ya.na bırakt.ığı 
tıı;nana:ı, h:ıfü tdı bir hisle, tek 
1. eıneııc t.clı bir kudretle hare· 
•ete gel'u. 

Mezbahada toptancı kasaplık yapan 
Sabri ile kAtibl Yusuf'un beş aydan. 
beri fazla fiyatla et satarak 8842 lira 
fazla bir ı:ar temin ı:ıttilderl yapılan 

tahkikat neUceatnde anla~ılmı~ ve 

adliyeye verltmiolerdl. 
Dlln, bir nıımaralı Milli korunma 

mahkemesinde yapılan duruomalann· 
da. her ikisi 7600 er llra ağır para ce· 
za.sma çarptırılmıtılardır. 

Türk Km!ay Cemiyeti menfaa
tine Ankara ve lstanbu'Jda konser
ICT vermek ilzere gelm.iı olan BcT
lin fi!Armo~ Mkcstra.smdan ay
nlmış olan heyet Ankaradald kon
serini verdı"ltten sonra dün abe.h 
;;ehrimize gelmiştir. lkyet l.stan
bulda birinci konserini dün gece 
Şehir Tiyatrosunun Komedi kıa-

1nmda vermiştir. Konserde vali ve 
belediye reisı doktor Lfıtfi Kırda'l', 
Alman konsolosu ve diğer kordlp
loma tiğe mensup bir çok kimseler 
çehrimizin tanuuruş ve muslki se
ver aileleri hı:ı.zrr bulunmuş ı ardır 
Orkestrayı profesör Hans Fon 
Benna idare etmekte idi. Konser 

la geceler. Can sdmıt.mı, zamn- ıltlıı. yüz ktrk bin yılıla oldu? 
om adesesidir. Onaa altnula gece Dün, bir t cbliğ, "Sen Jan" ş<_ı. 
llZal', asar, bitmek lıUma. Gök o 'ııl~clcrlnlo tarihi mabe(llni, bir 
kadar kanuılıktır, ki biç sabah ol. çok c<,1d kiUseleri bomba1nrm ytk
nuyacıalmıq gı"bl hir vehme kapı- tığınr bildiriyordu. ı\nap:mm he
lırsum. men her yeri:ıde binlerı:'C'C ~e-

Eier slnlrlerlniz ge\~ez de. denberi görülmemiş felaket yan. 
tekrar dahnazsanız, hallnis harap- lan atılnu~hr. 
tu. ErtesJ gliD gözleriniz kırmızı, l'arm seyredenler, bu.nlann in. 
yilzilnliz solgun darv. Alnınız ba- 1a11 e11y1e atıhlığma ya lnanmı-ya. 
ru~ur ve ya.saınanm tadmı kaybe- eaklar veyahut bo cannarlann 
del'!IJnlz. neslinden geldiklerine utanacal•~ 

Ben. Jıemen hemen bir aydanbc. lardll'. 
ri, böyle fena duygular içindeyim. itte ... ki haalar bitmiyormuş 
HılJ hfo bitmiyecek, bahar, yaz ı;fbl, llmdi bir de yapışkan bir kış. 

\'f ~ . 
kı rdan'arda ~-nc:uyan ahlA'ki 
• _ Ytnctıerlc kruıumın menettJğl o- Belediyenin 

tahsilatı 

• orkstranm ayakta çaldığı Türlt 1&-Yaz saatı bu-. tı1dii.l marşı ile b:ışlnmı:şlrr, Proı:-
~elmlyecek sanıyorum. Gtllle!1, la ku!l'tdın" huhnıayomz. 
ıstıııki yolunu değiıJtlrdl. Bizim cJI. Hamea dört ay nr, ki titre· 
yara uğramıyor. Gltk kat kat ve melrt.en mafsaUamnrz bo~ndı. Ba
blrbl~den daha kl!'1J balat Jllm· har artrlc g~lkmese ! Belki t-Ok 
larlle orttilü. Kar dınene, J&lmar bn clökülecclc, bellq dönyanın en 
batılıyor. hlyilk yası bu baharda tutulacak. 

~dt . ' 
da ~ın te~Iim ol dediği samaıı-
ka 1 uhıan cltisman <lepolarmda 

r,a1ı halk i•lt emrini Yerdi: 
vfcdanI:ınn efe be ~·-·1 
11.. . r r ıgı 

h.ı ~!tik r.rıııet !trcdhl o zaman 
11111 &hrannı tesiri wtmda dcda
dtır Seferberliğini ) ııpıyor. Ve or-
ta~ kuınanda ediyordu. 

l'ij nönu günleri bo <te-J·or içinde 
ın rk h lunm zaferi manalAndır
~A ası ın""ut ~nlcre ka\uoıması de
"1e'!tti 

d ·~~~U zaferi bliylik At.aUirkiln 
rn~ıg~ gibf yabuz düşmanm değil, 
İCJ~ etuı lllakfıs talil 'nln yenilmesi 

11~· lnöııu zaferind~ Biiytik lnönü
I n tarih boyanC'a btitün zaferler
'~ kıya laııacak bilvülc bir h6,iyetl 
llrdır 

'l'arİJıin ender lnıma.ndanlan vf. 
~"., bİİytik A.tatlii"ktin dediği gibi, 
, :

0.niinttn yUkl~lliğt kadar ağır 
lıfeyi omuzlarma nlmılfır. 

Subat sonuna kadar 
- 9,287 ,400 lira 

Belediyenin §Ubat ayı 80Jlun& kadar 
tahsllltı 9,287,.00 linı.yı bulmuştur. 

Bunun 9:>8,745 llrMı 1Ubat ayına mah· 
&W1tur. Geçen yıla nazaran bu yılki 
tahsillt 200 bm lira fazladır. 941 yı
ıı bUtçeaiDe nuaran h&Zlrana kadar 
Uç mllyon llra daha t.ahalltl.t yapıla • 
cakt.U'. 

Belediye hesap illeri mUdUrlUğU bU. 
ttın tahsil fUbelerine bir tam1nı gön. 
dererek tahallAt tıılerlne hız verilme. 
ain1 ve takip edilerek neUcelencllrll· 
meetni blldirml§Ur. 

Kavgadan ıonra 
hırsızlık lnöııti blrinci ,.<' iklnrl tnönll za

f e~ıerile bir tarlhfn istikametini Slrkeclde kamyoncu Azlzin yazımda 
c:leği5firdl Ve tarih )eD1 bir pğı. çalıp.n Şevket patronu ile kavga eL 
~ kn"asto. İkinci lnönll zaleriııla 

1 
m1t n bundan mutber olarak Azize 

hır rnllletfn ve dtlnys.nm tarılılnde alt bir ıa.au,ı çalarak 200 llraya aat. 
0rıtıı.tlığı bUyiik roJl\ anlamak için Dllfbr. · 
hJr'nrı \ <' lldnci lnönll safer1erl Şevket yaltalanml§, Sultanahmet 
lıl'asıntta ı;eçen politik hidise!eri Blrhıci Sulh ceza m&hkemestnoe &or. 
hatıı-ıamak lizrnıdır. gusu yaprlarak tevldt edllml§llr. 

lliitte!Uder Tliıi\iyenln mukavc-
1neu arttı~ polltlbluW cleJll- Vilayet mecliai bugltii 

açılıyor 
tlriyorlar. <lephcdea ~ 
rı ınemlek ti l~lnde., sulh ve sti
Hın yoluvla zaptetmek fstJ5orlar- Vlllyet umumi mecUal bUCUn aaat 
dı, nir giin nkara ist&<Jyoııuna H de vall ve belediye ?elsi Laltl Kır. 
•t..'>li, göbekli paşalar. reelin- darm b&fkanlı~ altında toplan&rak 
!;Otlq efendileri bir tren getirdi. Nisan devreel çall§Dl&lanna ba§laya. 
~ep rUzgimnm l üzlcr:it>J yaktığı cakt.U'. Bug\ınkU nızn&mede Dil varı.. 
l u in anlar san mektcı• panto- dal blltçeetnın müzakereat bulunmak. 
~nıo. killotlu, kalpa.leh, belleri ta- tadır. Vall, devreyi açarken blr nutuk 
!la ncatı ihtJlil delllmnlılan arasm- verecektir. 

hakikaten garip bir manzara ___ __,.,.__ __ _ 
~kil ediyorlardı 

Saarawn b.ıet
0 

Patanm bıydda::U- göbeğini, yanmdakl llBkallı 
iiz anıın ı;enesin<len 5'ynh recttngotu 
~eline a1nyormw; hissini \'eren 

kallarm1 Ye bacılnrmdald kalıpla
( bozu1mu, fcsl<!rl hlll taze bir 
litrra olarak knfn.mda unlrdır. 

ı. 1-'akat bir giiıı onlar Anknradan 
'lholdular 

Kömür ' narkı 
kaldınlacak 

.. 

Belediye iktisat 1.§teri mUdUrlUğtl 

fiyat murakabe komJayonuna bir ra· 
por vererek mahrukat ihUyacmı IA.zun 
olduğu kadar temin edebilmek içln, o
dun, klSmUr narlanm kaldmlmaamı 

istemt,Ur. Vaziyet komisyon tarafın
dan tncelenmektedlr. Umumi kanaat& 
göre narkm kaldırılmur kuvveUe 
muhtemeldir. 

a .Sonra a~ladık .ki onlar, halkın 
"~~~lan büyük hislerini yamn· 
~~ onları itaate c;okmnk için 

\la er! "Düşünceliyim, çünkü seni ter -
l\aıı e bir gün Te,rfik Paşa ak sa- ketmek mecburiyetinde kalaca . 
ı. tıı Ztli•mm son eseri olarak ğım.'' dem~en çeki~iyordu .. Fa
lı~llaı.tnq n Ana.dolaya lstanbul kat dakikalar i!erledıkçe kelıme
r 

11kfnnetı ile birUJ.-te Londra kon- ler de delik bir şişede~ sızar. su 
~;~tısına da\'et etmı,ti. Büyük gibi ağzından dökülmiye başla
~ let ıtecUsj bu :ık sa.kalın göl- dr Mukavemeti kınldıkQa. daha 
ı:sıllde n.~yan maksadı anlamak· sU'r•atle ve daha kat'iyetle anla. 
ılra kti~ilk t;;elnnedf, Anadolu Lon· tıyordu. Nihayet ruhı!n.un. kalbı· 
ı:ııır ... ınl.lstnJdı ,.e hukukan Türk nin bütün mevcudiye.tını dıı:;arıy~ 
1 aı· et mı temsil ,eılen bir kuvvet döktü. Evvela alayı le berıabt:. 
~~~de gitmc~i kabul etti. Gyulafelervan'dan nasıl ayrıldı· 

lı u7.akere salonuna lıalpa'kb An- ğmı anlatmıya iba.şladı. Ha~da
ı;~ra hey~ti bir step rüzgirı gibi k\ tozlar yorgun sonbahar gunc
ıı ~ı. Mliza'kere salonunda dizleri sinin ış:rkları altında o~·n~ıyor. · 
ııwttnde Yün battaniye ile oturnn !ardı öğieyin de H.akO'LI caddesııı 
ı:, 1~"llr, ak sakallı imparatorluk de ~i sesler. simalar hatır~lar 
k~~:f ralıh:ısı sözü kalımldıJara Ye güneşin ışığına eş bir güzellıklc 

1 nlara terl<C'ttt. . . canlanıyordu. 
Jıı .ondı-a konferano;ı bulll cdılmıs S 
ttır ~,r mualıcdesini kabul etti:-- Her şeyi A.ga.ta'ya anlattı. ı.~~: 
l·ıt"k istiyordu. Netice malfı.m. An- kı söyliycrek nasıl cepheye ~u 
t'I ta Se\r'f kabul edf"me7.cll. J...on- '1klerini, amavutluk ;hududu , 

1 
111l"a konferansı 27 ııııobattan 12 ıl}< çarpışmalarını, rnaıarya 

1 
~ • 

• ·~rt 1921 tarihine 
0

hatlnr on Uç gınını. ilk taarruzları an ,!Lt 1• 
\~il sUrdü. MUttefiklcr da,·alannı Sonra nasıl tahvil _?lund~~:u 
,,, ~111 ettJrcmcdiklerl l<'in tek çare- ttnlyan cephesine ~gru d~n~nd • 
b tı 1'iirk lı:ı.ll, kU\'Yctlerlnj silihlıı nm emsalsiz gUzelliklerl ıçı e 
1\ ""tıııııak , e ı.ondrıı konferansı yapucrı bitmek tükcnnıek bilmez 

1 ~l'larm~ bbulr icbar etmekti. yolcuİuğu. ateş bayramlarım, 
'-alı klacı tnönü harbi bu ma'k!l:ldı tayyare bombardımanların~n SO· 
'l'ı •lcktık c-ttımıek i~tiyen <lliş- nu gelmiyen uğultularını .. ılk ,cc't:" lıücumlan ile haııılıHlı. .\"e setlerin verdiği ko~uyu s1perı~~
"" r)( .. htillt-tfoln bn~inkii tarihm<' de bitlerle nasıl mucadele ettık. 
lı~ bu~iik temel oldu: Çünkü o terini, sonra şarapnel ıle omuzun 
~le rrıuzftffl'r o1c1uk. • dan nasıl ~-aralandığını .• lruı~urk 

111 Q"-nın ~olu tnöntinden gerh, hastahanesınde nasıl ) atttgl':11, 
lı~li~ f nonllnd<' lmnılan kalenin ne şekilde. tekrar cepheye d~n ~ 
1 enınden d\in nyı se,·redlycmır:. dUğünü nıhayet nasıl tne>mle.11..e 
"~nu~ k-indir ld ~ıı~ulığım•ı i.nö- tine avdet yolunu tuttuıl'unu, ec
·~ ~linleri .,l "' i<'inılr l"f'ianeH ~·e nebi ~leketlel'de, . ta~ı~adığı 

'-1 bir Jıüvly"t ~azanclı. l §ehirlerde ~ler çektildennı, t~r· 
SADRI E..Rl EM lalardan nasıl kabak çalıp yedık· 

1 nı.mt Hendel'fn Vasser MUzık 

gu .. , n başladı isimli cserl ile Hay~n'dan bir. sen-
foni, Mozart'ta.n bir screnad ve 
Dvoı-ak'dan bir ~renad ~ki} et
mekteydi. Orkestranın bu parçaMesai aaatlarında hiç 

bir değişme 

yapılmıyacak / 
Yaz saattnin tatbik edllmosl.De bu· 

gUnden itibaren ba§lanmJ§t.U', DUn ak 
ı;am bUtUn yurdda,,lar saauarmı birer 
saat ilerl alml§lardır. 

Yaz saatmın tatbik edilmesi dola • 
yialyle dalrelerin, okulların, dlğe.r ça. 
lı§ma mUuBellelertntn ve naltll vuıta 
JarUUD tarifelerinde hiç b!r deği~me 

yapılı:myae&k ayni aekllde çalıamaya 
devam edllecektlr. 
Boğaz vapurlarına illve olarak 21, 

10 ve 21,15 de birer vapur kaldırıla. 
cakbr. 

150 kuzu 
denize atıldı 
Pazar a.kşam.1 Mal"DW'ada hava.. 

nm muhalefetine maruz kalan bir 
motör, etraftan imdat istem.iştir. 
Fa.kat, gecenin kara.nlığm.da bek • 
1enen iillctiain 'iiıılttliH1i ~ 
yecdfni anlıya.n mot:Br bptanr, 
hamulenln bir JrnmıIN denize dök. 
meğe karar vcrmı.tir. Bu arada, 
Bandırmadan yfttlediğf 150 adet 
kuzuyu da denise Mkmc' mecba • 
rlyetı blsd olmU!I ve hayvanlar 
boğolnıuftur. Bo hu8asta ta.hlrllrat 
ya.pdmaktadxr. 

Havagazı şikayetleri 

tetkik ediliyor 
Havagazmdan son zamanlarda ya. 

pılan §iklyetlerl belediye dlltkate ala. 
rak makine §Ubeat mlldürIU,une du· 
rumu tetkik ederek bir rapor hazırla· 
maamı blldirml§Ur. Makine §Ubesl 
mUdUrlllfU fiklyetıerhı aebeblertnl, 
mahallinde tetkik eaerek raporunu ha 
zırlamaktadrr. Ayni zamanda bu ra
porda Ucret tarifeleri de kaydedilmek.. 
tedlr. 

-29 
lerini, arkadaşlarının nasıl dizan 
teriyc yakalandrldarmı, küçük 
Feledy'nin ceaedini kaputa sara· 
rak nasıl pencereden u.zattıkla . 
rını, rastladıkları ilk kas~ada 
aldığı ekmekle peyniri, Budapeş· 
teye nasıl geldiğini, Deva'ya git
mek teşebbüsünün nasıl muvaf· 
fakıyetsizlikle neticelendiğini, ya. 
zıhanedeki hayatını, komUnimu. 
üniversitede batma gelenlcrı 
hepsini hepsini anlattı •. 

Sustuğu zaman birkaç dakika
danberi Agata'nın evi önlinde 
duruyorlardı.. büyümüş ve a. 
teşli iki göz üzerine çevril~ti. 
Genç kadının eli hafitçe ısıaktı 
ve kolu titriyordu. 

- Yavruca.ğnn, dedı. BütUn 
bunlar bitti arbk.. haydi şimdi 
gel içeriye girelim. Bütün bunla. 
n unutman lbım. 

Kadar hafif ve sisli bir uyku
nun esiri olarak yatakta uzan
m~ yatıyordu. Masanın üzerin
de küçük bir gece lambasına ay. 
nca bir de mendil sarılmı~u .. 
hafifçe dalmış, hattl rUya göre
rek uyanmısh. Gözlerini açınca 
genç kızın yatakta uyanık ot\J'
duğunu ve ateşli sıözlerle kendisi
ne bütığmı gördil. 

- Yavrucuğum niçin uyumu-

lan çalmakta gösterdiği büyük mu 
vn.ffakiyet dtnlev:iciler üzerinde 
deriın bir takdir hiı!ei tıyandTmtı:ı
tır. 

Her pa.rçanm ça.hnmında göste
ıilen hususi itina, birlik, hassasi
yet ve teknik mUkcnuncliyeti fev
kaliid e idl Mozart'm Haffner isim 
l! ecrenadmda ııolo olarak kem.an 
çalan se.natkiir V'ittoryo Breno'nun 
hususi muvaffa.kiyetini bllhasea 
kaydetmek lazrmdır. Her parçanın 
çılmışı ~1.run bir allaş tofam ile 
karşılanmaktaydı. Tü.rkiyenln m
zılay cemiyeti namma bugün saat 
3,5 dan 4,5 a kadar devam etmek 
ilzere Taksim ~lediye gazinosun. 
da A iman sa.na tkarla.rı şerefine bir 
çay toplant.19ı tertip .edilmiştir. 
Sanatldi.?'lar şehrimizdeki ıklncı 
konserini bu ~ saat 17 de ge. 
ne Şehir Tiya.trostuıun komedi kıs
mmda. ~. 

Heyetin bu akşam 21 de kalka
cak trenle hareket etmem mukar
rerdir. 

Ralkevıerlade 
Bugiln iJdnd tn&.n merfınin yıl 

dönümü mlinascbetile bütün halk. 
evi merkezlerinde toplantılar ter
tip edilecek, .konfenı.nsie.r Verile
cektir. 

Sumat.r:adaki 1000 Holandalı 
da teslim oldu 

Tokyo, 81 (A.A.) - Bir tuğgene • 
ral ve bir albay kutruuıdasmdakt 1000 
kadar Holandalı askerler 27 martta 
Japonlara teaılm olmU§lardır. Bunlar 
Sumatradakl ııon dU§man kuVYeUert. 
d!r. 

Bir İngiliz kruvazörü battı 
Londra, sı (A.A.) - İngiliz amt • 

rallik dairesi Nafad İngllls lıatlf kru. 
vaz6rllnll,n batınldıfmı bUdirmekte • 
dlr. Ölen ve yaralananların akrabala. 
rı malQmattar adi1mlflerdir. Nalad 
kruva&örQ Dido amıfından 6450 tom • 
lAtoluk l9Sg da denlzo 1ndlrllml§ hatif 
bir knıvazlSrdUr. 

Çeviren: Muzaller Acar 

yorsun~ 

Agata bu suali duymamış gibi 
görünüyor, Kadal''m il.zerinden 
nazarlarım ayımuyordu. Uzun bir 
.ı;ükfıttan sonra nihayet munis bir 
Fesle konuşma.ğn ba§ladı: ı 

- Toni yavrucuğum... gitmek 
mi istiyomun ?. 

Diye sordu.. Alaca karanllğn 
rağmen Kadar görülecek derecede 
.kızardığını hissetti. Viyanaya git
me projesi hakkında henUz Aga
taya. bir tek kelime bile söyleme
mişti. Hatta beraber olduklıı.rm
dnnberi bunu hiç düşUruncmJşti 
bile.. Birdenbire y\L-Unde Agata
nın buz gibi elini hissetti ve ağla
malı scsile genç kız: 

- Esasen bundan emindim. 
Bak ytlzün ne kadar sıcak.. kızar
dın .. Anlıyorum, gitmek istl~r-
sun. 

Diye tutturdu. Kadar §8Ş!t1Dl§
tı. Ne yapmak lhmı olduğunu kes
tiremeden dalgın dalgın ve hattü 
bitkin bir halle önüne bakryor, 
boş zihninde söyliyebileccği eözle
:-i nrcyordu. Anlaya..-nadığı blr tek 
esrarlı nokta \"ardı: 

"Agata bunu nasıl biliyordu?,, 
M~leyi hal için kaba C'rkclt in.si
yak: ile hueket etmeği muvafık 
buldu .. At,e, gibi yanan elini genç 

Yağmur kesil9e, anlmılan fn't1- • Anıa, ~~l in. Çünkü bo baharla bu 
na kopuyor. Ha\"8larda bir lodos - yazın mubaN'hc üstünde de iesı,. 
Jl(>yr&z kavgası \'ar. Biri Uluda- ri bUvtik olaC9k. Hem kim ~ 
ğm t,epesfnc öteki OlrıM;ydaamm Wki ·de ~ darchmla~a ya' 
üstüne görünmez kalelerini kur- bftsblitiin '.\ok ffi~r.lrf!h.. ' ' 
muslar. Bulut kllmelerile futbol oy. · 
11uyorlar. Ama bizim soğuktan~ HAK~! ,. .... ,_.~~!- .. ~ 

if/a'~~i ~-----
Yeni .bir şiir kitabı 

L Lsanımızı temizler ve dUzelUr. 

ken, dillerde .kalan bir de7if 
var ki, onu §imdi yadırgamadığımız 
cibi. yarmm çocuk.lan da yadırga.. 
mryacaktır sanıyorum. Nalllerin or 
taamda ve glzlUiklerln anahtarı blr 
lisan... Bu lisan, dünkü earan bu • 
g0Dk1lne yetiren kW!etmz, 1JıaDcJl 

ve aıcak bir konu,,madir. Bu llAD, 
dllnkQ sosyal manzaranın !Je't'kml de 
hAtıralarnnızda canlandıran dolgun 
ve çe9ltll bir oda döşemeainl andı. 
rıyor. Karıılnştığımız zaman bir 
-çok ywıi moclellw a...-cla. pek il'i 
blldfltmiz ve hfç de JnıllanJta eln.. 
rlpiz g!Srllnmeyen bir çok eak1 Gr
neklerin ananevi ferahlığı lçlDde bu· 
ıunuyonız. 

Genç, fakat olgun p.lrlerlJlılzdPn 
Baki Sllha'nm "Cenub,, adı altında 
topladıfı yenl §lir klt&bmda, ben 
blSyle bir husus1yet buldum. Bqtan 
bap blf nostalji hlkAyesl olan o mıs
:ralann bir ucu, z.aten geçınlfte ••• 
TopyekQn öyle gUzel ve geıılf çerce. 
veli bir mllzlk terkibi olmuı ki, ken. 
dlslnl yeni pJ.rlerin en tumullU be. 
yecan enginleri içinde, en tablt ve 
cana yakm bir ustası ha1lnde gör -
mek mUmkD.ndUr •• 

Şiir var; ne dediği anJ.qıtmayor .. 
şur var; özenti uğnında anlamm • 
dan feda elmi§ .. Şiir var; pirin nı· 
bundaki değeri, aanat ve ltacı. G•
nlyle ve dalma gözlerlmlzln daldığı 
bir ufuk çerçeves'.nden gönlUmüze 
Bindire sindire tanıtıyor .. Baki SU. 

kadmm vücuduna doğru uzattı, 
kendine çeıct.I ve eevişmenin tat
lı raşeleri arasmda genç kıza zih· 
nini ya.kan suali unutturdu. Fakat 
yine uyuyamıyor hep şu suali zih
nini meşgul ediyordu: "Beın ona 
hiç bir eey söylemediğim halda 
nasıl oluyor da her Şeyi biliyor? 
Arlık bildiğine göre benim muhak
kak gideceğim.den de emindir. 
Şimdi artık ona hakikati söyleye
bilir miyf m? On:ı her şeyi itiraf 
etmem IAmn mı? Yoksa bir alçak 
gibi ka.çaca.k ortadan knybo!acak 
mıynn? Fa.kat hayatın.dan sessiz
ce, gürültilsüzce çtkmak, sonra Vi
ya.nada iııl<>rimi tamamen yoluna 
koyduktan sonra ....•. Oh o zamaJlE. 
kadar sul:ır köprüler altından ge
çecek ates küllenecek belki be
nim kim olduğumu bile habrle.mı
yucak !,. Fakat onu te'l'kett.igim za
m.'ln bir delilik yapması da ihti -
mal dahilinde değil midir? Beni 
seviyor, ben de ... " 

Ant bir hareketle yüzükoyun 
ya.tb .. Agata yanında yorgun, ha
rcket8iz yatıyor. uyuyor gibi gö
riinüyordu. Kadar da bqmı yas
tıklar a.rasma sokarak inlecli: Ben 
de onu sedyonım. Oh Allahım 
ne kadar seviyorum. onu .. Şimdi-

hanm aerJılrtnde,. ben, .,. -- .. 
neğtDJ gö~ 

l§te biri: 
Nttdemn 9eD ey andrfmı 111* 
O mertıamet dolu erim ft bqts 

.. . . . . . . 
AllWya, ........ w portakallar 

Müaclr Jmtlaı'la Oeaalııa lakftt... 
Oeaüda ~çekler ft 1eeD clallar , 

Blr başk~: 
Şllk.ret Allaha ki ı.ır ıua eeaabdaıı 
Muma bir tllıküdltr duydolıtm t 

Şükret k1lflara ve afaçlara 
Jmabm bir halka ;yerinden: 

JJell Mr m C .... lıımd 09fırıu 

Batan i5Jlllerlm peelme dl}ftu 
Bir yatmur seJlyor beni korkutan .. . . . . . . 

Yeell dallar altında maf16p IMalalr 
Mccled Tannın •• bu bap, bu dldel'e. 
l§te Bakl Sllha, bunlar gibi yb'lllt 

sekiz gıllrlnl bir araya getirerek mey 
dana koyduğu kltabmda yal'munar 
ve yolculuklardan, rahmet ve veııım.. 
den. aevdiklerlmlzln y11F.leri w ıtl
neall dağlardan, bahar n bahçeler 
den, p.rkılar ve Tanndan, hep a'91 
helecanla ııealenlyor ... 

Aııaneyle yeninin oe>k rtıaeI ka7 • 
naııtıtı bu kltabda, fitre sua,.a 
ıııaan ruhunu gerçekten oyalayacak 
blr ıif a aeziyonım.. O tıilrlerde, s\ -
ıdnle, ta dllnkll gQnlerinlzden ı;eıe.. 

rek, bugtbı konu§ID&k firntmı bul -
muş zengtn glSnUllerln n:nkll ve za. 
Ttf, ayni amanda diri '" tue dol. 
gunlutu ftl'.. Ve dll1. JIMIUer orta· 
amda gtsUUklerln anahtan vuife1i· 
nl gflren bir dildir. U&Onttıaila, kül
tet.lts. bıADCıl ve Slcak bl.r 81S7Jıe7i1 •. 

HiKMET MONIR 

açılıe ''e 11apa1U1 

ı..ondra ı Sterlin 5.2f 
Nevyork 100 Dolar 1832.20 
eenevr 100 lırvtçre Fr. 30.365 
Madrld 100 Pezcta 12.937~ 

Stokholı:t 100 İsveç Kr. 30.72 

ESHAM VE T~1 

TUrk bOrcu I 24.
!kramlyell ~ 5 933 Ergani 23.80 

-
:E çarşambalPerşembe - ı Nisan;.!. Nisan > ::.:: 
cı R. eV\·el: l4 ı R. en·el: 15 
'-- ı,asım: 145 Kasım: U6 

V•KIUcı 'aııurı t:zanl \ &118 t) l!:ı:aal 

oüıa..,111 
5.48 lLJO 5.41 11.01 dop,u 

Öğle 1%.18 5.45 l!.18 5.~7 

lklndl H>,5% 9.%0 15.GS 9.19 
Alc~:ırıı IR.8.J 12.00 18.SS lZ.oo 
Yahrı l?0.7 1.38 20.00 l.M 
lNAk ı.oı 9.%8 4.0: •J.18 \ 

ye kadar hiç kimseyi onu sevdi
r.im kadar sevmemiştim. Hattiı 
annemi r.udoli :ımca.mı b:le ! Kim 
~eyi,. kimseyi onun kadar sevmiş 
değilim! .. Hiç ldmseyi onun kddaı 
yakınanda }ıjf;S('hnNlim, hiç kim- ! 
~e onun ha.na bağhııışım gör· 1 
medim. ! 

·----------------....._~---· 

(l'u,·anu , .. r) · 

=================-
VAKIT'A 
ABONE 

OlUNU7 
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• • ,... r ; l •"' • • • ' ~ ~ • Taaftye hallnde Maadln ve cıev.. 
hlr ve Mevadclı Madonı1e Ttırk 

Anonim Şlrketl 
HİSSEDARLARI İÇTİMAA DAVET 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralıi, Kırıkhk ve Bütün Ağrı larınızı Derhal Keser 

26 Mart 1942 tarihli adt heyeU u.. 
mumlye lçtlmaı lçln yatırılan hisse 
senetleri Ticaret kanununun 366 ve 
şirket mukavelenamesinin olbabtaki 
maddelerinde gösterilen n!abetı dol _ 
durmaml§ olduğundan taatiye halinde 
Maadin ve Cevahir ve Mevaddı Made
Diye Ttlrk ADoDlm Şlrketlnin hlue _ 
darlan Uk toplantı mevzuunu tefkll 
eyleyen &f&tıd&ld huauaatı görU§mek 
üzere M Nı.&D CUma günU aaat 10 da 
§lrketln Gelatada, Aslkuruyonl Ce· 
nerall hanında 22 numaralı dalresiıide 
lklncl defa ol.arak Ad! heyeti umumiye 
fçtlmama davet olunurlar. 

JC ABJNDA GUND E 3 KAŞE ALJNAB J L J R BumameA Mtlzakerat: 
• .... - • 1 ., ·~ ..................... 1 - TMft:ye mananı raporl1e mD

nıklp raporun• cılru.DınMI, taa 
ftyenln l&I ı yılma atı tasnye 
bemlıatmm tudlkl ft ıneddkr 
devre zarfmdald muamelAt ve 
...,._btm dolayı tllllftJ'! -
munmun ztmmettntn lbl'Mı, 

Bevle t Oemit-y..ıan Ye Limanları İşletme 
Urnmn idaresi ilinları 

Muh:ımmen bedeli (3700) lira olan 175 X 6:5 m/ m eb'adında ve be· 
heri l,5 volt ve 35 Ah. taka tında 2000 adet Kuru p!J • ( 10.4.1042} Cl!Dla 
günU saat (15) on be§te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki koml.lyon 
tara.tından açık eksiltme usulile satm alınacaktır~ 

Bu işe girmek isteyenlerin (277) lira (50) kuru§luk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkıe blrllkte eksiltme gü.nU saatine kadar 
komisyona mOracaatlan lA.zrmdır. 

Bı,ı işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8780) 

••• 
Muhammen bedeli t2000 (Kırk iki bin) lira olan 300 adet mahrut! ça· 

dır 18.4.1942 Pazartesı günU saat 15 de kapalı zar! usuıu ile Ankara'da 
İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8150 (Üçbln yUzelll) liralık muvakkat te. 
mlnat ile kanunun tayin ettiği vestkalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 
de kadar adı geçen Komlsyon Reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler 2 Jira mukablllnde Ankara ve Haydarpa§8. veznelerinden 
temin olunur. (3910) 

lV/aarif Vekilliğinden: 
l6/Hazlran/9il tarih ve 4835 numaralı resmi gazetede ne§redllen 

2M5923 sayılı talimatnameye göre orta okullara matematik, tabliye, Fran. 
aızca, Almanca ve İngilizce de.nılerı için öğretmen muavini seçilmek üzere 
İlıtanbulda Yüksek öğretmen okuıunda ve Ankarada Gazı terbiye enstitü. 
ııUnde lmUhan açılacaktır. İmtihanlar 15.VI.942 pazartc.ai gUnU başlayacak. 
tır. İsteklUerın bulundukları yerin maarif idarelerine bag vurarak imtihana 
&'frme gartıarmı öğrenmeleri ve vesikalarını bir dilekçeye Ul§tlrerek en geç 
SO.V.942 tarihine- lcadar Vekl!llğlmize gôndcrmelerl UA.n olunur. (2103.2809) 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Elmaıı fabrikası için bir ikinci makinist ile bir tesviyeci, 

Feriköydeki atclycmlz için de bir elektrikçi, bir fre~ecl Usta~n. Uç tornacı, 
Uç teııv!yecl ustası, bir marangoz ve iki otomobil tamirci ustası alınacaktır 

Makinistin sanayı mektebi mezunu olması, elektrikçinin Na!ıa vekl\le. 
tlnden &.sgart UçUncU derece ehllyetnamcslnl haiz bulunm&Bı lAzımdır 

1 • 
Diğer i~çller arasında sanayi mektebi mezunu olanlar tercih edilir. 

Bevoğlu Vakıflar Direktörliii:"ü ilanları 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 

Satılık Enkaz 

(4063) 

1 

750 Boğaz!çınde Rumeli Hisarında mllnhedim Allpertelc camii kAglr 
beden duvarları ve pencerelerinin demirleri ve iki kapısı hariç 
olmak Uzcre ıçlndekl ahşap kısımları. 

100 Baitn ıımanındn kl'lin mllnhedlm zahire nıızırı Arıt efendi camii 
kl\gir beden duvarları ve ,.dahilindeki iki adet demir parmaklık 

ve minare hariç olmak l\zere enl<azmııı yıkılmı§ lmırnr. 
Yukarda yazılı ga yrimenkullerin enkazları 4 4 9-12 cumartesi gllnU J!a. 

at 11 de ıtatılacağmdan istek111erln o gün Beyoğlu Vakıflar MUdUrlüği\ne 
müracaatları. !3608) -

Belediye §Ube'erlle EyUp dispanseri \'e Can kı.rt'lran merkezleri için 
lf\zumu olan 111\c. gaz idrofll ve sargı bezi 2490 numaralı l•anunun 46 mcı 

maddcsınln L . tı krasınn göre pazarlıkla satın nlınac:ıktır. M .. cınuunun tah. 
... tı.c!elt 1633 .ı!ra 30 ~ ve teminatı 230 liradır. Şnrtnnme zabıt ve 
~at mD1UrıOğü kalemındc görU!eblllr. İhale 8.<1.0•2 Çarııamba gUnU 
•at H de Da!ml Encümende yapılacaktır. Tnllpforln tcn•innt m:ıkbuz veya 
mektuplan ve 942 yılına aıt Ticaret odası vesikal:ırıle lhrıle gUnU mu:ıyycr. 
·ıMtte Dalın! EncUmende bulunmaları. (40119) 

SPOR 
...___~---------------------.------Kız okulları voleybol 

maçları 
31. 3. 1942 tarihinde Eminönü 

haikevi jimnastik salonunda yapı
lan kız oku 1 ları voleybol maçları 
neticeleri: 
1 - Ercnköy L. - tst. Kız L. 

15 1 
15 12 

2 - Kız öğret_ O. - Cüın. L . 
15 3 
15 11 

3 - Çmnlıca L. - Kandilli L 
15 1 . 
15 9 

~günkü radyo 
______________________ _. 

7,30 Program, memleket saat aya· 
n 7,33 Hatif parçalar Pl. 7,•5 Ajans 
8,00 Hatif parçalar programının de -
vamı Pl. 8,15-8,30 E\•!n saati 12 30 
Program, memleket saat aya~ ;2, 
33 Kar~ık ıarkı ve tUrkU!er 12,45 
ajans l 8,00-13,30 Şarkı ve tUrkUler 

ı pro;;rammm devamı. 18,00 Program 
\'e memleket saat ayarı 18,03 Radyo 

1 dans orkestraaı 18,45 Ziraat takvimi 

1

18,55 Konu§ma 19,10 Hlcazklr maka
mından oarkılar 19,30 Saat ayan , a.. 
jans 10,•ıs Serbe.ııt ll dakika 19,50 Fa. 

ı sıl heyeti 20,l!S Radyo gazetesi 20,45 
Bir halk tUrkU2U öğreniyoruz 21,00 
Konuşma (sağlık aaatı) 21.ııs Fa.ıııl 

programı 21.411 Rlya.ııetlctlmhur ban. 

! - Mııraldp ta,1al. 
Ticaret kanununun ve §lrket nizam.. 

name.llnln olb&btald maddelerine göre 
bu ikinci toplantı için yatırılacak hlaıııe 
senetleri mıktan ne olursa o'sun bu 
lklDci toplantıda ittihaz edilecek mu. 
karrerat muteber olacaktır. 

Bu toplantıda ualeten veya vek! -
ıeten hazır bulunmak isteyen hissedar 
tar Ticaret kanununun 371 inci mad. 
detli mucibince h!mlll bulunduktan 
hl.ııse senetlerini toplantıdan en az bir 
hafta evvel §lrkeUn Galat:a.dakl daire 
sine yatirmalan lAzımdır. 

Hisse aeneUerinin yatırıldığmı mU· 
beyyin malt mUesaeaat tarnfındıı.n ve
rilen vesikalar hlııae eenedl gibi te -
llkki olunurlar. 

Taaftye Memorlan 
(39335) 

,_K_A_Y_I_P_L_A_R_ı 
M. 3218G M. 3l876 M. 32617 

Davet 
Reyoğlu fubraperver 

tinden: 

Eminönü Tapu Sicil l\luhafızlığm. Be w f 
dan: 21>.5.9 ı ı 6.ll.9H yoglu ukaraperveır cemiy 

İst. lth. G.•mrU i'rUnden ,...1.?1
·!

1
·m
941

yu_ ıdare heyeti 28. 3. 942 gUnll 
Büyük çareıd& Karamanlı oğlu so. b - " b Wı t ı t 

karıaa yazılı 3 a det depo-•to makbu" , ve o un:ı.n umum heyeti kağında eski ve yeni 42 kapı \'e 2730 ,.. .... k • hasıl 1-ft--
d 2 !arını z.ay; C't• · .1. )'. cnı erini alaca _ r s.erıyet o .... ,_.... olduğun 

a a, 1 parsel No. lı dUkltAn Ate m c:.uı içtimalv muclbl kanun, • nl 
oğlu Eğya ve Molla!cnarl m.'lh'lll"SI trmde.n esk ! h nin huKmU yoktur. 

'~"'·:ı.rı"n . . ., ,. tıı 1 b ~an 1942 cumartesi günü 1a&t ı 
Hazinedar hanı alt katt:ı C3kl ve ye:ıl , ' • · - r.t.~ ..... s < a rlkaaı l.\Jlha. ya tehir cdilıniı t• B"l llmle 
4 kapı ve 299 ada, 10 parsel numaralı il ~1Jk~11_şvııl (SD!:JO) . ş .ı.r. 1 c 

1 
yevm ve saaıtı meütlrda cemiye 

oda araaaı gediğinin ts.mamı Eytlp ki. • • * 
1 
merkezi olan Beyoğlu Telgraf 

lise.si Hademesi Atam oğlu Eğynnm Alemdar nUfuıı memurluğundan al. kıığmda 9. 11 nuinaralı da.lıre-i 
uhdelerinde iken eşhası hU':mlye ka· dığım nU!us tczkeremı zayi ettim d et 1 H 
nunu mucibince evvelce I<illscden ve· Yenisini a':ıca~mdan esk!slnln hUk: ~u~una a~ul 0 unur~; kaç 
rilmiş listede EyUpte SUrp Eğya F.r. mU yoktur. u :ıursa. ti unsun yet 
meni kilisesi akaratından olup muva_ n ._.,urtn, un fabrikasında Nauı. ~luan~urzmr. ıç mam aktedileceğı i 

dosu 22,30 snat ayarı, ajans ve borsa " 
zaa auretılo eşhas Uzerlndo cu•undu. rd Dı:mılrd •~hı 

lar 22,45- 22,60 kapanı§. 
ğundan Kadastroca mallkI s Utununu • • • 

RUZNAME 

boş bırakılmak auretıle cv•:ıfı s ı!resl Bulgaristanın \ arna lisesinden aldı. l Zabtı sabıkın kl'Nat ve tet-
F rans1 zca der sle ri tesblt edilmiş olan iki P"' rça gayri ğım ve 4.6 910 tarih:? 2498 sayılı .Ma. ~tiki. 

şı,ıı Halk~·lnden: menkul hakkında 2762 sayılı Vnkı!'nr ar;f vckAıetınin verdiği orta melctep 1 1 
Halkevimlzde ver lmekte olan Fran. kanununun 44 1lncU m:ıdd"51 muc!bln §ahadetnamemln suretini zayi ettim. ,2 da;e ~ee'binden ayn)an d&'t 

sızca derslerine her cumartesi günleri cc bu yerlerde mlllklyet \"e mUlklyetln Yenisini ate.cağımdan eskisinin kıyme 1 azanın ınt.Jıabı. 
saat 16 dan 18 e l'adar devam edne· gayri ayni hak iddia edenler va':S~ ı. • ti yoktur. 3. Senei sabrkaya aıit kau heea· 
ceğlnden lsteklllerln mUrşcaatıarı. illi tarihinden itibaren lla yıl 11çlnd:ı / Mehmet Bllglner Fevzi pqa Ha· bm kıraat ve tetkiki. 

8eyoiflu H a/11 Sineması 
3 Bf1YPK P!' M 

J - Lon-1 · H:ırdl, Kodest e. l'lirkç.> 
2 - 8Uyllk Şf"hlr 

S - Pollıı Pentl'fl"1de. 

dava yo!lle bir gilna ıt!rrz clu:-mı.> ı,1ı . tızpaşa sok. Fatih No. 23 ı .
1 tı takdirde vakfm §ah lJl' ı. ı rr \nevi· 1 Bu Zayi yazıları okunmuyor.. M. 4. Bı.ançonun tasdik ve kabulü. 

yesl namına kat'l teacg!llcrl y:ıpılaca· ı (39336) 1 5. MuraJrip intihabı. 
ğı llln olunur. (39330) • * * 6. İdare heyetin.in beyanatmdall 

EmlnönU t"'(lll ııtell mıılıdm 19U - 1942 der.ıı yılma alt, Tıb fa. ibarettir. (3932S) 
· --- • 1 ktlltesinden aldığ"ım puomu kaybeL 

Fatih S ilncü Sulh llukul< llAklnr tim. Yenisini alaeağ'ımdan eakl.ıılnin 
Fatih S ôneü Sulh Hukuk HAklm· llğ l nden : ı htlkmU yoktur. Bouaada Sullı Hukuk BAkfmll,.._ 

llğlnden : 9U/77 T. Tıb Fakülteel 398' Cevat Çorub deD: 

9~/28 22 inci tümen SUvar. NI' i~lnde as.. (39331) Bozc\.adanın TeceddUt maJı•Ue.tnde 
Da\-utpa,ada Çukur Çe§tne sokağın- kerllğinl yapmakta iken 1 ..ı •• ~a ta. • • • mukim iken Çanakkale memleket haa. 

da 19 No. ıu evde oturmakta iken 23, rlhl.nde denizde boğularak ölen ve te- Şehremini askerlik §Ubesinden al. 
tahaneslnde 28.1.942 tarihinde öleO 

2.942 tarihinde ölen Ali Kadri Balka_ rekeslne mahkememizce vaziyet olu. dığım askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Panayı kızı PanayoUce Canl'nbl te • 

mlşln terekesine mahkemernlzce vazı. nan Mucurun Onak köyünden 1.ıımall Yenisini alacağımdan eıktstnln hUk· 
yet edilmiş olduğundan alacak ve borç oğlu Oamanm alacak ve borçlularının ml\ yoktur. rekesine mahkememiz.ce el kolımuı -

81,. • - lliltlll M ._..._ l lu A'"--t tur. İşbu UAn tarihinden ltl'"-- n te· lularmın bir ay ve varis lddlasmda bir ay ve varis lddlaamda bulun.'1.nla· ., ..,ve •- o IUUC ...n: 

bulunanların da Uç ay zarfında evra. nn da Uç ay 7,llr!ında evrakı mtlı:ıbtte· LAml Güngöl'flll (89MO) 
kı mfüıbltelerlle mahkememize mUra. !erile mahkememize mUraoaatıan; 

caatları ; nksl takdirde terekenin Ha· aksi takdirde terekenin Hazln~ye dev 
zlneye devrol11nacnğı bUtun allkadar· 

j 'arın malOmu olmak Uzere l!An olu . 
nur. (39337) 

rolunacağı bUt11n allkadarlnrm ma -
ıamu olmak tızere illn olunur. 

(89337) 

SAHİBİ : ASIM US 
Fl:m ldı~ı yer : VAKİT MATRAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Refik Ahmet Sevenotı 

rekeden aıacaklı ve terekeye borÇlı.1 

olanların bir ay kanuni mlraaçılan · 

nm iç ay zartmda mahkememize 111'1· 

racaatıarı aksi takdirde terekenin h•· 
zlneye devir olunacafı llln olunur. 

(89889) 


