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AilE ÇEMBERİ Kupoun No: 

Edip Andre Mo"a'daa l a AJ1i1ıD taNfla.. 
dan dilimize çevrilml§ olan bu romarun fiyatı ıoo 

kunı§tur. io kupon getirecek okuyuculanmıza ro. 
man yalnız 50 kuruşa verilecektir. Bu kuponlan 
saklayınız. 

..J 

Yazan: Asım Us 
Amerikan tayyareleri Uzak Do

Quda kendini gösterdi. ilk defa ola
rak Ja~nyanın devlet merkezi Tok
yo ile bır kaç mühim şehri bomba • 
dıman edildi. Yeni dünya harbinrn 
bo,ıangıcındanberi hemen her gün 
ıu veya bu memleket hava taarruz:. 
!arına uğramakta olduğu için iptida 
l~poo adaları üzerine atılan bu Ame
rıkan bombaları ehemmiyetle karcı. 

Ba§vekil mebuslara 
teessüf etti ve bu vazi· 
yette çalıpmıyacağmı 

söyledi 

I Bayram, Maarif Vekilinin 
1 

'
! A':::2111~~f~: 211nil ~~• An~~ıLı~ııe~ıQk kk ıı 1 

lanmadı. • 
Fakat, Amerikadan gelen bazı ha

~ler, Japon memleketlerinin bu şe
kilde bombardıman edilmesinin husu
ır bir ehemmiyeti bulunduğuna işa
ret ediyor. Şu itibarla ki bahis mev
zu., olan taarruz Japonya üzerine 
bo,lryon Amerikan hava tcarruzları
lttn. baılangıcıdır. Bu başlangıçı yeni 
Y9nı taarruzlar takib edeceklir ve ta
Clrrvzlann hedefi de Singapurdan 
lanra bir taraftan Avusturalyaya, di
Oer taraftan Hind denizinde Seylôn 
~asına kadar uzanan Japon ileri 
hareketlerini frenlemekdir. 
. ~~~iliz baıvekili Çörçil Amerikaya 

Qıttıgı zaman Ruzvelt ile birlikte bir 
harb planı üzerinde anlaımışlardı. 
Bu planın esası iptida müttefiklerin 
bütün kuwetlerlni en büyük düıman 
olan Almanya üzerine göndermek ve 
0 nu bir kere mağlup etmek, ondan 
IOnra Japonyanın iıine bakmaktı. 

Sonradan Uzak Doğuda harb ha
reketlerinin gelişimi gösterdi ki bu 
~arar verildiği sırada Amerikalılar i· 

lıtgilizler Japonların haz:ırlıklan 
derecesini bilmiyorlarmıı. Şimdi Tok
Yo ve diğer bazı Japon ıehirleri Ü· 

:ı.rine yapılan bombardıman ile U
zak Doğuda Amerikan taarruzunun 
baıladığını bildiren haberler mütte· 
fiklerin Japonyayı o kadar serbest 
bırakmaktaki tehlikeyi anladıklarını, 
!>" tarafta mutlaka bir şeyler yapmag 
•çin yeni bir karar verdiklerini göe
teriyor. 

Geçen hafta lngiliz baıvekili ÇCSr· 
til Avam Kamarasında Japonların üç 
zırhlı, beş tayyare gemisi, bir çok a
itr ve hafif kruvazörlerden ve des
troyerlerden mürekkep olan büyük 
bir deniz ve hava kuvveti ile Kolombo 
Ye Trikomale limanlarına taarruz et
tiklerini ve bi~ hayli hasarlar yaptık· 
lannı, bundan fozla olarak iki lngi
liı zırhlısı ile bir tayyare gemisinin 
Japon tayyareleri tarafından batırıl-
dığını söylemiıti. tı 

lngiliz hükGmet reiıinin verdiği bu 
'"malumat Japon deniz ve hava kw· 
'-'etlerinin Seylôn adasına kadar bü
lün Hind denizine hôkim olduğunu a
tığa vurmuıtu. Hindistanın garb sahi
lindeki lngiliz filosunun şimdiye ka· 
dar meydana çıkarak Japonlarla 
~arıılaıtığı görülmediğine göre vazi· 
Yetin yalnız Hindistan müdafaası ba
~ınundan değil, orta şarktaki lngiliz 
Ordularının hareketleri noktasından 
da beklenmiyen tehlikelerin meyda-
1\a gelmesi ihtimali tabii olarak ha

"tlra geliyordu. 
Amerika ôyan azasından Taft'ın 

l'o1tyo bombardımanı münasebetiyle 
Söylediği sözler Hind Okyanusundaki 
bu tehlikenin Vaşingtonda gözden u· 
~ok tutulmadıOına bir delildir. Onun 
İtin Amerikanın deniz: kuvvetleri ile 
değilse de hava kuvvetleriyle olsun 
-Japan adaları üzerine taarruza geç· 
lllesl Uzak Doğudaki harb hareket· 
lerinde yeni bir unsur olarak beliri
~r. 

--0-- ı CI ÇOCU ayramı 22 ftllOn ÇarJamba 10n sınıf talebesi UI d 
1 günü akıamı saat 19.45 g-e maarif us mey anında 

· k b • ı o u arın 

/ _,, toplanacak ve istildaı marıı s6ylene-
' v.ekilinin vereceği ve Ankara radyo- cektir. Bundan sonra maarif vekilli- ' 

sıle neşredilecek olan bir nutukla açı- ği odına çocuk mümessilleri tarafın
lacak ve tören, 23 nisan sabahı saat dan söylevler verilecek ve and içile. 

19.30 .da .eoculı esirgeme kurumu mü- cektir. Bunu Türk çocuklarının yapa
messıllerıyle Ankaradaki cocukların caklan geçit resmi takip edecektir. 
müıyressilleri tarafından ebedi Jefİ· Ayni gün öğleden sonra Ankaranın 

lran ~aıvekili Süheyli büdce mü- miz Atatürkün muvakkat kabrine yapı en çal11kan cocukları orasından seçil 
zaker~lerı .sırasında söz alarak Jun- lacak saygı ziyo~etiyle baılryacak&ır. miı 250 lciıilik bir grup büyüklerimizi 

Harbiye müsteşarı 
Hastahanelere her gün 

yaralı cukerler 
geldiğini söyledi 

ları sayledı : Saat 10.30 da Ankaradaki lise, orta ziyaret edecek ve ıayğtfanmızı su-
- Ben başvekil olduktan sonra ve meslek okullan talebe mDm...U- nacakhr. 

her fe.na • J~yi değiıtirmeye çalıştım'. . 

B~~tb::;:n ·;·i:.::t~ j~~.rı:yı:i~kj:~· :: F ı· ı ı· be f u a r ı n d a n z ı· r a at ve sa · 
lısten tenkıdlere maruz kalıyordum. • 
8~ da. memlekette .birlik olmadığını • 

:~s;:~;~o~~uğk~ m~~:s:~!:tı:.a~::d~~ n a Y ı e a ı· t m a k ı· n e 1 er a 1 a c a g .. ı z 
ıekılde çalıımaya ımkan bulamıya-
~.m. Askerlere inanmıyorsunuz. lran 
ıcrn can veren onlardır. Hiç bir mem
leket ordusunu hakir g6rmez. Maale-

Ankara, 21 lVakıt mufıabirindenJ 1 elde edilirse fuardan mevcud anlaı· 
lktısad. vekaleti memurla~ndan bir he ma hükümlerinden l~tifade edilerek 
yet, fllıbe fuannda tedkıkler yapmalt- ziraat ve sanayie aid bazı makine ve 
tadır. Tedkiklerden müsbet bir netice aletler satın alınacaktır. 

Şehirlerin bombardmıaıunda alvll halkm .uğradığı paniği cwılandınn 

tem.IU bir resim 

sfff siz İlakir görüyorsunuz. Vatanın 
b~ğrında hainler olduğunu biliyorum. 
Sız bana itimad reyi veriniz. Ben bu 
memleketin itlerini tedvire calııaca
ğım. Tenkidler memleketimizi zayıf. 
lotmaktan boıka bir feye yaramaz. 

Baıvelıilden sonra sCSz alan harbi
ye müıaviri Rizoz da ıunları söylemiı 
tir: 

- Buhranlı bir devirde yaııyoruz. 
Genit bir isyan ve emniyetsizlik var
dır. Her gOn hastahanelere bu emni
yetsizliği kaldırmak lcln çarpııan ya
ralı askerler geliyor. Orduya inanma 
nız lôzımdır. (Radyo gazetesi) 

33üncü Rus 
ordusu 

57 bin ölU, il bin 
esirle imha edildi 

Stoklaolm, 21 (A.A.) - A1lmn 
kaynatmdan gels bir h8lbere gö
re eeneni.n bqmdaoberi y&pl1an 
ilk büyUlt taarruzun neticek'ri tun 
lardır: 33 llncU RuB ordmmm men 
sup dört tümen imha edilmiltir. 
57 ibin Rus öknUıı.J ve 11 bin de e
sir almmıştır. 33 nncn Rus ordu
sunun bölgeei tasrih edilmemiPe 
dt- bu nmha.rebelerin Viamıa böl
geeinde 001"ey8l1 et@ tahmin ecli
liyor. Rusb.r, Bu muba.reheler bak 
kmda ketum da.vraııeyor ve mer -
kez keaiminde dOpıa.nm anudaııe 
mukavemeti ~ sonra mil
teeddit yerlerin geri &bndığm; 
söylemekle lktita ediyorlar. 

Kırips 
Londrada 

LoDdra, 21 (AA.) - Avam 
kama?umda Kni:pe'in lnciltereye 
döndüğtbıtı bi1dlnn Eden ulrerl 
vaziyet haldrmdelri müzakeftliıerin 

bu hafta içinde aktedileeelt Uıclln
ctı topleııtı eaneamda gidi c:elaede 
yapdecağmı aöy~. 

Antonesko 
Ordunun teftişinden 

döndu 
Marepl, Romen 
ordusunu övüyor 

B6kıet il (A.A.) - Rador ajaul 
bildiriJor: 

BMar&bya, Bukovlna ve Kmmda 
yapblı teftif eeyahatbıden dOneD 1DL 

ref&l .AntonMk nazırlar mecllsiDde 
izahat vermlfttr. 

Kanp1, ordu manevl,atmm çok 

Romagadan 
selıüloz 
alıyoruz 

Aa1mnı • ., n <Vun lllallülrladen>. 
TUrk - Romen ticaret aııla,muı hU· 
kümlerine 18tlnaden Romanyadan 
ııemııoe mtlbayaa etmek bere bir 
Ttlrk >.,.eyeti yakmda Romanyaya 
gidecektir. 

Avrupa 
kıyıları 

Sık sık bombardı
man edilecek 

Vllflncton, il (A.A.) - Aakerl mU. 
tebamuılara göre, Londradan dönen 
general lılarpl İngiliz umumi karar
glhile mtl§terek olarak tuavvur edl. 

J !en hareklt için gereken malJJemenln 
iatihaallni hızl&§trrmata çalıpcaktır. • .... ..,_ııııiiıı-."""'...,.,......, ___ ...ıu ~t~ bu b&rekAUıı.mahlye. 

Yeni Fransız 
kabinesi 
toplandı 

Lavaı 

KomUnizmeşiddetle 

- ,. ................. lıatn1atdı. 
)'Or: (lJeuamı So. ! sa 6 da) 

Na has 
paşa 

Mahir paşayı. niçin 
tevkif ettirdiğini 

izah etti 
hu••cum edı•yor Kahire, H (A.A) - Mısır mebu. 

ean meclisindeki eski bagvekll Ali 

ViıJI, zı (A.A.) _ Amiral Dar- Mahir pqarun tevkifi hakkmda ba.§· 
lan dün Llval ~ . veltlı Nalıu p&f&dan istl7.ahta bUlu. 

Gazetemiz 
Bugün 

6 Sayfa 

General Va'ftll 

Hindistan bombar· 
dıman edilecek 

1 
• ilk nulmU§tur. 

:::t':a.nbsma iförak et.mte~. Top Nahu pqa bu tedbiri bizzat kendi 1 Nehru Hindlileri 
ıı;;..:ıe, acınra netredilen bir teb. , ıneauliyetl altmda ve devletin emnlye- mukavemete d t tt• 
'6'" toplantıya mareşal Peten'in tl için aldığmı, hiçbir yabancı d~vle· ave e I 

(Derxımı Sa. 2 Sü. J de) Un böyle birfeY latememif olduğwıu ---0--

eöylemlt ve demlfUr ki: v 1 
Fransa da 

Bir Alman askeri 
tirenine suikasd 
yapıldıktan sonra 

Polisten raporlar aldıktan aonra a ve 
Kahir pqa ile bir kaç defa ,ıörUf tum. 
Kaliklrıeaine Çekilerek iki ay orada 
kaldıfı takdirde kendlalne dokunma. 
;y&caltmı 8!Syledlm. Mahir pqa bana 
mallk&nealnden aynlmayacağını vaa. 

Diiımanın kütle laalinde 
cuker çıkaracağını da 

söylüyor 

Yine yeni dünyadan ve lngiltere
den gelen diğer haberlere bakılırsa 
~rnerlkan hava kuvvetleri Uzak Do
Ouda lxııladığı taarrJzdan ayrı ola
roıc Britanya adalarına da dalga ha
linde gelmektedir; ve bu kuvvetler 
Japon adalarında olduğu gibi Alman 

------------- · :ytlbek oldıJtunu, Romen Ukerlerinin 

30 komunist idam 
edildi 

dettlfl halde bir kaç defa İakenderiye· Yeni Delhi; 21 la. a.J - Hindis
ye gitmi§tlr. Ali Mahir paşa nezdinde tanın baıkumaİıdanı general Vavel 
tekrar tefebbUste bulundum. Fakat radyoda, bir hava taarruzunun Hin
hana böyle bir vaitte bUlunmuıt oldu. , distan için i l~ tehlike olduğunu fakat 
tunu ink&r etti ve istedlfi hareket almanların lngiltereyi, lngilizlerin de 
edecefinl aöyledi. Pazartesi g11.DU A li Almanyayı bombardıman ettikleri 
Kahir pqa tekrar mallk&nesinden kudret ve ısrarla Japonların Hind ,.. 
kaçtı. Ben de onu tevkif ettirdim. Şlm ı hirlerini bombardıman ede"'iyecek· 

.di malikt.De.inde nezaret altmda bu • lerini söylemiıtir. 
Vişige sert ::&".::.~1:::d;::~ 

bir nota :!r::r~rlDe bedel oıduklarmı bil· 

Fransız aemileri 
Japonlara devrediliyor 

tırtı..dl duruma temaa eden mare.. 

BaeD, Zl (A.A) - Jurnal de Roten 
Alman i§pl maltamlannm atalı· 
daki bildirltlnl nep"etmektedlr: · lunduruımaktadır. (DelJamı Sa. ! Sil f de} 

Günlerin peşinden: 
....................................................... 

"'YQ üzerine de taarruzlara giriıecek
tir. Bu suretle Amerika kendisini Av
"'Pa harb sahnesinde g6stermlı ola-
CQlctır. Voıingfon; 21 (a. aJ - Hanef. 

Fakat, acaba Amerikalıların Ja- ye nezareti bir takım Fransız gemile
Pon odalon üzerine bcııladıkları ve rinin iaponlara devrine alt olarak ya
'rQlonda Almanya üzerine de yapa- pılan mOzakereler üzerine Vlti hOkO· 
CQldan hava taarruzları harbin ôkibP.- metine sert llsanla yazılmıı bir p,otes 
" bakımından ne tesir husule Retire· to notası tevdi etmlıtfr. 

pJ, lmrtard&n çevrelerde ziraatın hO 
kihnet tarafmdan temin edlldltlnl, ... 
keıt ve ıslvll hastanelerin iyi idam• 
edilmekte oldufunu, Beaarabyada 
115()() kilometre demiryobmwı dU.ltu. 
d1llnl ve k6prtllerle, IOMlerln ve tıaıe
fon hat.Jarmm tamir edlld1lln1 lllf1te· 
mlftlr. 

16 Diaanda Alman aakerlerbıi tap_ 
yan bir tirene karp yapılan 8Ulkud 
•bebOe bugtınden itibaren bU)'tlk n. 
yıda ıslvll halkın bütün Alman aakert 
tirenleri ile aeyah&U bu emirle mectılı.. 
ı1 tut:ulmuttur. Heybelinin çamları 

teltfir? Hind denizinde alabildiklerine --------------
İlerlemekte olan Japonların hareket-
ı.rinl hakikaten bu taarruzlar frenle· 
Yec.k mkl.lr? Almanya üzerine yapı· 
lacak olan taarruzlar Rusyanın garb
da aeılmasını istediği ikinci cephe 
~erine gececek midir? Bu yolda bir 
hüküm vermek için hiç olma7.Sa Uzak 
Do6uda bo$1adığı ve yakında Avru· 
Pay. gelecefji söylen~n Amerika ta· 
orruztonnın ipttda ;:ıerçelcleşmesl ve 
Oelilftlellni, sonra bir ftoç haftalık 
sıılh;a.uıw g6rmek lôıımdır. 

ingiltereye 
Blalarce ra1ta11 

akarlar çalltl 
Lolldra, il (AA.) - tçlertnde 'blr 

çoklan pllot oJan biDleroe poloD,7alı 

Norveçli, Daalmarkalı w Bolandall 
blnlerce muharip IOll ıonımte ı.n. 
tere,e çıkmıalardlr. 

Karetaı. nazırlara aık mk aeyahat. 
ler yapmalarmJ tav• etmif, Romen. 
lerln pgen 711 gGlrterdfklerl tepllt.t 
lm4"Uertm lmrek &DDllftlr. 

13 milyon işçi 
v...,.-, il (A.A.) - Bu eene 

la&rp lmal&tı fabrtkalan için 13 mll)'oD 
lflllıe ll1sum haaıl olacaktır. !tçllenı 
plıtm "'11mek 11Uretlle fte almmalarL 
m tımabl edecek bir pllt.D ta.nzlm edil. 
mııur. 

Diler taraftan auikaata bir karp • 
lık Olmak tlzere, aaat 19.80 dan nbah 
eaat 6 ya kadar KalvadOll çevrelll lçtD 

de balk ve arabaların dol•ıma• ya • 
sak edilm!ttır. Umum! mQarneler, 
lllnemalar kapatıım.,ıır. BOttbl apar 
toplantdan ~. 

Bundan maada ao komom.t. 7ahud1 
ve taraftarlarmm tdamlan emredll • 
mittir. 

Uç rtın artmda U1r:Ut faDJerl ba. 
lunmadılt takdirde bu bDdlrlttn net· 
rlnden eonra seçecek Oç g1ln0 mOtea. 
kip •ben kJf1n1D ldam1&n ft 1000 

komom.t. yabudi " taraftarlarmm 
doluya .UrWmelertne emir verilecek. 
,p. 

..... balan am&rmı plAnlattınuı te· 
..... mlaan Pro9ı aclalardakl çam1a· 
rm malıafazamu eeu tatmuıtur. Bu 
pllDa pre Heybelide Heybellpalas 
otellDden itibaren adalım çambk ta. 
..,... bina ~r. Hal böy. 
le Umı ilanda IOD blr kaç sene için· 
de 7&rlf stlratl ile çamlar kesilmekte 
ve JWlerlae yeni lıbaalar kWııın..kta. 
dır. ŞlmdlJ'e kadar Beybellnln çamla. 

n aıumda yedi, 9ekk ka,tc yapıl· 

llllftlr. 

.. Mide Pro9'toua pUAnı tatlllll e
dllelıllmek ~ bir ctln çamhla yapr 
im lılllalar bir çok paralar verllerıalE 

lıtlmWc rııece1<, fakat. bu lllnalar 
yskıJdlktan BODra keellm çamlar JL 
tlttlrUemlyecektlr ! 

Şelı1rdekl ağaçlan konumk loln 
bir takım kanonlanmız .,.... Bu lılL 
nunlar mlllk olan bab91'lenleld atac· 
lunn bile rut gele kshnee...., :mL 
saade etmiyor. 

Fakat dller taraftan IPe ....._. 
lun yegtne ziyneti olan ve fula ola· 
rak fElbrln bnAr pUAm maelJ*Mıe nm. 
bafazaaı 1&zımgelea ada ........
IM&faız baltalar ile tallrlp edDeau _ _, 

w tıkaran kbw sOrlııuD9)w! 

HASAN KUMÇAYI 



% ... ---- ----------- 22. ·1 - l942 -\'AK 1 T 

Nevyork Taymıs Darlan'ın Yeni rranslz 
kalJineıı gueteıı yazıyor : 

AMER.KA Deniz hava ve kara (Baştaraı1 ı iııcisuv/ada) 1 1 ' rc"slik et.tlği ve yeni 11Ukümet re· 

Fransadak., ordularına ınesa1" ı :~~ck~:~~~n selfunlnd ğı b:Jdi-

I.iival bütün nazırlar adına ma-

Amiral Lihinin 
karısı öldü 

Vişi; 21 la. a.J - Birleiik Ame
rika büyük elçlsi amiral Leahy'nin zev 
cesi bu sabah cerrahi bir ameliye 
görmek İçin giltiği klinikte saaı dokuz 
c!a ölmüştür. Ölümün sebebi bir kalp 
sektesinden ileri gelmi~o benzemek
tedir. 

Parti Umumi . Heyetinde 
Başvekil ve iktısat Vekili 

izahatta bulundular 
•• Vı1i, 21 <a .. a.J - Darlan tarafın- re~ale teşckkUr ut.mi§ ve nazırla-

ııuf uzundan vaz d.an kara, den'.z ve ~a~a ord~ların·a ı ın gercik 5ahsınn, ge1·elk Fransa-
1 hıtaben neşredılen gunluk emrın met p.ı 0~ tn.m bnğlrlrklnrını teyit 

Geçmemelidir? ni: Beni doğrudan doğruya emri al-1 eylem~şti:. . ... n Pa Bu haber fransız ve yabancı dip1o 
matik mahfillerinde büyük heyecano 
sebcb olmuıtur. Madam Leahy, ami
ralın 1941 yılı baıında Vişiye geli
sindenbcri fransadan ayrılmamış yol 
~ız bir defa Londrada Amerika deniz 
ateşesi olan oğluna rastlamak için 
Lizborıa kısa bir yolculuk yapmııtı . 

Ankara, 21 (A.A.) . - C.H.P. , kmda byanatta bulunmuş ve Zon
ıneelis gunıpu um'.lıni heyeti bu- guldnk kömür havzası ba.'ita ol
gün (21. 4. 1942) saat 15 de reis mak üzeıe müteaddit maden işlet . 
vakili Seyhan mebusu Hilmi U- melerimize dair de genit izahat 

tında olarak askeri kuvvetlerin başku- · Pans, vl (A.A.) - Bulu. . -
ıan'm reisliğinde toplandı: vermiştir. 

1...iıualle herhangi bir tema•ta mandanlığına tayin etmekle bana bü 1 ri_~ basını ilk sayfnhınııı yenı hil· 
bulo11!'~';ımuz takdirde ken. 1 yük bir ıeref veren nıareıol uzun ay· ı' k~mete. h~sret:nekte ve_ ~e~. b.r-

Celse açrldrkt:ı.n ve geçen top. Bu mevzular üzerinde e5z alan 

d ·.-i.ı.t h b' 'k J"" ı lardanberi beni sizinle birle•tiren lıkte hilkıımctın teşekkillunu ha-,,.. ar ın en nazı o. • 
·· k l d b" • .ı' bağla~ kuvvetlendirmiıtir. Bundan bü ı mrctle knrşıln.maktadırlnr. 

num no ta arın an ırınae 1 -k b" d k o· · ı· 
bulac .. ız! yu ır gur~r uyma tayım. - mp •.n 1 Paris, :H (A.A.) - Pari Sotr 

ag ve vatan ugrunda evvelce yuklendı- gazetes· hususi tsb'mn yeni hü-
' 'aolngtno, 21 (A.A.) - Amerikan ğim ~az~f~ler _a~ık ü:ı:e~i~d~n kalkmış kilmet ıhak.kmda aıµğıdakl tefsir· 

Jıuııru: oldugu ıçın _butun v~ktı~ı. sız arkadaş j ıcrde bulı.:nııyor. Amerikada 

lantıya ait zabrt huHi.snsı okuncluk. \"O sual SO"ran bazı hatiplere tck
tan sonra kürsüye gelen iktıs.'lt rnr iktısat vekili ile Başvekil dok
vekfü Sırrı Day, gurup umumi he· tor Refik Saydam tarafından tat. 
yetini kendi vekaletine taalluk e- rr.Jn edici cevaplar verilmiş ve ruz 
den tekmil i:ıler Uztinde tenvir namede başka m&dde olmadığın. 
için ~·ünlü, pamuklu, deri, seı:moz dan 53.at 8.30 da toplantıya eon 
demir. şeker müessesefeıi.'lin bu- verilmiştir. 
gün~ii durumları ve vcr'mled hak 

Bir Uçak fabrikasına 
hükfunetçe elkondu 

Nevyork Taymis gazetesi yazıyor: larım_a tahsıs ~de~ılecegım. Mareşa- HilkUmetin ilk vazifesi siyuı:>i 
Atlantik kryılarmdakl Alman mll. lın yuks:k_ otorıtesı .altında na~us y~- 1 kalk111mayı yap11l!lkllr. lemlt!ke 

dafaalarmm te!Uşi için Fransaya gön lunda yurumek ve ımparato!l~gu mu- ı timizin ka.lkınmus1 iırıkfım buna 
derilml§ olan mare§nl von Runııtedt'in d~faa e!mek •. ~u,us~n~a mın ba.na lxığlı<lrr. lı:ıli.rllği t:S~ı inl daha sağ- 1 
~vcudiyctl, 'batıda b1r Hiller bUcu. g~venebılece.gını:ı: gıbı ben de sı:ı:e 1 lam temeller ü?.eıine tekrar ele 1 Ya.,ıngton, 2l (A.A.) - Ruzvelt 
mu ihtimali 'ba.krmmdan da çok mana. guvenmekteyım. Ycııasın mare~al, ya- almak zamanı lıenüz gcçmi5 değil ı Brevııt.A:?r Acronaustical korpurasyo • 

En": inönü Halkevinin birinci 
folklör gecesi 

ııdır. ~asın Fransa. 1 dir. . ı nunun bahriye nazırlığı tarafından iş. 
öte taraftan general Marplln Lon. 0 1 Hükümetin bn5ına ıııon to"ı·cı si- gal edUerek 1~letllmesi için bahriye 

Jrayı ziyareti Amerikalıların ve ln • Teblmg"' er yııset.inin ilk iimili olun adamın nazırı Nokııa emir \'Crmlııtır. llu uçak 
glllzlerln zayıf ve hassas bir noktaya ı __ geçm~i. kalkınnın azmimizin en !abrikaaınm idaresi beyaz &arayı 'pek 
varmnk niyetinde olduklanru gösteri. 1 ...: .açık tevididir de memnun etmemektedir. 
yor. HiUerln Fransa.dakl icraatını u. 1 r.erlln, :!1 (A .. \.) - Almnn or- Pa.~·,;.s· midi ga,zetesl de b~ ma- • 
ham eden şey paniktir. dulan başkumnndanlığmm tebli- kalesinde. marc~i ve liıvali öv- Htndlsta 

Oucte §Öyle devam ediyor: ği: dükten sonra şöyle diyor: 
Franaanın d~meslnden bugüne ka- Şark cephceinlr. merkl'Z k~ei. Şimdi !ıer Fransı:r.m, kurulmak- dlman e 

EminönU halkcvlnln birinci folklor 
gecesi dUn gece yapılmış ''Kars ve 
hııvalisi,. oyunlan oynanmııı, şarkılar 
söylenmiştir. 

Törene İst!k!O.I mnrşı llr b4§lnnınq. 
İbrahim 'l'uğcu bu ~ecenin mahiyetini 
anlatmış, Kemal Çillnglroğlu §lir ve. 
şarloıar okumuş, FabretUn Çelik 

"Kars Uzerinde bir konu.:ıma yapmıştır. 

Bundan sonra HO§bilmk, ~ Nerl, 
Şamil, Kentvarı. On dört, SUsenalln· 
bUI ve Cami§ bata girdi oyunları 
oynanmış, Barla.r, Timut ağa, Paplrl, 
Araa ban, Le.zgi, Terekeme, CcyJAn 
vo Bco a~ılan prkılar okunmu~ ve 
sonunda Me~edi İbad opercuncıen 
deçtolar yapılmııtJr. 

dar, 'bütan harekeUerinl tasvip etmiş minde çenbcr içine ahncın orta e- ta olan bir Avrupa isinde yeni 
ve bütün arkadll§l•n:na g1lvenmiş ol. lıemmivctte dı!~man kuvvetlerin- hükümetin arkasında birleŞDl~ o
m&makla beraber, marl?§al Peten hU. den mü~e-kkep blr gunıp yok cdiu- lan Fransnya hiz:mPti bilmesi, bu 
kametlre bir doaUuk siyaseti takip et. 'ı r.ıiştl'r. ~phen n şimal kesiminde memlekette bugUn her türlü şah
Uk. Fakat kendlslnl Fransanm JııUk- yapılan Almnn taarruılan csnn- ııi ih~irost.'\n feragat ve inziba.tm 
!Ali için çall§llll ve Almanlarla i.'l bir- j :!ındıı bir k3Ç mahal almmı!Ş, düş- hı-r uımandan dahn ziyade hayatt 
llğindc: mlltareke hududu:ıu aşmağa man istilıkiLmlnrı lllhrlb edilmiş bir gerek o'duğımu nn!cmak ba
mUtemayfl olmıyan bir yurtse\·er ola. ve bir çok sllll.lılar iğtinam olun- his ınevzuuilur. Ni-hnyet, Frnnsa-

(B<UJ tarafı 1 iucı scıy/ada) 
Vavel sözlerine şöyle devam et-

miltir: 
Japonlar şimdiye kadar sivil hal

kı pek ncıdir bombardıman etmişler
dir, fakat önünde sonunda bunu ya
pacaklar. Çünkü bu hareket hedef
lerine varmak ic;in lüzumludur. 

Yapağı fiyatlan artıyor 

rak tanıyorduk. muştur. nm ıncvcııdiyi?ti bahi~ mevzuu ol 
Dlplomaal gayretlerimizde başlıca C'ilretli laarnızlnrcla bulunan ı dıığu ve mareşal t.arafmdnn ::ı ba-

Okir, Franııanın menfaatlerini ve biz. pike tayyareleri oü~mnnm iaşesi şma çağınlan 00.~vekilln f ki: ~c 
zat kendi menlaaUerimizi korumak, b=ıkımından mül:lm olBn 1:1:.r ka!; lcrantrnın ~u dı:ı.kıkada tarihı:nızı 
V.lşlnlıı Fransız tlloııu ve Caralb ada. höpı UyU lahıib etıni!lıerdir uza.mi derecede kminat altına al· 
lan üzerindeki mUstakil kontroıunu 1 14 Uncu Viyana pi~nde ttlmeni makta bu'unduğu bil ıımcliılir, 
idame ettlrmckt.l. bir ıtac; hafta devrun eden çetin • • • 

IAvAlin hUkilmeU ele almasııe, Fron muharebelerde Ustiln dU~an \'i5l :!1 (A.A.) - Dün akşam M. 

Ma.amtı!lb, sizi temin e<le'bilirım ki, 
eğer halk so~k kanlılığını muha!aza 
eder ve pasif korunma ecrvl.slnlıı tes. 
bit ettiği tedbirleri alırsa. t.A:?lefa t .sa· 
yısı mahdut olur ve hava akınları ya. 
ralı ve ölU verdirmekten ziyade bir 
gllrllltUde.n ba§ka bir §ey olmaz. 

Alôkadar makamlardan verilen 
liaberlere göre yapağı fiatlarının 
yükseltimesine karar vcrilmiıtir. Bu 
karardan önce yapağı fiatları lktısad 

ve Ticaret vekôleti tar~fından tesbit e
dilerek aıômi fiat neşredilmi~ti. Fakat 

müstahsiller tarafından bu fiotın ax 
olduğu ileri sürülmüjtÜ. Bu ıikôyetleri 

incelemak ve bugünkü durumu tesbit 
etmek üze~e iktısad, :ic-:..- ve ziraat 
vekôletleri tarafından bir komisyon 

tetkil edilmişti. Komisyon yeni mcıhn 
lün fiatlarını yükseltmeye karcır ver 
:rıiıtir. 

Fiat artmasının ne mikdor olaca 
ğı henü:ı. belli değildir. Bu, tedkikle
rin neticesinde belli ol ocaktır. 

Yapağı istihsal edenlerin ellerir. 
deki yapağıyı, yeni frat belli olmo 
dan çıkarmamalarını tavsiye ederiz. 

(Radyo gazetesi) 

sız siyasetinin temelleri yıkılmıştır. kuvvetlerine muvaffakı~·etı'! mu- T.3.val tarafıntlnn söylenl'll clemcç
CUnkU Ltl.vdl yalnız tıım bir Fransız - kavem"l etmiş ve bolşevikleri in- te bilhassa eu k!srmla:r da bulun
Alman lşblrllğinln pmpiyonu olan bir san ve mnlzemt'Ce ağır kayıplar~ m:ıktadır: 
adam değl.J, aynı zamanda kendisini urntm ştır. "Muzaffer Fr:ınsa admn konıı~-

Va•.rcl, Hindlstana karadan ve de -
nizden gelebilecek bir t.A:?hllkeden bah· ı 
sederek şöyle dem~Ur: 

Hind kıyıtarmm tehdit altında bu_ 
ıunduğu ve d~manın kütle halinde ı 
'blr asker çıkarma hareketine t~b • 
büs edeceği Aşlkll.rdır. 

Japonlar yeniden Bursada yapı an 
t.amamilye Alman siWılarmm muva.r· tuğuın zamanlar hiçb:.ı- va.kit Al-
fakıyeUne bağlaanmı~ bir adamdır. Berlin, 21 <a. a.J - Dünkü gür. manyayı ltüçUltıneyl dü~ünmedim iki adaya çıktılar güreş birincilikleri 

Bizzat kendi vatanda§lanna kar§ı Sovyetler 41 tayyare kaybetmiılerdir. Ta!.i bize y:ı.rdım etmedi. Biı. kü-
hlaslyatı Almanlarla olan onlara tabi • • • çültmeyi h~bir :ın düşünme<liklc-
bir kukladan b3fka bir §f!Y olmıyan M lı: 21 ( J ri için de, burada, Alman drnley.i,... o.r ova, a. a, - Dün sa-
LAvjlle herhangi bir temaııta bulun. bahki Sovyet tebllğiı 2o nisanda cep ci!<'rime s:ıygı gö;tC'rmiyP mecbu -
duğumuz tnkdlrdc ltendlmlzl harbin hede mühim bir değiJikli~ olmamı}- rum. Şurasını. bilmeli .ki. -b$:ın. bir 
en nazik dönOm noktalarından birinde tır. 19 nisanda 31 Alman uçağı tah~ gün lıile y~mlmi~ bir ins:ın sı!ati-: 
bulacağız. rip edilmiştir. Biz 1 J tayyare kaybet- k S(jz söylemedim. 

HiUer Franaııyı davaııuıa kazanmak tik. ::\fontrödcnbcli, 1940 ilk t~ri -
Umidlnln kalmadığını g6rllnce, LdvAll _ ııinde'lbcri. harp bUtlin dünya krta. 
iklldanı getirerek l§leri bizzat eline Moskovo, 21 <o. a.J - Dun gece fo.rınn sriavet etti ve yeni bir mn-
almata karar vcrml.§Ur. Durum bu su ki Sovyet tebliğine göre, Atr:ı:nlor na aldı. Bfı.J Almıtnya ile barış ve 
reUe birdenbire değl.§ml§ttr. HUkOme. muharebe .. ıc;.danında 130 ol_u ;e 

1 
uzl~ma politiJtno;ı aramak kıırarı

Umlz bakımından önemli bir nokta har~ malzemesı bıra~arak cekılı;rııı- r:! vcrmiye sevkedoıı sebeplere bu
vardrr ki 0 da Fransadıı. iBınlmlzln lordır. Merkez ccbhesınde de Alman l g"'ln dn.ha kudretli lmiller inzi • 
temsil ettiği §(:yden ve nü!uzumuzdan tara ağır kayıblar verd'.ril~i~tir. IS) ın::u~ ctm"klcdir. 
vnzgoçmemekt!r. koyü )akınlarında kuvvctlı bır suretle Almanyanm Bolııvlzme kar§ı yap 

Birle~ik milletler bütün denizlere 
hA.kl.m olup Japonları Hind Okyanu· 
ıundan atıncaya kadar dutmanın kı
yının bel' h&n«l• ~I• yerinde bir -l«ır 
çıkarma ?ıııreketın.e t~cbbt!JS c mck 
Csteyeceği A§lkft.rdır. , • 

Genit Hind kıyılan boyunca müda
faalar teals etmek veya her noktaya 
aııker1 muhafızlar koymak imktlnı 18· 
tenemez. Ben §&hsen, hiç 1Uphee1z 
böyle bir§Cy yapmak nlyetlnde değ!_ 
lim. Hindistan, düşman gemilerine 
raatlayacagı yerde tedricen harekete 
ve taarruza geçecek kuvvetli bir hava 
taarruz nl08U tara!mdan mUda!aa e. 
di~celt ve toprak mUdafaaııı da teh· 
dide maruz her noktadıı süraUc top. 
!anacak bir kara müdafaa kuvveti ta-

Fransız milleti IAvAI hakkmda bük tahkim edilmiı bir düşman mevzii la tığı muazzam çarpt1j1nnlar, bu har
mUnU vermiştir ve bUtlln Fransa da rafımızdan zaotcdil:niş ve 214 Alman bin mımasını ifşa ediyor. Eğ'!r hc.r 
Hltıerin adamı olarak tanınan bu zat ı öldürülmüştür. Cenu;> batı cebhesinde hi ka?.anmtş olsalardı, Sovyetlerin 
Fransızların. dostluğumuza olan gU ~ harekôtta bulunan b'.r Alman müfre- ll"ldutlarunızda <luraca.klar:nu ina- rıi!mdan temin olunacaktır. 

~ 

Tokyo'nun bombar
dımanından mes'ul 

tutulanlar 
Tokyo, %1 (A.A.) - Sumalradan 

Nişlnl§l ga~te~lne hlldlrlllyor: 
Sumatramn cen:ıp batısında Mlnta

vi takım::ülnrmdıı bereket yapan Ja. 
pon kpvvetlcr1 16 nlsant.la sııora ada. 
sı ile tu "dnnın cenubu:ıdıı Nordbng 
adasına nıuvarraktyetıı bir çıkı§ yap. 
mrşlnr ve buralard!lkl dUşm:ın unsur· 
lnnnı t-.:ml:r.leme~e ba~lamışıardır. 

.Japonlann lı.,gnJ ehlkleri ada 

venlerlnl \'e bizim zatcrlmlzin kenu· zesi Rus istihkôm kıtalarının bas'<ını nıyor musunuz? lngilterenln rıza Vavel Hlndlstanın en çolc tehdit al· 
za!erlcrlnl tcşkfl edecekfne dair oıaı: ı na uğr~mı~ır. Alman mrıfrezesini~ hü ı·-; rnııvafakatiJe, Sovyetlcrin. bize tında bulunan noktıı.larındll halen an_ 
inanlarını sarsmakta zorluklar ~eke • cum planı bu suretle akamete ugra- i;c:il('rimizi m&.k"neleştircn v~ mü- cı ve hava. kar§ı koyma mUdafnası 
cekllr. • mıştır. r.ev,·C'r etimizi yok eden bir ta.hak- bulunduğunu ııöyleml:ı ve bu mlldafa. fokyo, 21 (.\.A.) - Domci a. 

Norveçte 
Alman kıtaları 

manevra yapacak 

• • • küm rejimi tatbik etmelerini ka- anm Japon akınlanna timdlye kadar j:ı.nsı b 'driiyor: 
Hel!ılnld, 21 (A.A.) - Fın uınumı ~ul edtyor musunuz? ba§ka yerlerde uğradıkları zararlar- Pan'.ly ::v.fasmın cenubıına ve §i-

karnrgCUlının tebliği: İçinde yaşadığımız hıı.llc çok muaz. dan daha ağ'ır kayıplar verdirecek mnlbc ç:ltarılan Japon kuvvetleri 
Aunus berzahında düşman dUn &i}n u.mdır. Gözlerimizi tcapamakla orta. kabiliyette olduğunu bcllrtml§Ur. amlnrm<la irtib:ı.t tc"iG etmi~ler-

dUı: ve ak~nrn b!r tabur kuvvetinde dan kaldırılamaz. Almanya ile u.z~:ı§· General Vavd mUda!'nnların gün c.: ir. 
blr:lklcrle beş kere ve bir bölUk ku\' I ma ve barı:ı siyasetimiz, dilrUstJUk ve geçtikçe daha kuvvetlendıt;rinl, Hin - Aıianm merkezinde Japonlar, 
vetlnde unııurlarla a)'f'IC8 Ü~ kere Ul• 1 hul(Uı lJe tatb!k olunmıı.IJdır. 13U <!Siya· dlstan işlerine her glln daha fazla ya. ~llrp kırnıtnda hulnnnn 'J'igtı.taJ da
arruza geçmiştir. BUtUn bu taarruz : set, tesirli oıııb:llmck 1cın, ıcnr~lıl:lı yıldığnp anlatıuı~. bund:ın b!>ylc mO· t.g-nrn eteğine knçan Uç bin düş
ler dUşmana ağır kayıplar verdlrile. 1 itimada muhtaçtır. Her ttir!U şilphe • dafaalar pek yllkında çok dııha kud ,man :ıskerilc şiddetle çnrpışmı~ 

'tokhobn, 21 (A.A.) - Norve,..teki 1 Ul bi h 1 l ktl .. 1 ti lar"'ır. " rek geri pUskUrttllmll~Ur. den uzakta kalmalıdır. Devamlı barış re r n e ge ece r ... cm ş r. " . 
ilk askeri manevrıı.lar perşembe ve 
cuma günleri {!tmnldeki dağlık çevre. Purajaea\• bölgeııinde ınUhlm bir ke \'C uzlaşma, yalnız, hnrekct ve sözler. Bomba. valisi .Ja ııonfann işgal etti'1tleri adacla. 
lerde yapılacalctır. Buralnrı halktan şl! tenha bir mahalde bir dU:ıman ta- ! de sanıimiyet temelleri IUtUne -kurula. T:ı.paz ı,;ehrı ~·anıyor 

b'lı Bombay, 21 (A.A.) - Dombay va-
..,_~ıtılmı"tır Manevraları ı buruna rnstgelerek bu kuvveti koğ ı r. T ı '>1 ( Dom 
;';:'l ld "' . ma11şa mııntur nu .. man 110 ölU vermiş Fin 1 Geçmişte. hiçbir zaman ynhaneı, ilsi radyo ne yaptığı bir ynyımda ha· D.•yo, ., A.A.) - Ci a.-
....., are tdccektır. ..,.. · ,. ' · len Bomba d ki d b k da J'a.nsımn bil<lı"rdi;;.;..e göre, Panay ke§lf kolu l!P bir kişi bile kaybetme. , nüfuzunun mUeaslr olmasını ktıbul et.. Y a urum a rmm n &•~• 

B 
0 
-- mlştir medim. Birçok defalar tngilterede çok tehlikeU bir vaziyet olmndığı'nı llzerinde h:ıreıkr tlerde bulun:ın Ja-

ulgarf.Sta k d• ı · "ah taki tu....ı ı t b k söylemiş karadan hi,.blr tehlike geıml pon keşif tnyyareleri, pazar gUnU n en 1 Nhtua bölgesinde Terlnljaervl gölU ., sım vo P c o•m 8 yaae a · .. . • ~ 
. kında meydana geı~n thUnı.slar encak yt'eeğlnl ilA.ve etmııı, denizden bir ta. ogleden sunra Japon kuvvctler~in 

"' • eıvar:ında ve Klrskls "'Öllerl berzahın t.·a.ı· 11.o'n '"" kil tr · • t w ·ı h b • ' I · 0 
' bu suretıe ş.nlatılablllr. Ezctlmle ltaı. arruz yapılmasmm mUmkUn olduğunu n uoog, un "" ome c şı-

's eg 1 e ar e tt ıra• I dakl konak ycrıerınde topçumuz du,. bellrtml.§tır malinde ehemmiyetli askeri blr 
~Ji ı an knzamaklann:ı ve mukavemet ya ile bir Akde.nl~ alyaaetinln temel. - noktadir. 
~ :varaıarına tam isabetler kaydetmiş !erini kurmak çarelerini aradığım 51• 

1
' Nebra diyor ki: p · ....ıı.... d 

S~lya; 21 (o. a,J -. Hükumet ga- "ur. ralarda da aynen böyle olmuıtur. • aza.rtceı ,. ..... u e Panay ada-
zetesı olan Dnes Amerıko hükCmeti- • . Bugün blçl>lr tehdit Almnnyıı ile Kalküta, !1 (A,.A,) _ Hint H·, Emdaki dilşman kuvvetlerinden ge 
nin Amerikanın kendisini Bulgaristan Hava batarynlarımız Karelı ve Au. uzlaşma ve barış ııtmc devamdan be- der; Nehnı burada söylediği nu· ri kalnnla.rm §i:maldcn Ve cenuptfın 

Romanya ve Macaristanla h b 1 ı· nus berzahlarınd:ı dU~manın ha,·a leş tukta halka hı"tap "'deı"'k H.indı"s· ~evrilmi.'J olduğu haber verilmek. ar ıo ın- . nl alıkoyamryacaktır. Çilnkll bu slya- " .v t er 
de saymadığı haktıındaki deı:ı- ı klllerı:ıl gerı dönmek zorunda !:ıırak. tanı istila· ya +,..,n,hfis edecek sal- c ır. · orasyo- set, evvelce ve 'bugün de oldutu gibi ~ p -..ı--
nu bir entrika diye vasıflandırıyo A mı§ ve Aunus berzahmtla. dUoma.nın ' dırJS"'rya ksı1"C11 du-·ı- ... .,ını ı"ste- anay ~nm mcrkez:nııe bu-r. ,. yalnız yüksek men•aatıerinl dllşündU. :."" -:i" ı·wıu..... ı T --ı.. • 
merikalılara gö•c bu dcvlcll-r mihv iki av tayyaresini ciddi hasarlara Uo· miş ve demicı.tir ki: unan ap<ı.z ~un geri çckilmclt-

. .. .. ~ . ~r .. ntmı..+ır tüm Franaanın konınmusı lc:ı.ygusun.. ~ te 1 ;mh...~ k •-•-- .,,..,. 
tarafından harbe surul:Jenmışlerdır. . fi• • • • • dan ilh.~m nım•• 'bulunmaktadır. H" tl"l h" b" ·ı ·ı h" o an ~ ... n ı...,._. ... ,ın ~..,gı 
B •• ....,.. ın ı er ·ç ır vesı e ı e, ıç top ateı;i ncU.ceRi.11de yamna.ırta-
~l?ar ~azetesi, Sulgor milletinin ken BUtUn yabancı propagandala.rm siz.. bir saldmşçrya boyun eğmiye dır. 

dı ıste?ı İ~e: bil~rek ~~r~e tıirciiğini lfoma, 21 (A.A.) - İtalyan ordu. den doğruyu gizlemek lçln yapılmı, cektir. Saldırışçınm memleketi 
ve vazıfesını takdır ett:ğın ı yazıyor. ıarı umumt karargAhının 6S!l numara. oldu""'•nu nrtık antavını• Bu propa. k v " .ır. • 

lı tebliği; ou " ... ·urtaractıg'llı zannetmek hayal- Lolji\nt'.elos, - füı!iforniya • 21 
------ı...---- gand:ı ve müCl1dc!clerln, birço~ Fran· dir. İnr{ilizler!e işbirliği yapnıa- <A.A.) - Japon radyosuna göre, 

r~vec------a~a Aynclgazala bölgesinde tankların sızları do6 ruyu öıt-rcnmekten alıkoy. ma!c Japcuları metn)"'ke..; 1"o;:t,ı-,;.· U 1 b _ _, .. h k i cı :. " '-' - u gecen cumartesi Japonya üzerinde 

J 
lmaY=•n••tı ıı.re et eden b r dlljnıan m- 1 -rı bakımından memıck•Um;.,., d t t k l ekti" · 

1 cı.= " ..... :va ave c mc c cm r. yapılan ha.va n.kını yüzündc.'l Yurl 
YA ZAN: ,., ,C.l.HİL PE IO'JtflŞİ keııit mll rezesl topı:umuzun ateşııe bilytlk ftnalrltlan dokwımuııtur. Bu 

· · sarahaten ezllmi•Ur mUdnfaast btrliklerl koonııtanı harp 

ki;~~~ ~~nv~~'dü~~~ı~~~- İtalyan. Almnn teşklllerlnin Mal- ~-
1

::~~~~1b~m=t:~~n:::==~~Arlı~!:: 1 G emfii 8Ü ? 1 :~~~~~=;.:· ~::~::ış; 
ri Z'lUt'lal'llnd:ı. ne~rolurun~ olsaymış tanın deniz ve h:ıva Uelcrlne kıır§J ta. c<lUc'bUcceğtnc inandırmak mal:sadlle - ,diğer bir değişiklik cbha yapıla. 
ikisinin de hayalı tn.a-nsuptan mil- arruzlım d"vaın etmiştir. lılUhlm as. öne sUrU1ecck rfvnyetıcr karfJlsmda, ,._______________ caklır. 

vdlit euikasttan kurtulurmuş! E- kert hedeflere isabetler kaydedilmiş. m:ı §imdiden uyanık bulunmağa davet ldıl • Ural 'l'llrlt!crlnln bilyUk şair! ----:------
ğeır bu sahih olsa c.Gctin neşrinden. birçok tayyareler yerde yakıımıD Tt' ederim. ı adına ge~ n gr.ce bir {anma gecesi) Yunan ha§vekili Hitlere 
ben !lmtoliklik taassubu ortadan tahrip cd!lmlB ve bir dcnlztıltıya tes1r. Daha ,.birkaç gün evvt'I, memleketi- 1 yapıldığmı biliyoruz. Şair Uzcrlne 

l ..... •-bet kn d ınJ 1 tebrik telO'l'"afı gönderdi blkm.ış olurdu! ı 1 ... r "'"' Y cdl! ştlr. mızın duı durumu hakkındaki kaygu., yazılan yazılaruı kiminde adı •roray o· 
"' En &df Jcoıni5yoncukır tUtilnle 1 Şarki Al:dcnlzde tayyarelerimiz ktıv. lamndıın mareşale bnbsedlyordum. ı imıa.sıyle geçmektedir. Atlna, 21 (A.A.) - Yunan ba§vekl. 

:.rtt'r aJdaW.1ide; harp liderleri vctıı bir himaye ~ltrnda eeyreden kil... I Bugün. hUkClmı-t şefi mCatlle size hl- Bu bUyllk lnkıllıp şairinin adını li Çolakoğlu doğ'umunun M üncü yıl. 
kendif.eriııl ...ı nası'! lfıyuhti sanı- flll!ye mCJ\llUP orta tonajda bir vapuru 1 tap ~ı.liyor ve bu durumun vahim ol -1 doğru bellelmcliyiz. t Tult_ny) ııeınell, ı dönümü müna.sebet~~e Führere bir teb. 
;>"Oli:rr? 1 torpillemiştir. duğımu söylUyonıın. (Togay) dememeli. rlk telgra!ı çekml~Ur, 

BnrM, 21 (A.A.) - Bul'83, Ba
lrkc-s:X, Edime ve Eıııık!şehi:r güre~ 
gurup birincilik1~ri kalabalık bir 
ı:ıeylrci öntinde yaprlmı!S neticede 
Eskh}ehlr blıinci, BlU198 ikinci, Ba 
Iıkesir tiçüncil, EdiinC dördilncii 
selmişlerd'Lr, 

tstanbulda ya.pr1ac&k TUrkiyc 
bitinciUk müsahıJaıJ.arma B\u"Sn 
gnıpınıdan Halil, Nasuh, Mu:sta!a, 
!\uri. 

Esli~ gurupmıdan Ahmet, 
Btı.hkesir gunıpundan Recep i§U. 
rak edecektir, 

Malta üzerinde yedi tayyare 
• düıürüldü 

Valetta, %1 (A.A.) - Reamen bil. 
diriliyor: 
Pazarteıl saba.hl Uk aatlerdenbe· 

ri, Maltaya karp yapılan taarruzlar 
eıınasmda yedi d~maıı uçağı tahrip 
olunmuş ve yediai de haaara uğratıJ_ 
mıotır. 

Avrapa lııJll&n 
(Baf tarafı 1 inci aayfailo) 

Esaa olarak A TrUp& Jaytlarma bu· 
kmlar ve dllşmanm ııanaJt merkezle• 
rine gittikçe fiddeUenen hava bomtıar 
dımanıan. 

Asker! ma.htlD.er, mQtteııklerla batı 
cephesinde öntıınOsdekl aylarda bUyUk 
ölçUde, btr taamı-. rtrifmelel'in! pek 
az muhtemel görQJO!'lat. Bu mah!ille • 
rtn fikrince, birlqik Amertk& bllyıe 

bir hareket lçtn b.Ulr deCUdir. Bl.rte • 
şlk Amerika iÇln tesirli olarak en ça. 
buk yapılacak OCY ban. mQdahalest
dlr. BUyük bomba uçaklannm AUan· 
tik üzerinden uçarak •anııalan. hava 
malzemesi iJetmclerinl llolayl8§tmııak 
tadır. 

Öte taraftan, kombine kuneUerlıı 
kıııml akınlarlle birlikte yapılacak ha. 
va taarru.zıan fU dört fe.yda;yı Ağlı.. 
yacaktır: 

ı - Dllşmaııı, kıyılan korum.ak için 
doğu cephealnden ttlmenler çekmek 
zorunda bırakmak, 

2 - Alman Uıtibsalltım azaltmak, 
3 - Almanyayı, a• tllolarmdan bir 

kuımını Rusyadan geri almak sonmda 
bırakmak. 

4 - Dllşman maneviyatı arıertnde 

kuvvetli bir tesir haml etm~. 

Sururi' den aeçmeleı-: 
M---·----------------------C)!'lmıedhı cevrini bir pembe 

btdenll gtızetın, 
Şeyh efendi, ya nl~in böyle ııpi'dı 

ırak&lmP 
Şc,yhden etme IIA<-.1 menn-ı t'Cl!H 

taleb. 
h.cnıll bİtılJna. olurdu cm'i olı.ayth 

kellıl% 
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61en 
Avrupa 

.\~pada yer yer sıkınh 6l61W1et 
16ıe carpıyor. lıgal altındaki 

da afsun, Norvecte olsun, fe
ıtk de ofıun bir tolum lupırdan-

L. __ ol~or. ZalWlan zaman, müstev
~ temsil •den askerlere hü-

9d11iyor. 
Y"Ooslavyada ôsilerin mikdarı a
!' deiifdir. Adetô bunların ken

e mahıuı bir cepheleri vardır. 
1 mücadele devam ediyor. 

ıa., itaret ettiğimiz vaziyet Avru
bugünkü durumu içinde bir a

Plıkolojik halini g&termektedir. 
durumu lıoret etmekt. ona lüzu. 

an fazla hayali manalar vermek 
darı olmadığımızı da peıinen 
•llm. 

4vrupoda, yer yer tesadüf ednen 
hClreketı.rin müstevliye korıı ya

mücadelenin mGsbet bir eseri 
lllıyoruz. lilôlds bu hareketler ye-
• ~nııdsizfiQin ortaya cıkordığı bir 

ı ruhiyenin ifadesidir. lu yer yer 
~ otlerle bir kurtuluı hamlesi, bir 

Pa meselesi, hatta bir ntiln dova 
"lemez. BugünkG teknik ıarttor 

e müstevlilerin ltyantorla istfk
kovu...,oıorı değil • 'hükümet dor

VA & 1 T 

Kocasını dostunun . evinde 
vuran Nedimenin 

muhakemesine başlandı 
Bir müddet evvel, SitR.de bir aile 

foicası cereyan etMif, lıoe9sı komiter 
muavini Talat Uckunu Mualla adında
ki dostunun evinde yakalayan Nedi
me adında bir kadın, kendisini bı-
-calıla yaralamııtı. 

Talat Uclıun, bir müddet hastah.::ı
nede tedavi edildilıten sonra ölmüf, 
Nedime de yakalanarak ikinci ağ r 
ceza mahkemesine verllmitti. 

Nedimenin duru$maıına dün de 
devam otunınut ve Talatın dostu Mu
alla adındaki kadın şahld olarak din 
lenilmiftir. Mualla •unları anlatwııttır: 

- Valra gecesi Talat bey gelmiı-

ti. Safrayı hazırlamıf, iciyorduk, ki 
kapı calındı. Talat: 

- Bu kanm galiba! dedi. 
Bunun üıerine kapıyı acmadık. Fa 

kat Nedime biraz sonra bahçe pence
resinden- iceriye glrmiıti. Odaya gel
di ve Talah kolundan tutup soko6a 
cıkardı. BRôhare sokaktan gGrlltGler 
geldi, çocuklara sorunca, NedfıHftin 
kocasını vurmuı oldu§unu 66rffcft1a. 

Nedime, MuaUcmtn tahacfetirıi ka
bul etmiyerek kocosıne kendiıirrin oda 
sında vurmuı oldu§unu siytentlı, ne
ticede muhokeMe baıka bir güne bı
rakılmflftr. 

Kalay ihtikan yapan bir mües
sesede cürmümeşhut yaptldı 

Kaza mı, 
cinayet mi? 
latanbul ue Silivri arumda i§le~n 

otobülllere acent.ellk yapan Sirk~de· 
ld H numaralı yazıbanenın hamalı 

Sami yudlaned• arkadafı benslnci 
CB"&tt MıaMrremle konuturken taban 
cuau çıkarmq bu emada her nurı.a 
aıe, atan taballcanm kuqunu Munr. 
reme iabet etmiftir. Muharrem kal 
cbnlchl'r Cel'l"&llpqıa butabtnUiDde 
lıtr :mQddet 90Dra ölmtıf, fakat, ölme
den birkaç dakika evvel: 

- Beni Sami wrdu! 
Demiftir. Kullarralia ıııu eOlıtl tttn 

lç ye.tbdl cletlttlnDiftir. 
BıısGD SuJta.ıwet lıU'bM:l ....a ce 

sa •ab,,..e9bıde yapdaD W'SUMDMla 
S&ml, K1*er1Wl 6ldDıcelll için lalç 
ııtr ...,., olm&dJtmJ, JUlhaDede otu. 
rurlı:ea uJradafmla 1lllUD& seldtl'bü. 
0Da t.alı9D08WD' ~Ye prjl
rQ Qlbl'dılttan llCllll'&( tabancanm at
mada lc&1an kuqUlla farlmda olmadr-
11 lÇin ıetıt• dolnmdulDn wtemı,._ 
rek bu kazaya Mbep oldutunu llÖyle 
Jnlftlr. 

..... ....,..... •it.kip tevkif 

eclllalfUr. 

[~~] 
Hastanelerde konser 
H stahanelerde konler vermeyi her 

lıim icod etmişse, büyük bir in
sani hizmette- bulunmuştur. Çünkü ta
biatın bir cok nimetlerinden mahrum 
lıalmıs bir yığın insanın, en lüzumlu 
şifayı beklediği ruhuna, en cok mu
siki tefkat gösterebilir. 

Müzeyyen Senar, hastahanelerde 
konserler vern'ıeye baılorken, gezinir 

-bir güzel ıefkat halindedir. Geniı ve 
stiuiz odolanrıda yalnız beyaz görn 
leldilerin dolQltığı hastahane koiuf· 
farına avutucu sesiyle giren bir sa

natk6ra, iyi bir "hemıire'' ~ıiyfe de 
balnlabitir. Onun cerbez .. i, gibel 
sanahndadır. Ve sessizce iyi eder. 

Müzeyyen S.nann sesinde iyıferi 
bile daha iyi edebilmek sım varken, 
IKıyotındo her hangi bir talihıizli§e 
uğramıt insanlar icin, kim bilir ne gü
zelllkler, ne dindirici ıifCi bulunabUirl 

insan &nrünG bozan bitmeyen bir 
ıarlcıya benzetirler. Güzel bir makam 

la botlar. hem s6yliyen, hem dinlly9n 
zevk alır. Hayatm bir nevi ''fasıl heye
ti'' demek olan umumi cümbü,üne ko
ntır. Fakat zaınan zaman bu şarlııla

onn birer birer k•llcftlinf, yahut kuv-
vetten lıoybetfiiini g6rününüı:. Bir 

yavaşlama~ duraklama veyahut ~ 
nin sonu gelmiı olduğunu zar. netti,.. 
hazin bir susuş sezilir. 

Hayatlarının ıarkısı bitmeııil oll9 
bile, ~yle hazin ôkibetlere ~ 
hosıohane duvarları arasında .,...._ 
iniltilerini duyduğumuz ins~ 
Müzeyyen Senora .,. onu .._.., • 
nteıini beklediğimiz daha · • • 
-rıotkarlarımız yeni JQrkılar dıillm;;t, • ...._ 

le ne ümidler canlondırabllirter l. 
cudlann ıstırobıru dindirffl.-, .._ 
lor bile, ruhlonıt sız111no bir. CaN • 
raftırmış olurlar... Kendillei bw _. 
patik hareketinden dolcryt '*ile • 
meliyiz. 

Ve ıunu düşünmeliyiz iri, ~ 4 
sayesinde yalnız lıe\emizi dold.,.._ 
la mu.affok olmuı soyılmayonn. C.. 
miyetin bize verdiğinden daha ._. 
lasırtı, bizlerin cemiyete vernı .. i bil 
borçtur. Gene kadın sanatkar-. 
bu borcu 6demek için en güzel yolıf 
sec:miftir. Kendi güzel yolunu ..• O. 
dinliyen hastaların yüzünde be.._ 
memnunluk· ifadeleriyle, diledi6i ... 
tatmin edilmi$ olduğunu somyorun1. 

HIKM&T MVNIR 

ıopınak bite imkan haricinde-

4ncok in1C1nlann her hareketi ftet 
~n bir pl6na, btr gayeye mOte
~ h değildir. Bir takım sebebler in 

Dün saban, Galotaila Koraköy 
caddesinde Demirağ hanında 1 '1 nu 
moroh yazıhanede tGccarlılr yapan 
~bdtlrrohmanla ıeriki Naami kalay ih 
tikôrı sUQandon yakalanmı,lardır. 

lir zabıta memuru dün tasradan 
gelml' bir tüccar so.G Yererek Abdw 
rahman Demirağ hanındaki 17 nu
maratı yazıhaneye gitmiı, yorlftt ton 
kalay siporit verecejini llyı..iftlr. 

Mü veren menwr da bu n.. .., o
larak ertesi 1abah ada.loriyte para 
sını göndermek üzere 1• h••ıl• 
oyrılmıftv. 

Dün sabah kıyafet cleil,..,_ ilıi 
memur ellerindtl 6040 lira pare oldu 
ğu halde ymthofteye gihnl...,, AWw 
rahmanla Nazıniye i,.... ftCll'Gyt ver 
mitler ve biraz sonra da her ilritlfti 
yakalam"ıılardır. 

Mahalle ·~·ı~rında Memurlarm tekaüd sandıklan-
yapllan ıhtıkar k . . 

r sebebsiz hayırlar yapmaya 
ett gibi gayesiz mücadelelere, 
Oe de sevkedebllir. Avrupoda 
ı..n muhtelif memleketlerde befir· 
.... olan haleti ruhiye İ$te bu nevi 
'llhun cırJ»ıntılondır. 

ora~n:'tu::n=:; ;0°~~~~ anun proıesı 
Abdurrahman yarım ton kalaya 

60"0 lira istentif, kendisine tGccor 
Suclular mllf lıorunllHI Mahir .... 

sine verilmitlerdir • 
role botl011tı1lardır. Sahpaıarında ya AJIDN, il (Valat-lııı'11drlı•)- blr birlik temin edllmeııint, tııtlra1lt kL 
Ptlon kontrol .. n.,nda Musa kızı DeTlet lktiladl tefekkWleri memur- nunu bllkümlerinin devlet blltQlllD;. 

9iıce bu g6rünGıler değll, bu g&
llerın sebebferi diktcate lôyiktir. 

Cümhuriyet aleyhin· S p Q R 
Meryenıin prlnci 85, fasulyoyı 36, lan tekallt aandıklan hakkmdald ka· yıllar geçtikçe ytıklettekl atu'lık 
Ah•ed oilu Halflln prinçi 82, kırmı- uua projesi meclia umumi hentlne riDde durularak lktiııadl devlet ...._ 

• zı ınercime§i .tO kuruıton satarke.1 eeTkedllmlftlr. Btltçe enctımenl maz. kUlleriDde çalı§&nlara f&mll olmak I' 
yakalanm11lardır. Suçlular adliyeye b&tumd& ıwıaca fÖJle demektedir: zere bUtUn memurlann tabll tutula. 
verltltlflerdir. •'btlkballerl hen1ls teminata ballan. caklan b r tekaüt rejimi teala ve ııı.. 

"°ller bir neticedir. 
Sebeb, Avrupanın birdenbire ldl
•rmiş olmasıdır. Avrupa 1939 
9Welki manzarasını, münasebet

"' ancak d6rt yüz sene gibi geni$ 
z •nan içinde merhale IWlerfıale 

llllnıııtı. Fakat bugün Avrupa bir 
on denizlerte, bir yandan kara-

eı •rtlbatını lroybetmi, bufunmolıtcı
'· Fransa h"poratorluğu tse Avrupa

icinde bir unsurdu. BugGn Fransa 
b6lünmüftiir. Viti Franıası, kolo-

deki dava ı1 ..., _ 
lir mOddet evvel Cunııhwiyet gene ....,,_..._,_.._,_._._,,_.._,..-.. 

esinde NadtrNacR imaasil• ''farar ı,;- Türkiye eabim Wrinci· 
seyahatin neticeleri'' adın4a bir , ., 
makale çıkmıı, lolu awkallanndan likleri nİbayetleedi 
Osman Totlımyaf bunların IMlhiyetini Eılrri ,..,, 
Türtı ntül'lenert.rine lıerfı ...- chlygu- "' •1 .,....,..,.,., -hyıol-
lardan mahrum iddtolı g6rwelt 18 iv ~evinde ....... • ı.tHkul • Et 
milyon TGrlıMn llir ferci llhıflyte ınu· klfehir • Menin blfıllırWn ......_ 
harrfr ve CUMhuriyet Sf•..... netri· I le 0c glnd ................ lııte • 
yat ınGdGrG oi.yM... bir clowa oCINt- lan 1942 Türfdyoe ..,._ ..._ ...... 
tı. MuhalıeMeye din aellye ....._ c:e- clGn olrlOM sona .......,. Mlı • .. • 
za ıınolıılıet1tesiftde balnl•ıllı • Maz. farda ah,_. nMleeleri lıl• lp:ıwı 

Kömürü 15 kurup 
satarken yakalanClı 
Ayvan1C1rayda Topluclede solıa

jtnda Niy9si Denlzkurdu, "'lmiiriin 
lrflOMftu 15 lıllrUltan .... ,,_. -
lıDncle vakalu:ıaalc adi..,.,. ftrifwllt· 
ltr. 

'1onıası ışgal oftındaki Fransa gi- """'°" dcwaant11 idlıla ... .,..;ı ol- Nre tec:riluıider: Bir taY'Zih 
• dwğılnu, MGNlıl•• TM ......... a. HalGk M 2. Muatma fAMJ 
ritanya imparatorluğu, üınrinde &.WtohW .... ..., ......... -.,_ 3 • . " ..... ~ ~ ,,.._..,. 19~1 ...-ıinde klrtlfulıclon yuı-

" bottftcryon .... Re Aw.panın wr. ..... , ......... 1119· ........... 11 ipe IWla nbıko ,__ ~..... .. .. ıtlf ....,....._" 
cGzünü tetkit ediyordu. lugOrt in- ..a,a.~ bir da •• cıoı• ı • ........ l. lbralli• tW.). 2 • .....,. (AM.J, ~..._ (lr~ ıClit ve Mtlherrfrfe. 
're Avrupadan uza~":· 'lmpaıator gılıC'9ifni i6Jı1Hlllırclr. 3• M.hidıliı• (Aftk.J. rfwliıl) adlıtdokr •erill:lde 9eftC ve cle-
Parcafarı arasınd :ı ırtıbat ,.ır za Neticede ......... , ..,_,. V9lcf Kthc 19crGbesisler ierl r"OINftcılan.ızcta.ı bayaft Keri-

ır. CJ6"Hmit, ınazMlllar ~ IMro- 1 NGthet (Ank.J 
1 

2 lbrohhııı let 1119 Hacir hakkında küeük bir yıanfıı· 
tfoıloncla, lelçflıo müstenıle .. lrtf at karan "'""""· 3 K~Mdl (lat J ' • ( > ilk -., " bw yanlııın titndHlk ba•· 

i ite Awuponın çetnfli idiler. • f16r ~ lı:o tirli tashihine imkan görülemedi· 
trilıa Awupanın hayatı icinde lü- iki kiti ölü bulunda • linden tu küeük bend ile garetede 

bir unsur hallnde idt • Şi1W1di A 1. lllMln Ott.), 2. Said (Ant.), 3. ~ ve tavzihi yolu düfiinülntüpür. 
lı:a ne~ orasındaki sullı ir- Beyoilu BaJıkpozarındo 29 -• Nejad dtt.). Binaenaleyh bu lıitabda halıların· 

tamaaten k..Uınittir. Avrvpanın rafı kasap Raifin clükkôtımın arlıOltlt· Epe tecrübelllar: da yazdığım yazının baı tarafındaki 
dı buradan geliyor. Birdenbire ha- daki bir adada yatıp kalkan .. ": porM~ 1. Zihni (Aıtl.), 2. ledl (Afak.), 3. lı:üeük bibliyoğrafllı malUmatın yanlı~ 
kırttorımn de6fıaılı olması Avru- lı olduğu söylenen Mahmud vvlu ,... Said (Anlr.). olduğunu ve boyan Kerime Nadirin 
~~lı:ını mOstarlp ediyor. met isminde bir limoncu dOn IObah Kıhc tecrübelhr: hatcilıi hayatiyle alôkak olwtadıjtnı 
-..un ol k? adasında 61 .. bulunınuıtur. Adliy9 to- 1 S"h L ıı.... LA-. k ........, __ ......._..__ ' · 6 •- sonu ne aca • u eyi (Ana.), 2. ~a ,_,), 3. ıv7 ..... ve ıy111..m sanun<CHll'lttzacnı 
..., suale, harb sonunda gelecek &ibi Enver Koran cesedi muayene et- Mi (fst.). :ıOr dilerirw. 
'-ınu toyin edecektlr diye de bir ınlftir. • M.ret4 UIAZ 

vermek epey müıkHdir. ÇGn- Bundan baılıa Katıınpatıda 17 Utıtutnt tatnffe gire, Anfraro'"'"' ============ 
dGnya d6rt yüz senedir yaptığını numaralı kulubede oturan 70 yaflftda d, lstonbul ikinci, Eskitehir Ocüncl, 
kıyasıya hamlelerte yıkmakta Kamber adında bir ihtiyar ela odOIM Menin d6rdüocü olınutlardıt. Müta-

p etmektedir. Bu tahriblerin acı- da alü bulunmuttur. Her iki ceMCI mor bakalar nihayetinde federasyon bat· 
be,.iyet sulh senelerinde müsel- ğa kaldınlaralı tahkikata batlm•ıı· kClftl taraftndan mükôfallar tevzi e- ) 
bir W6ket halinde hissedecektir. tır. dllınitfir. 

Avrupayı geniıletmek vakıa 
ınuharlblerfn ~6ne vazifesi 
• Almonya bunu Avrupayı sar 
~ geniıleterek yapmak arzu

-..--. • MGttefilıler Avrupanın •iri 
~~ni tutmalı için 1939 dan 
L·~ 1Qrf1an iade etmek gayretin-

• Folrat iki taraf da daralan Av
n derdine derman Wamıyor· 

VAICIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

m&mrf olan deYlet dalreJerblde tıcret· bedene hepalnln tek bir aaDdJk De• 
le mUatabdem memurlara ela tıek&Ut llkalandmlması esamwı tetkik edil. 
ilk bakla verilmelinf mubtellf kanun. mqtnl blltçe encllmenl temennl.)'fl 1L 
ıuıa ~yrı ayrı TUcuda ptlrilm teka- yik gönno,tllr. Projede mevcut tnr 
Ot MDdıldannm blrlefttrll...ıc. ban· Ut kanunu bllkUmleri esaa tutulmakla 
lada Dsll1 memur ..,. mW•'b•mJer beraber bjLzı kUçllk de#iflkllkler ~ 
hüknt+lıl telc&Ut ~ tam pılmaktadır. 

El tezgAhları mamullerinin kontrolo 
Jçin bir nizamname hazırlandı 

.Aiflafe'. 21 ...,, --··· fiMlenJ Memleketin mühim bir kıeınının doh-
nıa ihtiyacını korııJamakta olan el 
tezg6hları mamullerinin müralcabesi
ni temin maksadı ile vasıtalarını tet· 
b"t edet1 bir nizamname hazırlonmı1-
tır: 

Bu nizamname ile memlelıetin 
muhtelif mtntolıalorında kullanılan 
mamuller, isimleriyle bazı guruplara 
ayrılmakta, bu gurupların iplik voııf· 
ları, atkı ve cözgü mikdarlan enleri 

...wt r. Nizamname .... 
kik edibnelr Oı:ere devlet surcuı• 
gönderilmiıtir. Bu suretle stontlm9 
bir hale konulan mamullerin imar.
ibtidai madde ziyaına meydan Wll 
meyecelı ve bunlar üzerinde her .... 
gi bir spelcülôsyon yqpmok m\lwıWllt 
olm*oyacaktır. 

El tezgôhları mamulôtının üz ... 
rine vasıflorını b"ldirir itaretler k~ 
lacoktır. 

Dün gece Metin garajında 
iki otomobil yandı 

Dlll pce aat 12 ye on kala Dıvan 
JOiad& Erkek tenıillk okulunun aı. 
tmdaki Sfileymana alt Ketin garajın· 
dalrf otomobllleorden blrialnden benUz 

anlqılamayan bir aebepten ,..._ 
çıkm14 bu diğer bir otomobOe ~ 
etmıt. fakat 11.aUk kokul&rmdan ,.._ 
gm çabuk baber almm11. derlıılıl lUL 
iy ye haber verilmi§, bu mnıda _. 
bır oför kapılan kırarak iglrl P • 
m ı ı otobüsle on otomobDl clı9MI" 
ya ç karmıştır. Bu mrad& itfltre ... 
ı~rek yangmı aöndUrtıyor. bıt .._, 
b l 'tamamen yanml§tır. Zabıta yaJıCL 
nm sebebini tahkik etmektedir • 

1 
25 yı~ evvelkı Vakıt ---22-4-1918 

ÇaT Nikola 
\ lya19 - Sabık Çar Nikol& Belp. 

v k ~r ta fmdan muhakeme edllm1· 

yecekUr. Fen akadem .ı •memde• 
Bonakofakl A.yan mecllai mablleld flT• 

rakmda Çarm 12 aene eV?el l.9Ufa C
m ş ol uguna da r b r v slka bul..,_ 
tur. 

:E ça rşamba!Per,em 
' 

23 Nisan 1 ı4 Nisan 
~ 
es: R. alllr: 6 R. IMr: ' .__ 

Ka8ım: 166 Kama: 11"1 

\ alıdUt'ı 
'"" 1 

t.zaw 'ıa..ar: 

uun~ln 
5.10 10.11 a.• 

1 ~· 
Öğl ız.ıa 5.11 d..11 
1kJndl HJ.07 9.06 lt• 
Aqam 11.61 il.il ... .., .. 
Ya&91 11.16 .... ... ı.• 
tm-k a.• L• .... .... 
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Kadın doğurunc~ çalışmağa gider, Almtin taarruzları ve 
lohusa yatagvına kocası girer d=~:vve~~~ı:~~t~tl . Yazan: 1 

Malt 

Ada &ballıılndoo lkl genç kız ve iki 

Ha.ttı üstüvanm ortadan ikiye 
ayrıldığı oolgelerde, daima yerr.
ycşıl göriinen ve münbit olan ln
s:ıılindes adalan vartlır. .Fele
menk Hindistanında uzun sene
ler~ bir hükfimet memuru 
olarak bulunmuş olan Holandc.lı 
şair Multatuli. bu ad.alarm yan
yaııa görünüşlerinin bir zümrut 
koıyesine benzediğini söyler. 

Hindistan ile Okyanus denR:ı 
a:msmda uzanan bu muazzam 
müstemidke ülkesinde Holanda.lı, 
Mtılsili ve Çi.nni doktorların yar
dımı ile çok iyi organize ediJmı. 
bir sağlık teşkilatı kuru!muştur. 
OOtün doktorların bir Holanda 
doktorluk dip!omasJt).a sahip ol
malan şarttır. 
Sağlık teşkilatı önce halk ara

smdaki salgın hastalıklarla '\•e i
kinci safta hastalık tooavisile uğ
rnşır ve bunları orl:adan kaldır
mak çarelerini arar. 

muhıuip erkek 

talıktan kendini koruyamaz, Her 
insan sıtmaya daha beşikte tutu
lur. Bu suretle halkta srt.nıaya 
karşı bir muafiyet hasıl olur ve 
sinek &>kınası ile husule gelen lıer 

J yeni intan bir sıtma nöbetinin 
zuhuruna sebep olmadan geçe-

yan sahillerine indirilmesi ve Si- A • ŞAR ı;,, L/ 
cilya adasuıı bir hava ÜSSÜ ola- & 
rak !kullanmaları lbazı dedi kocfo · a 

Akdeniz hAldmi)'etine 2 · 
Malta gibi kıymetli bir deıds 
sUnden mahrum kalacak 
donanmasmm A.kdenizde 
kadar serbest dohaşnası pek 
beklenemez.. Italyan do'll&IJ.Ul""J 

ue kadar myıf ve kaçamu 
hareket etmiş olsa bile, ·· 
malikiyeti dolayısiyle, Uss\':i' 
lacak bir birlikten daha se 
kalabilecektir.. bu makatla 
Maltanm bombardımanı ve 
manlannm tahnöi göz önü 
bulunduıı.Jlmuş ol&bilfr .• 

lara ve tahminlere yol açmı§
tı. Şark cephesinin mevsim dola
y151yle duraklıyan hareki.tından 
kurtarılan bu tayyarecihğin, ;:.<
deniz ibölgesınde yavaş yavaş 

ı 
kaybolmaktı.a. bulunan hava ~ 
tünlüğünü tekrar elde edecek 
Giritte olduğu gllii garbi Akde. 
nizin ıh3.klın bir noktas:mda bu-
lunan Malta adasına kar~ı .bir 
istila hareketinin havadan vapL 
la.cağı düşünccsıni verecek bir 
manzara al7.Cdiyordu .• 

Bu arada; mıhvcr lrnvacılrğı
nın Arf ika harekatındaki nok
sanhğı önünde bu tarafa yardim 
etmek mecburiyeti <le c!<sik ol
madı. Ve Akdeniz t.akımiyetini 
tekrarla.tna .. :: , ... ' A•: ... Akdeniz 
bölgesine indirilcl;fH ~öylcncn Al. 
man taıyvarecılerı, ilk is olarak 
Afrika harekatına yardımda ru
lundular. bu yar'1ım r.~mrn<>l l.
talarının ileri bir taarnıza geç
mesinde ne derec~ve kadar &.mil 
olmuştur bilinem{!z . ynlnız göze 
çarpan hii.dıseıerc göre mihver 
tayyarcc.liğinir. Af rikada r.ek de • 
üstün buiunmadığmı ve Akdeniz 
bölgesine inen hava kuvvetteriy
:c lbu noksanı telafi etttkleri ka. 
na·üi doğmuştur •. 

Asıl mesele Akdeniz idi. Daha 
ziyade Malta Ü7.crind.:ı teksif e
dilen hava taarruzlarının mak. 
sat ve gayesini bu adanın istiıa
sı şeklinde tefsir etmenin doğru
luğu pek kestiri1001CZ.. son za_ 
manlara kadar bir havadan m
dinne ıeşebbüsünde bile bulunul
madığına bakılırsa, Maltanm 
bombardımanlarından çıkacak 
neticenin, Girid'ın istilası ile hiç 
bir benzerliği olmıyacağına bizle. 
ri inandıra.bilir .• 

bulundurulması, bu adadan İtal
ya sahillerine gelmesi melhuz 
tehlikeyi çok oncclerden hırpalcı
mı~. kırmış bulunuyor. Dikkat e· 
diJirse görülür ki, Mısır hudutla.' 
n dahilindeki bazı şehirlerin bom 
bardıman edifm{'lerine kar§thk 
ltalyan sahillerine İngiliz tayya-
recilerinin yapmal..-ta bulunduk. 
lan hava taarruzlarmdan bah
sedilmemektedir. Demek oluyvr 
ki. mihver havacılığının Mısır 
topraklarındaki hareketlerine ce.. 
vap ·verece~ fi0 lerin ha.skı altın
dı. bulundurulmacıın n verdiği 
;Jk müstct netice bu olmakta. 
dır. 

Bütün bunlara nazaran: )« 
tarım bolp:bardnnanmdan bit 
gal hareketi manasrndan ziyt 
Akden iz bÖTgesi ve ftalyan 
hillerin in kontrol ve garanti 
ni elde bulundurmak düşiln 
nl çıkarmak doğru olacaktır 
naatindeyiz . . 

Tarih fen bir 1JDprak .• J 
Sulh için harp edep 

bir hDkimdar 
110,00 klflala ilimine sebep olaa "' 
barp, bira ve lntuıamıa lllrllıleaml 

Arablarla Berberiler araamdaki ı - Bu harp hepimizin ölümü ~ 
dilfmanlık, tarihte uman ı.aınan Sen bir kıamımızm aat kalmuı ile 
Barteımi k&Uif.mı kadar korkunç ol- celenecekUr. Berbeıiler galip ıeı 
mU§ tüyler UrperUci çarpıımalara yol lert takdirde kadın. erkek, çolule 
açmııtır. cu.k bir tek canlı 1mıan bırakmJY' 

Burada, bu çarp""1~ Ud mi· cakla.r, keakin ltılıçlan yoruımal< 
aal verecettz. meden, merhamet etmeduı ke,1ect' 

7H yılı 29 temmu.z; i1lnU Kırvana Ur. Dinleyiniz, aurlarm öııUne 
gelen BerberUerle Araplar kartı kar llerllyen ~berller vahş1 ha 
IJYa dU§twer.. ~ cfbl bafın§ıyor, onları bir an bU 

Arap &akerlert her yerde din kuv. yanımızda !anıedlnlz, ona côre JıD 
veti lle Aldınyor ve çok defa ölUmU kUm veriniz. Bu harbl heplmi&ln 
göze aımııı olduklarından muva.ttak o. kullanmamızla kuaııablliriz. 
Juyorlardı. Bu kartılaflft& Berberi • Binlerce insan bafnıtılar: 

Felemenk I lindistarunda en faı; 
la görülen sıcak memleket hasta
hkları sıtma ile fra:ribösia'dır 
Bundan ba§ka amiblı ve basilli 
dizanteri. tİfo, lepra ve muhtelif 
solucan hastalıkları ile trahum 
bu ibölgelerdc görilk'1 başlıca 
hastalrklardır. Bazı yerlerde de 
B vitamini eksikliği tezahürleri
ne şahit olunur. Kolera taır.ami
le yok edilmiş olup bu a.~ 'baş-
1angrcmda.nberi görtilır.emektc
dir. Uyku hastalığı ve sarı hum
maya. hiçbir z.ıman tesadüf edil
memiştir. 

men çahşmıya. başlar, he lohusa. 
yatağına ise kocası girer. Yıne 
bazr lvabllelerde her ferdin ağaç 
kabuğundan oyulmuş bir ilahı 

~ bilir. Buna rağmen sıtma nö-
betlerinc her giln tesadüf edilir. 
En fazla tropjxa ve kara-:u hum
ma.sına rastlanmaktadır. Sıtma, 
halkın mukave.mf'ltini ve çalışllUl 
kudretini tnza.1ttığı gibi. nöbetıE1 
esnasında ölümler dahi görUlür. 
Hastalara kinin veriJmf'kted.İr, 
fa.kat bu ilacrn buyük faydası gö
rillmemişUr. Qi.lrrkU Engga:ne-z -
l<.>r - bütiln iptidai kavimlerde ol
duğu gibi - kendilerini biraz iyi 
hisseder etmez ilacı almamıyn 
ıbaşlarlaT ve bu yüzden hastalık 
şifa buhnadığı içjn nüküslere 
uğrarlar. lntnndan korunmak 
ıçin senelerce kinin alır.ak da ka· 
bil değildir. Çükii kinin kulak-
1~8: uğultu, baş dönmesi yaptı· 
~ı ıç•n çalışma kudretini nzaltrr 
Bu sebepten ilncm bu müz'iç te: 
siri altında ya-~makton•a, yr.ni 
bir sıtma intanma kafüı.nmaüı 
tercih ederler. Engganezler t~
mamH yok ma.k UT. r dir Ge
çen asırlarda bum.ya Cava ·ada
eınclan bula..cı.an frengi ile, evvel-

Şu halde: Mallaya tevcih edi-
1en bu ha.-a .bombar<lıman taar
ruzlarının, ve gerek havadan, ge. 
rekse deniz.den bir i~_f'al ~t
bOMlnae ~unutWlbm·m-" ııewbi 
ne olabilir?. 

Gelen Ajans ihaberlennc gore. 
harbin m5ındanbtri yapılan h<ı
va bombardımanlannın en şid. 
detlisi ve hatt.A. en uzun devıclt
ei doğnıdan doğruya Malta ada
sına tevcih cdihniştir. Bllha.S!a. 
son taarruzların ciddi ve lbUyük 
hasarlara sebebiyet vcrd;ğini İn. 
giliz makamları öa itiraf etmek
tedirler .. bu arada, Ce!:~lüttarık. 
tan gooişlcri '6ırasında yapıiaıı 
taarruzlarla zayiata uğratılamt-

lertn Araplardan çok üaUln oldutu - Hepimiz, hepimi&.. 
meydanda idi •• Araplar, buna ratmen - O halde herke• .UA.hlanııt!l· 
harp •tm.t• k arar TU"dller. Bir müddet sonra erkeklerle 1Jll\ 

Oe.zvetUl - Ef§af denen bu ııarb• bor kanlan ve ~ril•riDln deı / 

bir 1\1\t-ap tarıhi §U e&brlarla i!adıe e· lıl.hlanmış oldukl&n arörWdU. 

Cavada vebaya kurıban gideli 
biıwk kimsclcr olduğu gibi, Ye
ni Gine'de ziihre\i gronulom halk 
arasında salgın bir hastalıktır. 
Garip olarakbu ild hastalık yal
nız m.ı.hdut bir saha.da görülür 
ve öteki adalarda 'bunlara hemen 
h.!ç tesadüf edilemez. Veba ha.c;
talığı 25 sene evvel Cavanm şar
kından başlıynrak yavaş yava§ 
garbına geçm!stir. 10 sene ev
vel Ca\•anın orta mmtn.kalarında 
bir silrü köylüleri mahvettikten 
sonra, birkaç sencdenberi de Ca
vanın garbında görülmektedir. 
Bu hastnlrk fareler vasrtasile ya
yılmakta ve fare mücadelesi ile 
yok ect:.lmt-kteclir. Farelerin derL
leri fu:crind~i veba hastalığın; 
nakleden pireler, fare zehiri ko
nunca, ölürlerse de bıınlardak1 
pireler tclkror sıcak kan arar'ar 
ve insanla.m geçmek surcWe can 
h farelcrdek•nin yaptıkları ~
rarlardan daha biiyiik zarar:lar-.ı. 
sebebiyet vemıektcdirler. Birlf&LÇ 
sene evvel Cava adasında (Ban
doen.g), Pasteur cnstitfu:!.indc çe.
IJi8n Prof. Otten, vebaya k:ır91 
aktif bir muafiyet temini için 
semm.iyeti giderilmİ§ bir aşı i<0ş
f etmiştir. Bu aşı şimdiye kadar 
milyonlarca vak'ada tatbik eclıl· 
miştir. 

Nüfusça kala.balık olan Cava 
(45 milyon nüfusu vardır) ada
sında sağlık te§kilatı çok mükem 
meldir. Nüfuslan çok daha rı= 
olan diğer adalarda ise lıir ~'.>k 
yerler doktorı;uzdur. Borneo ve
ya diğer adnlar hnstahaneicrin
deki hasta. materyalim gören bfr 
insan, Jcpra ve frnmbi;si hn.sta
lıklarının ne mlitJliş tahıib&ıt vap 
tığını hiçbir zaman unutar:.az. 
lhrnal edilmiş bir frarnbosi hqs
tahğmın ileri devreleri frengiyı" 
o kadar benzer ki, çok kere iki 
hastalrk için ayn teşhis koy:ııak 
çok güç olur. Frambösi (yara'a
rm rengi.nd<!n mülhem olarak a -
hududu hru>talığı ismi verilırJş. 
tiı-) hasta.lığı, birkaç Sa.lvar~.r. 
.Berki ite şifa bulduğu idn artık 
.. halıtalıkt.a.n ikoı1ruJmaınaktadır. 

Bu ıerli h&llc arasmda henüz 
-. tılılııl ,.. akm&Dllftll'. 

- ....... ftrdrr idi iradın 
bir çocuk doğurduktan sonra be-

vardır, ve kendini onun himaye 
ettiğine inanrr. Bu tahta hey
keller evlerde durur, onlara kur
banl11r verilir. Fa.kat bunw1 en 
fena tarafı, !h.astanın i!:eceği jlaz
lan da bazan bu ilahlara verme
leridir. 

denberi mevcut sıtma hastalıkla
" mUthiş bir nüfus azalmasına 
sebep olnnu:ılardır. Son za.-nnn
larda ada halkında tekrar bir 
kalkınma görülüyor. Fakat, Su
matra ve Cava adalarının halkı 
ile bu ada !halkı o kadar ıkarış
mıştır ki, bugün temiz ırk Eng
ganez olarak ancak 100 kişi ka· 
dar kaJnırştır. 

Niyas adasında bir köy vardır. 
Burada etraf köylülerinin çok iyi 
tanıdığı bir "demir" Aspirin tab
leti bulunur. Bir insanın başı 
ağrır nğırmaz hemen hekim ge
lir ve bu demir Aspirin tabletini 
getirir. Fakat bu Aspirin tabte. 
ti tahta 18.hm önüne konur ve 
hasta iyi oluncıya veya ölinccye 
kadar ora.dan kalkmaz Hekim 
tekrar gelir, Aspirin'i ~lduğu ~i
bi lbulur ve ba§ka bir hastaya gu
türiir. Ekenomik bir tedavi usu
IU değil mi!!! 

Bu nevi iptidai ırkların husu
siyetlerinin, hayat §artlannı ve 
dillerini ara.<ftumak her zaman ı
lim adamlarını alakadar etmiş· 
tir. Bu alakayı yaratan yalnız 
binlerce senelik kultür ho.yatmın 
hiçbir jz bırakmadan geçip git
tiği bu insanlar arasında bulun
mak değildir, aynı zamanda bil. 
yük ilmi meseleleri bu iptidaı ln· 
sanlarda yapıılan ara.~tırma.larla 
halletmek arzusudur. Mesela: ııa
sıl oluyor da Yeni Gine'de ya§ı
yan Papua ırkmın dudakları ın 
ce ve burunları kanca gibi ve ~ıp
kt Habeşlere (Hamld!er) benz.i
ror da. diğer bütiin Pnpua ırkı
nın burunları f:'Cniş ve dudakları 
kalın oluyor (Ne~roid tipi). 

Acaba çok eski zamanlarda Af
r!ka Asya ve Avwıturalya kliı::t.ür
leri birbirlerine blr topraktan 
köprü ile bağlı mı idiler?. 

Hind Ok}1anosunda.ki Su.rnutra 
"".dasmın 150 kilometre l!a'i"l-.· 
Enggano adası vardır. Bu ada
nın sahillerirde hillcüm süren !ır 
tınalar, bu adavla harıci miina<.c
betlcri güçleştirir. Ilu yüz<len 
bura ahalisi, aynı ırktan o!:.n 
fakat 500 rorLcdenberı İranlı. ve 
J\rap tüccal"larm tes:rile islam
hğı knhul eden Sumatralı kardeş
cri kadar tekemmül edememiş
lerdir. Bu adada ~ eski za. 
mana ait örf \"e 8.detler vardır ve 
Filipin adalarında konuşulan di
le ben:rer dil konnşul:::naktndn. 
Hatta bugün bile Enggano ada-
~ ıle temas çok azdır, ve anca.k 
ilç ayda bir defa buraya bir pos
ta vapuru uğrar. 

Bu adada hfrl(üm siiren hasta
lık sıtmadır. Hiç kiıns" bu h:uı-

Bunlnr da yaşlı insanlardır. 
1937 senesinde Kahler isminde 
bir alim bu kavmin tamamile 
kaybolmasından evvel, bunlarla 
diğer iptid:ıi milletler arasında 
dil hususunda mevcut münasebet
leri tesbit için araştırmalar yap
mıııtır. Dr. Kii.hler bu maksaU:ı 
yalnızca ve yanında hiçbir ark:ı
d.aşı olmak.sızın bu adaya gitmi~ 
tır. BagaJmın en mühim kısmı
nı. beraberinde rötürdüğü seya
hat eczanesi teşkil ediyordu. Baş 
ka türlü de yapamazdı, çünkil 
ilaç getirebilecek posta vapuru 
ancak üç ayda. bir dcl'a bu adaya 
uğrıyabilirordu. Yüzde yüz sıt
ma ile bulaşık olan bu yerli hai
kın arasına giren bir vabancı 
hcmrn bu hn~'lhifa tutulabilir
<ıi. Kahler, yanmrla bir çok A
teprin götümıüştü, o zaman .he
nüz yeni btilunum.ş olan Atepri
ne profilakai met.OOunu kendisin
de tatbik etti. Ha.ftnda 4 tablet 
(her pu.artesi ve salı, l{tinde 2 
tablet A tcprin) ve cibinlik a.ltm
da yatmaktan başka hicbir ted
bir almadı Ben Dr Kfih!cr'le 
Felemenk ·Hindistan~ bükümet 
merkezi olan Batavyadaki "13.'.ı
yer'' firmasından birçok Ateprin 
aldığı zaman tanımıştım. 

Almanya.da Hava Vekaleti h~r 
sene yalnız başına ve yardımsız 
olarak en ~azla mesafe rekoru 
kıracak ohm Alman tayyareclsi
ne verilmek üzere bir müklüat 
ıhdas etmiştir. Bu mük~fatı bin
başı Haerle kazanmak arzusuna 
dilqnüştü. Rakiplerinin uçtuğu 
uzak rnC!afeleri g(>z önünde bu
lundurarak, onların elde ettikle
ri sonuclnra üstfin bir netice al
mak ic:in vnlnız. başına bir rekor 
kırmak i temiş ve Almanyadan 
OO"'lıyarak Atina, Ba.gdat yolu ıle 
Britanya Hindistanı ve ~iyama, 
oradan da Mnlnka yamnad&~ -
na, Sıımatra kıyılanna ve niha
yet Cava ad:ı.sı~a varmı§ ve 1938 
sems'ndc 85 P. S. Spor makine
sile Batavyavcı gclm;şti 

(Denmı var) 

diyor: Bu ma!1"ra, CU&NUn en ~ 
"Arap Umeruı bermutad kılıçlan- ve •rifihıMsinl verınea- kati ıtl 

nın kayııtarını kopararak b!zut mu. Şehrin muhafazuı bir kadın lb 
hacemata iJUrak ettilene de Berbe_ kuvvetine bnıikıldıktan 110nra bÜ 
rller Arapları ihat,. eyllyerek cUmle_ bir l'9Ce huırlıktan eonra •bala 
sini kıltçtan geçirmiflerdlr.. mumdan aonra çı&'lıkJarla aaıdı 

Bu mattubiyet 11Unall A!rtkada Harp, aab&lıtan rtıneı bat 
büyük bir kargagalık tevlit etti. A- kadar dinlMdetı .urctU. Berberıı.r 
haU isyan ederek hUkQmetln azlet.mit ıörmedlklert bir harple kargıl 
olduğu bir valiyi tekrar mnkllne ge· lardr. KuvnUerinbı kat kat tıat 
tlrdL · tüne rağmen fafırdılar. lntıaaıP• i 

yan oldukça zengin bir nakliye Emevt hUkQmdarı HU§p.m bu ha· 
beri işitince ıon derece hlddet1endl. kafilesi, işe yarar taraft knima-

ıı...: • l Kcn~l azlettiği valinin tekrar yerine 
dığı ·vıldit:ıl:n Mal!a limnn nıın. getirilmesinin ifade ettiği m!na açık.. 
da ele ~eç~rılcrek ncmcn hemen tı. Halk icraatım beğenmiyordu, 
yok edılmış bu_lunu~cır.. - tntıkam, dedi. intikam alacağım. 

Bu derece ş•<ldetlı ~ava ta~r: !synnı çıkaranları ve fıyanr himaye 
~lanndan sonra bıle ke.n~ıra ı edenleri en ~lddetll cezalarla cezalan_ 
mudafaada devam eden ve cıduer dıracağım. 
harp mıntakalannın en fazla mu HUşşam bu intikam lçln bir de ye. 
kavemeti olan, tabii arızalarının min ettikten sonra yeni vali ve emir 
t.i:bi;-e kabilivcti fevkalfide .bulu. tnyln etmcte bll§ladı. Fakat tayan 
nan Malta adasına karşı hır ha- karırsında tutunmak mUmkUn oımu. 
vadan indirme teıebbüıilnUn mu- yordu. lılağlüblyeUer bir birtnı takJp 
vaffak olarnıya.cağmı da kabul ediyordu. 

ef.mok :tedbirli bir hareket ola_ En son tedbir olarak Kelb qlreune 
eaktır. meımzp Hanzalayı A!rfkaya umumi 

Demc:k oluyor ki; \!mun hava vali tayın etU: 
taanı.ızlarının, Afrika harp ~- - Her ıeye nihayet ver. DU,maıı· 
~asından sonra baş \'Urduğu ve !arı matJOp ederek aulh ve atıkCın te
ınatln. taarruzlarına devam ctt;. ııLs et.. Zaferden 11onra dotacak .uUı 
ğı l\Ialta adasına karşı bir ihraç ve atlkOndur kt h•lkı bize batlaya • 
ve işgal hnrcketindcn daha ba~ cak .• 
ka maksatlarla hCc!.lm c ;ıJmek· Yeni umumi vali Afrika yolunu 
tedir. Bu kanaat yı:.,·a~ yavaş tuttuğu vıı.ldt Berberiler ç0ktan ha _ 
kat'ileşmiş gibıdir. zırlrğa ba§lamıı, Uç ytlz binden fazla 

Bize göre; Maltayn yapılnn a.ker toplaını,ıardr. 
hava taarruzlarının ikinci pI<ır.ıia Vali vaziyeti pek çabuk anladı, Fa. 
kaldığı zannedilen hedefi, dcığ. kat ne yapabilirdi. Kaçamazdı. ı.ıev -
rudan doğruya Akdcnlz hakimi- cut ku~Ueri ile de mukabele etmek, 
y~ti ve ltalyan sahillerinin ko. harbe girişmek muhakkak surette 
nınmasmı ga}'e edinmiştir, Mal· mahvolmak demekU. 
tadaki deniz ve hava uslcr1nı.n Bir gl.ln ıehlrdekt Camll kebir ö· 
devamlı baskı ve iş<! yaramaz nünde kUrıUye çıktı ve halka nutuk 
bir halde el altında, göz haps;nde vermete başladı. 

~~ 26 Nlııan 9-i2 Pazar Akşamr Saat 21 dl'ı şehir Tlyatr09tl Komedi KMll'lmda 

~: Türk Matbuat Tekni•yenleri Birliği Menfaatine ~ 
:~ BftYCK M &J S A M ERI 

min edemedikten b&fka kınlaıt 
saret ve mlneviyatı da takvtye ~ 
meden hava kararırken kaçmay• 
ladrlar. 

Sek.111n bin Berber1 ıı. bu rnıtcpl_ 
yakın Arap, muharebe AhNmd• -1 
lar içinde kaldı v• _, llalanlat , 
lerce ceaeUert l'fbDmekle Uknftlf/ 

~~ Ni7ai ANtJ 

10 mil)'On dolar tlenuJ" 
~. 

Va,lnıtou, il (AA.) _ .1' 
rıezareu bildiriJW: · 
ıso metre dertallıcta o-lJpn ~ 

lar, 1940 yılı ıı buiranaada bU' P' 

pile çarparak Jlnt 74•eada ~ 
batan Nlgara bUytık Yolcu geırı~ 
enkazı araaıncta ıo nUlyon dolat .,; 
melinde altııı ~.a fl}a";;.;.,I 

Y unaniatana sel~ 
buğdaylar 

Lnıtdra, %1 (AA.) - ~ 
nın salahiyettar mallfeUe~ 
söylendiğine gilre fncPis, Atlfll': 
kn. ve Kanada hUJrlımetled 84 ~ 
lan halka bir )'9rdmı olmak ill"'JI 
Kanadadan YnıwnW.-a ayd9 ..w 
bin ton buğday veya un gözı4~ 
mesine mfulaade ~. JJ""_ 
hüldlmeti bu it için~~ 
iannm kullanıfmumr teklif ~ 
tir. . .... 
Söylendiğine söre laveo b~ 

mcoti yardnnı kolayllfıırm.- !!'ıf 
Alman ve ltalyan hflkümetleJll. 

i4 
~ Bu mllaam6"lnln protramı : kıymeti! aea aa'&tklflllllız müzakere h.aliad•dir. 

B AY A N S AF t Y E 
Ve arkada1lıı.r1 tarafından verilecek kon.ser ile 

ŞEHİR TİYATROSU SAN'AT'KARLARINDAN 

HAZIM VASFİ RIZA'aıa 
ı,tırlWllP. teJmll edilecek bir K O M E D 1 ieflcU etmektedir 

~~ Seyjrcllcrinln alklJ ve takdirlerini Uzerinde toplayan 

~~ C AL 1 KUŞ U'nun milli kostümlerile yeni oyunları 
~ Biletl~r Şehir Tiyatro.su Komedi Kısmında .satılmalctadlr. 

U,.. tarafa ""'8&1&1 nllkllye temin edllmlttlr. •BBMlllK 

, 
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• , 
il 

ı: 
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1 

U•uuau ra yo __________ _._ 
V~•.-, ıt (A.A.) - .Aıneri- 7,SO Program, memleket eaat ayan Rize nU:us memurıuğ'un.ıan aıaıtı• 

:rn g~ne.lku~y batkanı general 7,31 Radyo aston orkestrası 7,4G a. ve Fener nUfuıı memurlufıında lra,ıt. 
MamaU, Hsrıciye Namn M. Kor- jau 8,00 Radyo aalon orkoatruı prog. ıı nU.:us kAğıdımı zayi eltim. Yen!sf. 
del Hul, Ham Hopldın8 ve Amerl- nl atııcağrmdnn esklılnin hUkmU yok· 

vagonu 

IAadn, Si (A.A.) - İaviçrede 
~n BnslM" National Zeitung, t
talyı>nm ınart ayı a'rfmda Şimali 
Afr.ilalda uf,ndığı kayıpları bildir
diğini yaZJyor. Çıkan cetvele. göre 
bir &\" ic;inde ı 6495 İtalyan k:ıyıp
hr. Mart ay; zarfında Şimal Af
rikumda :ic\dotll muha'l'ebeler ol
ınaml'ftır. lngillzler de çok mik
tarda esir a1 dl'kl:ırmı bildirmemif
ler, fakat b~ok nakliye gemfll 
b&hrdık!aıını haber venniıtlerdh-. 
Şu 11nlde k:ıybolen İtalyan aPkerle. 
:in.:r. bu gemtlerde battıkları anla
~lma.lttadJ r. 

. Lond bil .nL 1 •. M w· rammm devamı 8,lll-8,st> E\1D saati. 

.ıı: .. nın ra l'~ e çtst . uı 2 •" Pr 1 k t t tur. 
nat'm da hazır bulunduklan öğle ı 1 ...v ogram, mem e e Na ayan • Kiiçtll< Mu .. tafapa:)a, Mimar Çetme 
yemeflnde Reis Ruzvelt ilr beyaz l2,SS Şarkı ve tUrkUler 12·45 ~jans ı ıınkıti(ı 7 numar:.ıda S38 tewlllltlU 

İkinci ml!vkl kompartımanda, sat 
Pe!M:erede oturanltıl'dan biri: 

- Efendlm, dedi, bir defa da cel:>l
ni2l arasanız .. 

- Rica ederim, tam üç defa b:ık · 
lıın: bir bOytlk biletle bir yarım bilet! 
İfte §Urada, ıuracıkta penceren in ke. 
tl&rında duruyordu. Tualadan eonra 
büdenblre yok oldu. ıcauat.iaıııp uç • 
~ gGre pencere ile k&Dape a. 
"-mna dfl§mtlf olacak! Ah, bir defa 
kaıdıraak •• 

BUetlnl kaybeden ylrm1 altı yafm· 

da genç bir kadmdı. Saçlan bir ka · 
ll&ryadan daha p&rlak n san gözü. 
k1ı)'Ord1L Bqmda saksonya mavl.sı 
&çık renk bir kaplıon vardı. Gözleri 
bu maviden almmıı garip blr parça 
l'lbı duruyordu. 

Yolculardan biri: 
- Acaba çok mu uzağa g1deceksL 

illa; dedi. Eter yakmaa? 
kadm ellerini oğu§turdu: 
- Bnmem! Aritlye'de ıueceğim a. 

illa! 

- HU DGrt aaat! Demek ki bl.r 
blıt1bı. bir yanm bilet? 
~e.rlnl kapadı: 
- U5 + 270 = '°5. 
8-nen: 
- Oh. dedi, ma&§1Dlm onda biri .• 
Bununla beraber kontrolUn gell§t 

U-.. atlrmedi. Kad~: 
- Jltendlm, dedi, bir bUyUk bilet, 

bir rarım bilet! 'ur&da, l\lf&Clkta l• 
dl Tuzıadan eonr~.. Nah, kanape)'i 
lcaıdırmak mUmköiı olsa •• 

kontrol yan buz tutmq cam hi
l':aanıdan baımı dimdik ayarlayarak 
fGllertnın uclyle kanapenln yanından 
bakqıal'l!n ,&yle bir kaydırdı: 

- KNete! dedi. 
Sonra Jradma dGndü: 
- Datttıl(hıtı tyke blll10" mun· 

1l11Z? 

Bir Yolcu: 
- TabD 1d bDt,orus eıfeadtm • l'L 

dip ıellp aynt 19yl 80rUyonmıuzİ NL 
ba7et bir kadınla ,amnda kOçtlk bir 
Çocu]t; " ka1'M>bnUf bir bDetl bul -
lllak da -= T&Zttcılz.. 

koatro18r: 
- Hoppala, etti, ip dı§andan 

ıı.. ..-il 
ICadma dBadll: 
- Bfr dalclb efendim! Eq kon.. 

trole haber vereyim! 
1tt dakika 90llra bir mmalı )"erine 
~ terlUf pldf: 

- BuJunın Ba)'&ll! 
- l:tendlm, bir baytık biletle bir 

Yarım tıaetı '1Jrada, fQf'aCllrta duru
Yorda. Tmdadan .ama.. Kanapenm 
aıtıaa dtlftGltbıG zaımed110rum. Ah.. 
bir defa bldmnak mtlmk11n ola& •• 

Bat memur kanapeyl hant oynattı: 
- Hı. dedi, bu ftlOll Almanyaün 

aldJlams 1110 ftl'Olll&rmdan.. A.Ul· 
IOsı S..peıer btkmu elendim! ArL 
a,.ı,. kadar lklDcl bir bilet almaya 
~mır 
...-:.. 'hltat. ...... olur? AJı, bc'kmız 
'- uçlan 1ılle ftlıdJdlJ'w, Demek. 
... .,__ 1d bllklaı Yok? 

... ~ 1lo1D1ID1I bllktll. lıffl§ -
~ lllrt: 

- TuJıal ..,., dedi. Kanape kalk-
-.._., fa llaJde fkbıcl meTkl Yol • 
~ bu ftpmda biç uyumuye>r mu? 
... memura bu itiraza. aklı yat· 

-. Olaeü Jd: 
..:::._ ~ dedi, lıl1" lren es. ftpl 

~ bber ftNJllDI 
... &rahk IGkat! 
'raltzr., taJmt . -
~. talar! 
btattoooı.. 
1l'ro ..,...., 
... lkt k.ıtme ,.,ıaa1an pıfp 1ılr 
--~ ........,... Ken•peJere, 
~ tafta ft ampule lıüıyodar: -...... ~Jı: iri 1ılr ftpD bu kadar da-
·--.ur? a 
~1- .. bdar.. ıı. 
~ lllr Jrmo 1 : --
- Bir bGet bybolmuı ha? 
- Bir dllll Od lılJet lılrader. Ka -
~ laakıa ftl'. He mOnuebet Udllcl 
-- lıtr bllet dala& alacak! ter:: &Oddı. Vagoa tamtrclat lmtı. 

- bi 1ıllet efendbn; pada, §Ur&. 

~ lıh bOltln ~yanın bilet! Oka 
iti '-a adanıyor, ki vaıon, demek 
~ ....... De pencere araJıtma düş-

~ ka.napentn etratma toplan 

...;- ili- 1870 ııtpaıiolerhıdenee ye -
ldet1m. Jranape kalkmaz. 

,.;:._'l'tawıım yahu.. Sana balnlırss 
~denberf kanapenln altı aü· 
.. _ it. 
l'~ birinci kontrolör göztlkt1l. 
ilet on altı, on yedi yqlarmda 

Oeeıaıı:ı 

~=m, btı ik1 biçare vagonun 
~ mnracaat ediyor. latan.. 

' otıwııllk lmWıaııı 1Çlu plmifler, 

KENAN HULOS/ 
Şimdi Ankaraya dönı-cekler! Ama bl. 
lct!crl Gebze'ye kadar. Hlz memurlar 
bUtlln mesullyetı üzerimize ıılarak A
rif!ye iata.syonıınl\ kadar onlara göz 
yumacağız. Eğer yardrm ederseniz 
Arl!lyeden sonra Ankarada kadar gt
deblllrter. Yolum, lklRlnl d!! yol orta· 
sına bıra~mayıı mecburu:ıı. 

Vagon tamirci.al kulaklarını bu ma· 
ceraya ~riyor; p:ırmsklsn çivtıert 

sökUyor. 
Kanape dıprıda. 
Kadm etini cehlne attı: kUçUk para 

c;antaaını ı;:ıkardı. 

Kontrolör: 
- Ne koparsa gönlUlllulen elen _ 

dlm! 
Fakat çantayı açnr açmaz: 
- Ah. etti, biletler... Tuhaf f4!Y, 

hiç de tu ktiçilk çantaya koyduğumu 

hatırlamıyorum. 

Baş memur: 
- Bu 1870 vaeonlan priptlr. Par. 

çalan olduğu &'lbl yerlertne takmak 
için .. 

Yolculardan biri: 
- Canım, dedi, biletler bulundu 

ya? Ob. oh. ob! ı 
Karşı kanapelerden birine oturdu. 

Pantatonun birlncl kann dUğmealnl 1 
çc'Jlldll. Böylelikle blltnn yolcular ra • 
hata k&1•uıtu ama bu ae!er de mtlf· 
tenk me\OZU kalmamlftı. Ne)'9e ki 
lmdatlarma uyku yeU,U. 

sarayda iki saat süren bir görüt- 1 1,,00 • 13,3-0 saz eserleri ve şar.cılar.: llils~~ L'I l\ulkav:ın (3038.5) 
me yapmıştır. · 1 '8,00 Program ve memleket saat aya· i •o 

Yemekten sonra. general, baeı- rı 18,08 Radyo dana orkeatraın 18,4i:i 1 Samatya nll!ua memur·ugundan al
na İqiltC!"ilYe yeptJğı seyahatin Ziraat takvimi 18,M Konu,,ma Cdıı <lıfım nUfus kağıdım Ue Hadımk6y 
çok memnuniyet verici olduğunu politika hA.diaelert) 1910 Şarkılar l9, 2?.9 ncu alaydan aldığım aakerlik tu. 
aöylemk fakat hP.şka tefairler yap 30 mern:eket saPt ayarı, ajans 19,411 k<'rc::11 :::ıyi ctUm Yenisini alacağım 
maktan çekinm!.,ıir, Konutma (Çocuk r.atrgeme kurumu dan eskisinin hlikn7ıU yoktur. 

ISTANBVL BOBSAtJININ 
ti t •&1 Pl)'lltlan ............ 

Londra 1 SterUn 15.24 
Nn.york 100 Doıar 112.20 

100 tnlçre rr. ao.oa 
100 Peseta lf.93715 
100 İneç Kr. 80.72 

&8llAM Vll T AllVUA 1 

lkramlyell " 6 918 
% 7 9H SIV&Ll:rzunım 2. 7 
% 7 941 Pemlryolu n 

11.68 
19.eo 
19.46 

adına) 19.M Şarkı Te tUrkUler 20,15 Topb:ı.'le, Boııt:ınb:ı$1 Boğaskeılea 
Radyo gueteai 20,'6 Bir marı Gğre· cadcleııl ti% numarada Bopwen 

nlyorus 21,00 lconU§1Da 21,llS P'ıı.aıl be 
yeti 21,45 RiyuetlcUmbur bandoau 

kAtlbl 338 teYf'IHitlli Necmetu. 
Çur (80.568) 

• •• 22,30 memleket saat ayarı, ajana ve 
bonalar 22,45 • 22,IO kapanıı. 

Rize nutua memurlulundaD aldı 
ğım nlltuı kltıdmı ile Rlse ukerllk 

---------- ----ı ıubeıl.nden aıcııtım ukcrlik tnkere. 
MulJi. Sabahattin Kon•m mı zayt ettim. Yenlalnl alaeafımdan 

Şelalr '11yatroını Komedi Kuımmda 

t7 N .... Pazartesi aktamından 
ltlbaren 

llADINLARIN HEO&:SDIGI 
Operet 8 PPnif' 

esk!alnln hUkmU yoktur. 

Kıııttmpaşada, Kı,la kartı•nida 11 
numaralı kahvede RlZMln Ada ~ 
maballnıılndan sıs tevelllktlü RUf8ll 
oflu DurlWI All Yıldız (at6tl) 

••• 

iST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN : 
Bltllıı 15 ncı alay 6 ncı bötllkten " 

B e. lktnl' yabancı askerlik ıubealndell 
aldığtm terhla tezkeremi ve ntıtua caz 
danımı zayi ettim. Yenisini atacatrm 
elan c.sklslnln hQkmU yoktur. 

Sıra :S o. l\lükelefia adı ,.e soyadı 
1 D.mitri Dekanolu 

2 Yorgi ve Y :uıi 

3 N. A. Mitrarıi 

4 Yasef 

5 S:ı.l.a.haddin Bengi ve On~ik 

6 Fatma 

7 Nlkola Huzmi Yani O. 
8 LfitJlye 

9 c...ı 

10 Emin 
11 Vebbt 
12 Yani saııraad~ ve Kaıüia 

13 Ym Sahrü.il 
1f Andiraa 

15 ŞWutl Soydan 

i 6 S~ttJıı Tt9C&n 

iT llll4lll olta .... 

18 Yani 

19 Koeo DOnya 

20 btepm 

21 Toplrideo <ıftllidit 

22 Ratb Roman namı clier 
Hakla Eımae . 

23 Pot 

24 Zeki 
25 Sabri Ahmet 

26 Muhiddin 

27 F.dvar:l 

28 Dan:Y91 TaJcola.r 

29 Marya AJt.ta M:ırko 

30 Rodolf Vabpeı 

31 AmeribD 
32 c. Vlrclnl 

33 Alt Olm&D 

35 Kensn 

38 Daird oilu 

37 H&ameddm ~ 

38 Tanq J11tentoplo 
39 Anna Q&Jmaec.Vu 

40 ADD& D&meel1U 
41 ADii& D8lmaeclJU 
4.2 Arif Kan.kut 

45 Levi 

46 tlya CJbra 

47 llya Clbra 

{~ Sallhaddbs 

49 Roberıto 

• 

... 
Tüccar terzi 

Kunduracı 

KUJldUracJ 

Mallallnl Ve 8. 
AmıalI Mee. 
Pamşia 

Amıeh Jıleıa. Jıl. 
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GaJataaan,y Kallye tube8i · mQ keDefleriaden olup yukanda adlan w itleri Te Uearetglb acıı-&eri :JUJlt taJmlar t9l'kf ticaretle )"8lli 
adreslerini bldlmıemit ve teblffe ..ıihiyetli kimse de gösterilmem il§ ve yapılan arqtmnada bulmw. IMD!flle• c!ola)illle hlalannda 
g&tertlen ~ alt kawıç. buh nn " 1.-.S. -ıarla -..I wnJanm ha~ lll-......eletin 1ık rat tmııtl mllmM\n oleıne.nnıtır. 
Ke1ft1et 3882 •>'* ...... 10 ve 11 inci maddelerine tevftkan teb MI Yerine ~ Dzere tllıı oka nur, C""7> 

S!1 dofumlu E•t otla Mehinet 

••• 
Gedlkpa•• nahiye mtldnrtqtlnden 

aldrfrm nl.aan ayma aft 3 adet ekmek 
karnemi zayi ettim. Yenlalnl alaca. 
ğımdısn uklatnın hQkmtı yolttur. 

Gfldlk,... TlyMro eadde9I 11 na· 
IDIU'a4a Slpa Eala 

••• 
18.4.942 tarilllnd9 ~raköyle Tepe. 

baı.ıı arasında Yüksek Mühendis mek 
teblnden aldığım 19beke pa101Du kay. 
bettlın. Yenı.ını çıkaracafımdan er 
kisinin hUkmU olmadığını llln ede -
rlm . 

YUkııell HUbf'ndla mektebi 4 Be8 
ıımrf mimari tubesl talebeılhldea 

1%7 Hayri Aydmer. (lteOl) 

Sııltanahmet birinci salb hu~uk 
mah'kemeslnden: 

Hl/8 

Mehmet Nuri ve Seyit BIW ve 
Kemal ve Mustafa ve Mirat ve Ha.
diye ve Mtıradiye ve Ahmet Feni 
ve Hatice ve Şükr'.ye ve Makbule 
,. M9hP1tiiı ve MeJuı ıq ve AMme 
ve Aliye ve Het+enfn p.ylan vo 
mQşteıreteıı mvtuamf olduklan 
İstanbul eski Mercanağa ve yeni 
Beyasıt mahalleftiııden eaki Mura
diye ve Fuat Paşa daimck elkl 
(71) mUbrrer ve ('15) ft yea.l 
{1, 3. S, T, 9, 10, 12) kapı numa
ralı ve (379) metre murabbaında 
ve altmd& bet dOkkinı olBJl hue 
ile yine aynı aokakta eeld (71) 
milken-er ve yeni (14 - 16) numa
ralı ve ( 40) metre murab'beıbıda. 
iki dllkki.nm J.zalei şUyuu rmımn
da f'tıruhtu tok8n'U.r ederek mOsa
yedeye vazolurımuştur. Hudut ft 
evsafı dosyasında mevcut tacMı 
kaydı ve keti! raporu ve vulyet 
zabtında yıwhdır. Heyeti umumi
)'~ kıymeti muhemmeneat 
(10000) on btn liradxr. Birinci a.
~ıt lrlmns.8r 22. S. 942 t.arlllne 
mtıadlf emna gbi1 1Mt tf den 1e 
ya kadar lcl'& ~- X.,.... 
t! muMınm~ yOde 1'bnfe 
beffnl baldu~ takdirde o gtln 
fhalei lratiyeei yapdacatrtrr. Bal
madıtı tMdiNe en 80D mtırlmn 
taahhtldl t.lli ......... a.re cıe 
gtln mtıddetle temdtt ~ bel·- arbrmall 1.8."2tarihine1111 
•dlf ~ ,anu -t lf den 
16 ya lr.adar iera kTlmeelk ve o 
gtın en 9C* arttJruıa ih&le edile
celctir. fpotek aahibi. alacakhlarl• 
diğer aJAkadaıtl.ann Wnı pyrt men 
kul Otıe.rinıdeJd 1!3t1rlar:ııt hullUlle 
fail: ve munfa dair olan Sddlala
naı @'VJ'&lrr mllıtiteleiile on Mf 
gUn içinde bildimıeleri l&madır. 
1. ksi halde haldan tapu slcillertlc 
11ebit olmAdıkc;a satış Welnbı 
paylnşmamulan hariç blMMler
drr. Mllteraldm vergile?' h"'9edar. 
lanı. ve telWJye ve yimıi MDelik 
vaJuf taviz bede1l ve ihale pulu ve 
tapu murs.flan mtlft.eriye altür. 
Sst?e J>9"1l para ile Te tapu kayd1 
mudbl.nce ve icra Te fflA9 kanunu
na tevfikan icra Millr. Artırma 
'9rtnanu'Ali lfbu HAn tal1ihlnden 
itibaren mahkeme dinnhaneetne 
talile lnhnmıttır. Ta.'ip olıuıleım 
kıymeti muha.mmencsin.in ytııde ye 
di bnçufa niabet;nde pey akçelılni 
fıam1'~ o g1ln ve saatte İstanbul 
Bultanahmette tapa l*ıasmm alt 
katmda dairei mM- smda 8al
~ birinci mlh h1*uk mUı
kemeai bqJdtabeıtine 941/8 -
ra ile milneaatlen iJ&n olmmr. 

(19181) 

BEVOOLU BALK 8bUJllAtm 

·-~--~ 2-DGrıN....- .... 
a - Spor " Gmclllı ..,-wr 



8 ---~ ,. 
İstanbul nsli)e ıı uci lulluık Ü· 

istanbal Levazım Amlrllilnden verlle11 ı.;mliğindcn: 
DavacI: Hıristo oi;lu Yani Daba: 

Askeri Kıtaat jıı Anları 1 Fener Abdi suba~ı mahallesi Fener ._ __________________________ _.,caddesi 298 No. 

Demiri ciheti askeriyeden verilmek şartile 4610 giyim bir No. ve 1370 
giyim iki No. nal imal ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 25. 4. 942 cumar 
test gUnU saat ll de Geliboluda merkez satın alma komisyonunda yapıla.. 
caktır.. Tahmin bedeli 2990 lira kat'l teminatı 448 lira 150 kım.ıştur. 

(2979 - 4749) 

••• 

Davalı: Yorgi kızı Marika Daba: 
Unkapam Zeyrek yokuşu Kadıyo
ran fırın! üzerinde 24 No. ikem. ha
lem ikametgfilır meçhul. 

Beher klloau 100 kuruştan 10 ton sabuıı alınacaktır. Pazarlıkla ek. 
...ı:ı.tmesi 24. 4, 942 cuma günü saat 15 de Boıayir a.sl<erl satın alına ko· 
misyonunda yapılacaktrr. Kat'İ teminatı 1500 liradır. Taliplerin belli va.. 
kitte komisyona gelmeleri. (2983 • 4753) 

• • * 
Pazarlıkla 141 kalem muhabere malzemesi alınacaktır. Mahalli tesli

mi ile cıns ve miktarları komisyonda görtllebillr. !halesi 24. 4. 942 cu. 
mart.esi gUnU saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin temlnatıarile harbiyede 
vedek subay okulunda satın alına komı.syonuna mUracaaUarı. (2989·4759) 

Davacı Hrristo oğlu Y-ani Daba 
tarafından kansı Y <Yrg1 kızı Mari
ka Daha aleyhine a.çrlan boşanma 
dava.cımda ·davaımın ikamctga.ın . 
nm nıeçhuliyctine binaen gıyaben 
ve ilanen yapılan muhakemesi so
nunda kanunu medeninin 134, 142 
ve 150 nci maddelerl mucibince ta
rafların boşanmalarına ve davalı
nın bir sene müddetle evlcnmek
kn memnuiyetle-rine dair verilen 
18. 6 941 tarihli ve 940/1310 sa
yrlı hüküm davalm·n ikametgD.hı

nm meçhulivetine !Ylnaen ilanen 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

~.y.. 

Pa.za.rlik günü talibi çıkmıyan aşağıda cins ve miktarları yazılı etler 
27. 4. 942 pazartesi günli hızalarmda gösterilen saatlerde pazarlıkla satm 
alınacaklardır .. Şartnameleri her gUn komisyonda görülebilir. 1steklllerin 
hel11 gUn ve saatlerde kat'i temlnatlarile birlikte Fındıklıda satm alma 
komisyonuna gelmeleri. (2991 _ 4761) 

OlnsJ 

Sığır et1 
Koyun etl 
Sığır eti 
Koyun eti 
Sığır eti 
Koyun eU 
Sıfır etı 

Koyun eti 

l\llktan Mtıb. Bd. 
Ton Lira Kr. 

100 
100 
200 
200 
150 
lriO 
100 
100 

105000 
165000 
240000 
360000 
180000 
270000 
120000 
180000 

"' ... 

Kat'i Te. 
Lira Kr. 

13000 
19000 
26500 
40300 
20500 
29100 
H:SOO 
20:SOO 

Pazarlık 

:r.emAnı 

Jaat D. 

1180 
11,30 
14,30 
H .30 
15 
lf> 
16,30 
15,80 

30,000 kutu safi 7500 kilo sığır eti konservesine verilen flat pahalı gö· 
rUJdüğtlııden tekrar pazarlıkla eksiltmesi 11.5.942 Pazartesi gllnll saat 14 
de Bakırköyde askeri so.troaıma kom syonunda yaptlacıılttır. Taliplerin 
1800 lira temlnatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (2988-4758) 

.. * • 
15,747 lira 50 kuruş ke~lf bedelli yol inşaatı pazarlıkta eksiltmeye kon. 

muştur. İhalesi 30.'1.942 Perşembe gUnll saat 15 de Balıkesirde aakerl sa 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı 2863 liradır. Taliplerin beli ; 
vakJtt.e koml.syona gelmeleri. (2995-4804) 

• • • 
~ağıda miktarları yazılı etler pazarlıkla satın alınacaktrr. Taliple 

rln 28.4.9i2 Salı günU saat 15 de Çorluda askert satmalma komiByonuna 
gelmeleri. 

Cin.al. 

Koyun eti. 
'1ğır eti. 

:&Ilktan 
Kilo 

Tutan 
Lira 

.. .: . 
16,200 
t4,860 

Teminatı 

Lira 

2430 
2228 

(2996-4805) 

U bakla ve 2 ha'kadan mtlı'ekkep 2000 adet yerli kalın zincir yular 
Rapı pazarlıkla satm alınacaktrr. Tahmin bedeli 2500 lira kat't temllı.atı 

525 lira.dır. Numunesi komisyonda ~rtııUr. Taliplerin 27.4.942 Pazartesi 
günü saat 115 de Gellboluda merkez satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri, (2998-4807) 

• • • 
3500 liralık taze bakla pazarlıkla satın almacaktır. Taliplerin 24,4.942 

Cuma gllnil saa.t 15,30 da Eyup Rami askeri ıratma.lma komlsyonuna gel. 
meler!. (3001-4810) 

Aşağıda miktarı yarılı keresteler pazarlıkla satın alınacaktır. Talip_ 
terin 30,1.942 Perşembe gUnU saat 10 da Topkapı Maltepesinde askeri ea· 
lmaıma komisyonuna gelınelerL Şartnamesi kom.lsyonda görUlUr. 

Onsı. 

Çam. 
Çam, 
Köknar. 
Köknar 
KökDar 
Çam. 
Çam. 

Mlktarı 

MS 

85 
150 
85 
15() 

l50 
150 
30 

Kalmhk 
Mt. 

0.12 
o.ıo 

0.08 
0.06 
0.05 
0.03 
0.02 

Geıııı,Uk 

Mt. 

0.12 
0,10 
0.08 
0.10 
0.10 
0.25 
0.25 

Boy 
Mt. 

400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

(3000-4809) 

Al13mdarda teslim alınmak üzere beher kilosuna ıııs kuru§ flat tah
min edilen 13 ton sığır eti 24. 4,942 cuma gUnU saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Şartnamesi he.,. gün komisyonda görülebilir, Muhammen bedeli 
l4950 lira olup kat't teminatı 2242 lira 50 kuruştur. İstekliler belli gün ve 
ı;aatlerde Fındıklıda satmalma komisyonuna gelmeleri. (2994--4803) . . ~ 

MUteahhid nam ve hesabına beherine 615 kuru§ flııt tahmin edilen 
50,000 adet kqağı pazarlıkla satm alınacaktır. İhalesi 30.4.942 Pervembe 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V, Satmaıma komisyonunda , yapılacak· 
tır. Kat't teminatı 4875 lire.dır, Şartnamesi 163 kul'U§a komisyondan aım.ır. 
Taliplerin belll vakitte komisyona. gelmeleri. '(2997-4806) 

Kayıp ayniyat tesellüm makbuzu 

t.t.anbul mamfil eşya ımban namına doldunıım~ 1.10,941 tarih cilt 3 
varak 17 ve 106017 No. ve 1,10.941 tarih elit 3 varak 19 ve 106019 No. lu 
iki adet ayniyat tesellUm makbuzu postada kaybolmu:ıtur. Mezkur ayni. 
yatlar iptal edlleceğinden hUkmU olmadı!ı. (2999-4808) 

Kısa hizmetıiler çağmlıyor 
İstanbul Askerlik DairesLnden: 

888 dof.•unılu ve bu doğumlularla m1JBmeleye tabi ve askerliklerine ka. 
rar verumı, olan yedek ıııubay yetl~k kısa blzınetltler ellerlndeld diplo . 
malarma göre 1 mayıs 1942 tarihin® ha.zırlık kıtasma. ııevkcdllecekle:rdlr. 

Bu lusa hlzmt'!tlllerin 'akJt geçirmlyerek vaziyetlerı.nı teeblt ettlrm~ 
üzere 2-1 nisan 91-2 ak,ammıı kadar ellerindeki diploma ile men&op oldukları 
aı;kerllk ıubeJerine müracaat etmeleri ve vaktinde mUracaat etmeyip de 
vaziyetini tesblt ettirmemiş olanlar bak.kında kaouııı takibat yapılacağı 

llAıı oimıur, 
1 

[ _____ __,] lı _ ... _ latan bul Belediyesi ilanları _ 
Kadıköy ve Üııktldar kazaları belediye hududlan dahilinde toplanan ' 

çöplerin., Üsküdar çöp !skel~sinden mavnalarla alınarak denize dökUlmesı 
işi Mayıs/942 gayesine kadar devam edecek rnUddet için açık eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bedeli beher gün için ~ lira ve ilk teminatı 90 lira
.... Şarlna.mc Zabıt n muamelAt mUdUrJUğll kaleminde görlllebillr. İhale 
f.6811 IWs n • .... mat 1f de Daimı Enettmende yapılacaktır. Talip. 
- iılll t.dnat makbuz veya mektupları ve 942 yılma alt Ticaret odası 
_..,.,. a.ı. ,ann muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(4813) 

lCABINDA 

tebliğat ifasme. karar veriler ok KARAR HULASASI 
hUlcmün fıkrasının b'r sureti teb- Üskücfar c. müddeiumumiliğin· 
liğ Y•~ne geçmek üzere mn.hkcm" den: 
divanhanesine tA.lik edi'miş oldu- 942/493 
ğtından iışbu ilan tarih'n<lcn i•tih:ı- Tayin edilen fiyattan fazlaya 
ren on be13 gün içid<' tcmY:z yolu- Tü gri satmak suretile Milli ko-
a mü.rncaat ed'lmediği takdirde , runma kanununa muhalif hareket
hükmiln katil~eccği belli olmak l ten maznun Kadııköytinde Cafera
üzere i15.ıı olunur. ___ ......:. __________ ı ğa mahall 'siındc Murat bey soka-

ğnıda 35 No. da oturur Serk's oğ

O OK 1 OK' 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

l\1l1TERA~SJSI 

Dlvanyolu 104 
Mu11vene ~eııtlPrl 2 l"I 1\ ı•eı· ıı:w 

lu 1280 D: Iu tuhafiyeci Filipozun 
ltsküdar a.'3liye 2 ci ceza ma.h.ke
rnesince icra Jclma.n Duruşması so
nunda dört lira on kuruş ağır pa
ra ceza~ile mahkumiyetine ve üç 
gün mağazas:ıım kapatrlmasma ve 
bu müddet ticaretten men'ine ka
rar verilmiş ve bu karar kıat:le.-ş-
tirı1mi~tir. (39587) 

·ı rk ye \Jumh rıyer 

ZiRAA T BA KASI 
Kııruluş ıarlht: uıxs - SPmıaye&l: ıooo.000,000 l't1rtıi w.nr.a. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri: 
Para olriktırenlere 2foı ~oo ura lkra.'Diye ve.rtyor. 

c.D'a&t Bankasmda lrumbarıw ve l.llbal'SI2 ta.qarruı ııeaapı.armaa eıı ıu 

w u.ra.sı tn.ıı.unanıara eenede 4 de:ta çekilecek llUt"a tıe a.pğ'ıd&Ja 
pUl.na göre ik.ramtye dağıtııacaktı:r. 
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11,000 • 

ı.ooo • 
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DIKKNI': Heaaplarmdaıt1 p&ralaı t>lr 19&11e lçlnde M llrads.n e.şalll 
lUŞruıyenıere !kramıve çıktığı takdirde % 20 tazıa.style verllecektıı. 

K~1deler: 11 Mart. ll Hazı.ra.n. 11 EylCU. 11 Bı.rtncı.ımnun t&rihle 
rtnde yapılır. 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Cl.nst 

Koyun eti 
Srğ:tr ,. 

Koyun " 
Sığır " 

Kilosu 

100.000 
100.000 

50.000 
50.000 

1\1, Bedell 
Lira 

100.000 
80.000 
50.000 
40.000 

Temlnaıtı 

Lira 

6250 
5250 
37fi0 
3000 

1 - YukaTda c!Dl! ve mikdarı yazllr etlerin 16. Nisan. 942 tarihinde ya. 
pılA.Cak eksiltmesıne tallp çıkmadığından ikinci defa kapalı za.rfla eksilt_ 
melert 7 Mayıs 942 perııembe gUnU saat 15 ve 16 da tzm.itte Tersane kapı
sındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri yukarda sıra Ue 5, 4, 2,5, 2 lira mukabilinde komis
yondan almablllr, 

3 - Tallplenn ilgili oldukları Ticaret vesikalarını ve 2490 sayılı kanu· 
nun tarlfatr veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını: ve hizalarında 
yazılı teminatıarile birlikte belli gün ve saatten tam bir saat evveline ka. 

J ona vermeleri. (4738) 

~--------~MlamlmBllRl&r&lllal ' ~- . ' . :~ .... 

"Vakıt,, Kitabevinin yen~ 

neşriyatındarı bazlları 

fl~rkr kenet! .,.ystmı ,...ı - EllkAyeier - BftKIB 
151 Hu IUJN'J !JG 

S}Pnı ~vtyorum - Romıuı - ~UKJIA,"ıj tSUKQAH '541 

tCJ l>t-rııtf- 6azetel'J;U. - St«tlll A.lıTUG te 
r.)tırllıo• ~İl'b'UllllD t!-11 t-'11; - 8AKKJ l'A.KIK 08 llOCJ 

Kendi kf'ıidlıı• 1000 tıellmt ue ":._.rettn - Fraıı!t17.oıt Kitabı> MG 

ff.eıl<tı ıu•ndJnı IOOC kelime ·•- '}frenci - .\.imanca Klr.abt C30 

f\Pltl) kt'lrflift 0 1000 K"Jlme 11' rlğretlcı - tn~llZl'ıl' ldtab 1541 

GUNDE3KAŞE ALINABILIR 

imi 

Nafıa Vekaletinden : 
29.4.1942 çarşamba günü saat 16 de Ankara.da Na.fia VekA.let! binası 

ıçinde M.aı.zemc MUdtlrltiğU odasında toplanan Malzeme Eksiltme kom.isyo· 
nunda "8750,. lira bedel tahmin edilen "5000., adet normal kürek mUbaya. 
asının kapalı zarf usullle e&sLltmesı yapılacakt.ıl'. 

Eksiltme şarlnamesı ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme MUdUrlU.. 
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat •'656., lira "25,. kuruştur. 
İstekJ!lerm teklif mektuplarını muvakkat teminat 

vesaik ile birlikte ayni gün saat 14. de kadar mezldlr 
mukab:lmde vermeleri ıa.zrmdır. 

ve şartnamesindeki 
komisyona makbuZ 

(2629-4.486) 

inhisarlar U. 

Cinsl 
Muhtelif malzeme 

Mlkdan 
53 kalem 

102 .. 
" " 268 .. 

Müdürlüğünden: 

Şekli 

Pazarlık 

.. 
" 

Eksiltme gö.ntı 

5.5,942 

.. 
•• 

SaatJ 

9,30 
9,40 
9,l'iO 

l - Listeleri muciblnce fabrikalar ve tamir atfilyesl lçlD yukarda yazılı 
muhtellf malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarbk hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabatqta. Levazım 

şubesindeki Merkez MUbayaa komisyonunda yapılacaktır. 

S - Listeler her gUn sözü geçen §Ubede görtllebillr. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gU.ıı ve sa.atte tekli! ecıecek
ıerl fiat üzerinden % 7,5 gUvenme parasiyle birlikte mezkO.r ko-
m.ısyona mUracaatlan. ( 4639) 

Beykoz sulh hukuk hi"öimliğin- • tnebolu Su.llt Hukuk Mahkemesin-
den: den: 

42/88 Esas: 18 

tıışı kö. den Teklı:enişlD oğlu Rı:z& 
vekili avukat Fethl Mağara tarafm.. 
da.n ayni köyden Tekl:.enlşin oğlu ölll 
Osman vereseleri aleyhine a.çxlan ~Ut'· 

a da.va.sının yapılmakta olan mahlce. 
meaınde mUddeaaleyhlerden mİllevef. 
fa Osmanm oğlu Cemalin ikametgAhı 
meçhul kaimış olduğwıdan hakkında· 
ki davetiyem. lllUıen tebliğine ve du
ruşmanın. 29.4.942 çarşamba günU sa. 
at 10 a bl?'akılmasma mahkemece ka· 
rar verilı:nlş olduğımdan mumaileyhin 
yevmı mezkQrde ha.zır bulunmaırı ve
ya kendisini temsilen bir vekil gön. 
dermesı aksi takdirde hakkmda gıyab 
muamelesi yapılacağı davetiye tebliği 
yerine kaim olmak üzere keyfiyet i· 
lAn olunur. 

TURKi.YE iŞ BANKASI 
Küçük T~sarruf 

Hesaplan 
l94! . .,. RAMJYf; PLA.NJ 

UŞtHP.:LER: Z Şobaı, t 

tla)'IW. t "'tmtoe.. t lkı& 

Cl~ruı tarlh.lertnde 

npı1ır. 

SAH1BI : ASIAI US 

Umumi Neşriyatı idare eden 

1 

19'0 IKkAMI n:.uıau 

1 adet 2000 L1r&lik • 2000- Ura 
• • 1000 • - aooo.- • 
1 • 7~ • - eoo- • 
• • ıKJO • - uıoo.-- • 

10 • 2:sc - - zııoo- • '° • 100 • - •000.- •. 
~ • ~ • - ı&!O- • 

218() • 

20C • 
~ 

10 
• .. 

Basıldığı yer: VAKl1 MATBAA.Si 

Refik Ahmeı Seven{lil 


