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Hitıerin "silah_ !Ankara inkılap tarihimize şükran borcunu ödedı 
başına! ,, emrı - - - - --- - - - - ! ~ ~~~· aa~etl~~~ 

Yazan: A•unus lslTlet 0
a· Şa Rarkı Alman d e' Jet reisi Rayştagı .r l 

topladı. Her \&kit olduğu ~ibi 

~1~~:F·!~:~T:~:: Ankaranın hükOmet merkezi olması hakkında ilk takriri 
:~ Gençleri muzir içkilerden 
~~ nasıı korumalıyız? 

~ 
1

i~!~~!r b~~=lı:,~~ )~at~':tn~e~ veren ismet paşanın hatırasını tebcil· etmektedir 
bir f&arruz emri, yahut taarruz 
cmrinc]en evvel bir sulh tıınrru ı:u 

~~ 

~~Babalar, analar, terbiyeciler, öğretmenler ve ~ 
~ ideal Türk "ençliğinin timsali olan yüksek ~ 

olma 1 idi, 
J..'akat natkun tafsilatı dinlen

dikten sonrs ba i~i t.a.hminln de 
doğru olmadığı lU'lla~ılılı. Alman 
•lilıreri heoüz t:\arnız emri \"Cr

nteml,ttr; İngtltereye karşı bir 
SUlh teklifi de y .. pmryor. Fakat ya. 
kında haşlnyacak olan büyük taar
ruz için Alman millet ini: "Sllfıh 
bapna !,, ÇAğınyor; aynı zamanda 
bu silih ba'}ına emrinden sonr:ı 
\iman millet.i lı;iııde kim olursıı 
?l!nm vazifeelnl tamam olarak yap . 
lbayanbn gerekirse doğrudan doğ_ 
raya kendi eli ile cezalandrnu.•ağı-
1tr bildiriyor \'C nutkun ancak bu 
~ı okunduktan sonradır ki 
IUUerio bu defa Rayşiağ meclisin1 
lliçin toplaım.ş- olduğu a.nwmabi
llyor. 

Hfüer bu defa bütün Almanla.n 
sadece vazifeye çağırmakla. kal
lbadı; \'&7.İfel<'rini yn.pmıyanla.mı 
re.landmhnalarmı istemekle dt> 
ltalmadı; vuifelcrinJ kendisinin 
İ!ıtediğf ~kilde yapmayanlan ne
rede Ye lıan~i işde ve nasıl bir Rostok 
lbevkidc olurıo;a olsun doğrudan İngiliz tayyareleri tarafından 

Dördüncü 
defa bombar-

uçuşları ı;-ö111foren r<'.sim 

Razveıt natuk 
sı1111ecek 

Ankara, 2'7 (A.A..) - Anı1can. 
beledi~ mecliıııi bugün vali ?e 
belediye re.iai Nevzat Ta.ndoğanm 
rdsliğinde yaptığı bir toplantıda 
güzel k:a.rarle.rmda.n. birini vcnniıJ, 
baş ıahrin an hAkim ve ~n gimel 
Mhamm cümhWTeisi Miltt Şef lnö
nUntin tariht adlarile şereflendir
miştir. 

Uza.k ve yaları t.adblerln binhi.r 
menkıbe.sini okuyan Ankara ikale-
sinin Ö?JÜndeltj geniş, güzel, ye.m
)~il sa.ha bugünden itibe.ren "ls
rm?t Paşa parkı,. admI alrruştrr. 

Nevzat Tandoğan, belediye mec
lisine sunduğu ve bugün okunan 
teklifinde, Anka.raıım milli mü
cadele t.arihlndeki kııhramn.ıı ve 
nluzaffer hatıramm ebedileştirmek 
için Bi.iyük Millet Meclisinin ikin
ci toplam:ı devı'dlindo Malatya 
mebu.~u olan lsınet Paşanm 13 ilk
teşrin 1339 tımih.Ti lcımmt tekllfleri 
üzerine Anlı:anumı müstakil ve 
TUrkiye cümhur.iyetirdn Ebedi dev
let merkezi~ şerefini kazan
dığım ba.trJa.ttl3r:bm l90ill.l"a, ~z
!lreresini şu e~lerle bitiriyorou: 

"Ankara. kaleAinin önilndek1 ta
Vaşington, 2'7 (A.A.) - Reis r.fhi ~ ıwı.hayı imar kararım al

P.uz\·clt yarnıki salı a.kşş,mı mil.

1 

nnş olan mecli$nizin bu imar sa
lete ~o ile bir domcç y.ı.paca.k- hnsınm. oo.mmı ebediyete kadar 
trr. (Devamı Sa. ~ Sii 6 daJ 

tahsıl gençlerinden soruyoruz 

Her ~i~ zehirH içki - ~igara, ! 1 
ralı:r, bı.ra, ŞU"a}l - bilnye:rl, 

1 
nesli te.redcUye uğrat.an, ahin. 
la bozan, hakiki saadeti yük
sek ve asil hisleri öldüren bir 
düşmandır. Bu düpn.<Ulın sin-
si bir yılan gibi gençlik arasr-
mr da girdiğini görUyoruz. Si
gara iptlli8ı ya'-a.' yavaş iı,1<1 
ile ve itki rok defa kumarla 
kucakla.'}ıyor. Bunun neticesini 
tahmin etmek güç değildir. 

Türk milletinin kanmda ve 
karalrt.erinde asla bu zehlrle. 
rin yer etme<liiinc emini7~ Fa
kat ~nçlcr arasında sigara \'e 
içklyf'l ~ inhhni.ktn me\"cot 
olduğu da fnkir edilme-z bir 
hakikattir. Bunu tamamile 
gençlerin arasından yok etmek 
,.c Türk gendnl zehirli içki-

f4 
Vakıt, bu büyük memleket da- ~~ 
,·a.o;mda bütün münevverler cıc- ıı 
'aha. da,:et ederek fikirlerini ~ 
soruyor: G<'nçlcri zehirli içki
lerden b118Il koruyabiliriz! ~ 
Bir arkada.'jonl7. bir çök toorn • .ı 
ınrs slmalarm bu hu.sustaki fi. 
kirlerini tesbit ct~ıi~ir. Oka- ~ 
yucoJannuzm. f ikirlerini de bu ~ 
da,·aya bJr yardımcı sayarak ~ . ~ 

memnuniyetle sütunlarrmnda ~ 
_,:a_~-· ~ 

neşrCUICU<'gız. ~ 

Ana ve bahaJa düşen l'azlfe, ~~ 
öğretmen \"e terbiye ynl'ala.rı- ~ 
~ ~ vazife, en nihayet ~l 
muhite düŞeD vazife nelen"liı '? ~~ 
Henüz tahsil ı;af."'rmda olan ~ 

~ gençlerin, yaşmı ba'mr aJ.mı<ı ~ 
insanlar gibi irkiH gazinolarda ~~ 
e-ğ'enebiJmelerine izin \"ermek ~,. 
vo buntı. göz yummak doğnı ~ 

mudur ve bnnun mesnllcri ~) 
• ldmlcrdJr? 

Bir Japon ga1.etesl soruyor 

doimya Ce7.&laodınnak hakkını 
nt.yştağ meclisinden istedi ve aldı. 
llatti mccUst.cn kendisine bu bak
lan \'erllme.,ini isterken Alman 
b.&idmlcrine de ağu bir ihtarda 
bulundu: "Hikinılcr, bilmelldlr ki 
Amaln mllletl onlara değil, onlar 
Alınan milletJne tahldir.,, dedi. dıman edildi üniversite RektörUnUn dünkü konferansı 

Moskova 
Uç ayclanberi büyük elçi. 

sini niçin göne/ermiyor? · Hakikat hal( le .\ lına.n de\ lct 
ı·cislnin Ray tağ mceJiı.,lııdcn iste
diği ,·e aldığı şey hukuk tarihinde 
IQİ!iJI görülmemJş bir hadisedir. 
Ç-üaıJdi fiayştağ meclisinin Kitlem 
\•crdJği ''f'nl salllılyct sadece idare 
İslerinde 'azifclcrinl yapmayanla
rı eezalMdırma"ıi, bü~ iik Ye kıiçük 
her memuru i~indeıı çıkannnktan 
ibaret değildir. llitlc r hu salahiyet_ 
le her yerde ''e her İ"<le, mahkeme 
'P adliye işlerine kndar n~ıkça mü
rla.hale edebilec<'kfir. Mahkemeh.·
rin kararlarına karı.,abilecektir. 
\ 1\1..İfesini yapnıadığma llltlcl'iu. 
kendi tetld•ideri ile lcanaat ~ctir
cliği kimsenin ~eçmi tel<i "miikte
S(!b'' hakları ne olursn ol,un a!i\li 
dikkate alrnmıyncnl<t:ır, 

Alman de\'let reisi niçin böyle 
olagaJl\istü bir satahl~·ct alnı.ağı 
&~rekH gördü'? Bu noktayı aydın
latmak için olacaı;., Hltler 5öyle 
diyor: "Çlinkil bu tilrlü unsurlar 
Jrı.il3·onlar içinde bir l<aç tanedir .. , 
8q söz tabii olarak mareşal Fon 
lıra\'çiç hi.{lises'nl hatırlatıyor. A
C.bn Hitıer gcç~n hı-: içinde csra
"euı::iz bir surette ,·a.zif~inden u
ı:.kıa,tınlaıı bu mare5alln harc
lıeUni -~eÇmi~fold nıüktescb hak
luna ve hizmetine rağmen- C('za
landmlması gereken bir itaah11.
llk gihi mi ~likld ediyor? 

"Belki evet, belki hayır. Fakat 
her halde bir t;üpheli noktadır. A
lnıan tedbirin İ<'yUziinii arhk za
lnl\n aydınlatacaktır. JJununla be
l"aher Alman devlet reisinin Ray~
tııı; mecli'iin<len istc<liği ve aldığı 
8alablyctt.cn sonra A•man kanun
larmcınn "müstakil mah~eme,, an-
1-nıı da kalkmı tır. 

Fabrikalar 
ve şehir ... 

yanıyor 
Londra, 27 (A.A.) - lnglliz tay. 

yarelerl dUn gece Roetok aanayi ~b- 1 
rine dördUncil defa olarak bUcum et-
m.Jşlcrdir. Tayyareler ııehlr üzerine 
vardıktan zaman bir c;ok yerler hll! 
yanmaktaydı. Bir c;ok bombalar attl. 
nuştır, (Devamı Sa. 2 Sil 6 da) 

Japon do
nanması 

nerede? 
Hindistan tehlikede 

Londıra, 2'7 (A.A.) - Röyterin 
<ien:iz muhaı~n: 

Uç hafta kadar evvel Seylioa 
:karşı: yapı!an çıkıştan sonra, Ja
pon filosı.mun Hint okyanuswıdan 
:kayboluşu, Londmd:ı. sadece mu
vakkat bir hareket gibi 88.nilryoır. 
Aralarm.da 3 uça.k gcmls:i bulunan 
Japon filO!!u pek muhtemel olarak 
malzeme yenilemek için Port -
Bler ve yahut Singapura gitmiş 

bulunmaktadir. 
Ja.pon filoeu.nun bu ihtiyacmı ta

zelroıkten sonm batıya cl.oğnı bas 
kısmı tekrar edeceğini düşünmek 

(Deı,.amı Sa. 2 Sii 4 dt) 

ViLAYETTE VALiNiN BAŞKAN
LIGINDA BiRTOPLANTI YAPILDI 

Lltf ~ Kırdar buı proıeıer etrafında 
görlpıek lzere ba ak,am 

Aakaraya gidecek 
l>tm ııebah viliyetde vali ve be

lediye reisi doktor L{itfi Kırdarm 
~ altında bir toplantı 
YaprJ.nue, vali mua.\.ini ve iaşe mü-

ciürU Ahmet Km.Ik, belediye iktı
sat direktörü mmtn.k.a liman. re
i&i ve odun ı:.uteaJı.hitleri iştirak 
Clnıiştir. 

l.Atti Kırdar, Ank.aradaki te
rnaeta't hakkında ve mahrukat ofi-
sı etrafında izahat vermiştir. Bu 
mevzu etrafında, toplantıya işti-

rak edenlerin mütalealan almnuş
Ur. 

Toplantıya öğleden sonra da de
vam edilmiş, ekmeklerin iyi imal 
edilmesi, fırın.lamı kontrol işi de 
göriişülmü§tür. Ayni zamanda 
nakil vasıto.ıa.nna konu~a.k mü
kellefiyet usulü ve tatbiki mese
lesi de bahis mevzuu olmuştur. 
Vali bu akşam tekrar Ankara.ya 
gidecek ve hazırlanan vaziyet et
rafında ula.kadarla.ra izahat verc
cektjr. 

Bugünkü dünya mukadderatını 
ellerinde tutanların rolleri 

'Onivers;tc rc1.1:örü Prof. CEmil 
Biblcl dün akşam. Eminönü 1.nMke 
vinde (Dünya )'O)u) mausu üze
rinde ir kanuşma yapııuştır. ''Halk 
ev!eri tıyamk ve aydın he!r 'ruritün 
kendi eTi ve ün:i:vetsitenin Gır de
vamıdır.,, söz1erjlıe ikontışmeema beş 
hyan redctör, mi.lletlerin tarlhillde 

R4.'ıktör Oemll Bllael 

"" dinleyicileri 

ve muhtaç olduğu ba.npı kaynağı 
o1abili.ree bundan duyaca.ğmuz se
vinç peık büyük ola.caktJr. Harpten 
çt'kinerek değil, fabıt harpten 
mumd.uıı almJş ş.ercfli bir milletin 
evladı ola.ra3c şefimizin bu arzusu
na :iştirak ederim." 

Tokyo, :n (A.A.) - D. N. B. bil.. 

diriyor: Hoşi Şlmbun gazetesi SO"Y
yeUer Birliğinin hareket hattına dair 
,..sdıli blr mak&ledfı bOllaaa fOyle 
diyor: "Japonya aylardanberl Mos. 
kovada bulunan Sovyet bUyUk elc;isL 
nin vazifesi başma dönmesini veyahut 

yerine başka birinin taylnlni latemcll
dir. Bitaraflık aiya.eeU lcaplanna gö
re lkl memleketin tam bir tarafsız. 
lık siyaseti takip edebilmeleri lc;ln 
Sovyetıer Birliğinin daha faal dav • 
ranmam l!znndrr. Halbuki Rusya Uç 
ayda.nberi Tokyo elçiliğini b&§sız bı. 
rakrnıııtır. 

Birmanya cep'1esinde 

Japonlar 
Üç koldan 

ilerliyor 
(fo:ısı 2 ncide) 

Gandinin makalesi 
Milyonla • 
ca Hindli 
istediği kadar 

asker çrkarabilir 
Yabancıların bwada ~ri 

yoktur 
A bD e*-lıed, 2'I (~) - G&ndl. 

Harljan gaaeteelle ~ 1ıtr ma. 
kalede, Japonlardan bab8edeNl1t §Un. 

lan MSylemektedtr: 

1 (Devamı Sa. 2 SIJ 6 -.>J 

ve eiyasetinde deği'.jcn kara ve E • • 
den.iz yolle.rmm tesirinden umu- y u p 
m~ bir şekilde ibalısettikten sonra 
yeni dünya yolunun rntvaş ve be.rt§ 1 
yolu olduğunu tesblt etnüş ve bu 
savaşın tla bir sulhfa. biteceğini fa. 
kat bunu müteakip bir harp gelip 
gehnemesinde bügüNru dünya mu 
kaddera.tmr cl\e-rlnde tutanların 

cinayeti 
ihanet eden kadın yaralandı, ~ostu öldürüldü 

çok mllliiım rolleri ol.a.cağm: söyle Evvelki gece EyUpte bir aile faclaııı 

rini şu Şekilde nihayetlendirmiş _ _ _ _ _ _ den karwnı yaralamış, kanmıın dos. 

ğu ılc oturmak~dır. Bu çocuklardan 
biri 13 yqmdadır ve kızdır. Diğeri 181' 
10 yaşındadır ve erkektir. 

miştir. Rektör CCJnil Bilsel Sözle- M e Be 1e1 er: ı olmuş, bir adam; kendl5ine ihanet e· 

tir: Sıra her yerde tunH~ .. ~~~u. rmEyü~şpttUerGUmU•suyu mahalle GUlizarm kocası ecnµı. bundan bir 
• G ,,.., ·uın~ c:ı,.ç miz t - - Ö\il.G'C " mUddet evvel bir vazife ile tst.ıuıbulu 
' eçen JU ••u.w. ~i nonu ' ~ sinde HUsamettln sokağında 12 numa-

Büyük Millet Meclisini açarken de- h · ralı evde cereyan etmiştir. Bu evde terkctrn~ ve karısını Halıcıoğlundakl 
:ni~t.ir ~· .harpt.en .. doğlı.n bin tu~lü 1 er zaman sıra.. GUll..zar lsimll genç bir kadın, lkl c;ocu (De\•amı S Uncüde) 
felii.ket ıç.mde bütun milletlere :ın- ı ------------------
E-ani yazifeai.ni kudreti nisbetind.c Anwa belediyesi, halkın top. 
y~p~la..ifühar ~uyan memleke~~: lu olarak buluna.cağı her yerde, 
mız bır gün de dunyaıun bekledigı frrmda, garda, kişede dalına sı. Mitlerin 

nutku Ankara muhteliti 
kupayı kazandı 

Ankara, 27 (\'akit) - 23 nl.san bay 
ramı mtınasebetıyle yapılan maçlann 
:!onuncusunu Ankara _ 1st.wıbul muh. 
tellti yapmııı ve neticede İstanbul 

2 - ı kazanml§tır. 

1.stanbul 1zmire ı - 2, İzmir An. 
karaya ı - 7 mağlup olduğu için An· 
kara p.mpiyonluğu alıyordu. Maçtan 
ııanra kupa, Hariciye Veklllmlz tara. 
fmdan merasimle Ankara kullibüne 
verilmiştir, 

ranm takip edilmesini tamim ve 
1 tatbik etıti. Ankara.dan gelen ha. 
berler bunun çok iyi neticeler 

~~~~~;~~u~~~r~ıkınısı çek- ingiltere Amerika 
tıgı gunlerd.e fırınların camları · ' 

kınlmış. halk birbirini ezmişti., ve Berıı·nde nasıl 
Halkın l~uz hücumu önlen. 
d i ve rahata kavuştuk. Sıraya 

girme, Ankaradan ve her yerden karşılandı?. 
e~l lstanbula 18.zmıdı. Sene. 
lerdenberi bunu yazıyor, yazıyor 
ve yazıyoruz. Tiren ki§C].eri, va_ 
pur ~leri. sinema kişelcri, ka. 
rışıklık içindedir. Kadın, çocuk 
ezilir, cümanlar kaybolur, kan 

ter çindc kalınır, fa.kat en rahat 
(Devamı Sa. 2 Sii. 2 de) 

Londra, 27 (A.A.J - Dün Ra~1§t&ğ 

Hitıere istediği salAhlyctlerl vermiş . 
Ur. Hltler nutkunda sivil servisler _ 
den, b&.ldmlerdcn bfihıı.ıısa §lk!~t ile 
bahsetmiştir. 

Hltlcr ki§ harbinden Alman ordusu. 

nun zoru zoruna kaçmablldiğlnl itiraf 
etmiş gibidir. 

Nlkunun en mUhim noktası Alnıan. 
lar bu harbi kaybederlerse her şeyi 
kaybedecekler demesidir. 

SallhiyeUer bah.!lnln ne gibi mana
ları tazammun edeceği yakında anla· 
~ılncaktır. 

EM.sen cumartcsl günU çıkml§ oıan 
bir emımamo mucibince on yqmdan 
ıtıb:ı.ren bUtun çocukların çabftınl • 
ması karorlll§tınlmıştır. 

Hltler Almanlann lngUtereye kaqı 
hava bombardrrmanlarmı ı'ddeUcn • 
Jirecekler1 tehdidinde bu qıtm. 

Bunlar bizi korkutmaz. 
Hakikatle lngiltereye lıOc\Ull lllP 

gcth1lınl§ olan he- boımba.ıdunan •
yaresi Rus cephesinden alman bir tay 

yaredir. (Devamı Sa. 2 ~ü 5 a~) 
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VA KIT 

toplantısında Şark cephesinde Fi lipinlerde -

An:tara, 27 (A:.A.) - Büyilk 
Millet meclısi bugUn Şemsettin 
GüMltnyın reisliğinde top!nnm19-
t1r. 

1941 mali yılı muv zenci umu
miyesiıie ct:Uıil bazt daii'e bUtçele
riJe, dev et deniz yollan işletme 
ve ormroı umum miidürlükleri 1941 
mali yılı biı relerinde değ ·ı .. Hk 
yapll.nıM'na, posta ve telgraf ve 

u 
l 

Anlnını, 21 (Vakit ımıbııblrln(le:n -

1Mtıruı.ka1At Vekili muhtelif meseleler 
hakkında §U beyanatta bulunmuştur: 

"Devlet Demfryoır:ırr ve Dcnizyol. 
:ıarmm Hıtiyacı olan mal~c ''e Alct
~ri tedarik imktmlarmı tet:klk etmek 
üzere Almnnyaya g6ndcrm13 olduğu. 

muz heyet tetkiklerine devam etmek.. 
te ve sfp:ın:sı mümldin otan maıze. 
menin feım! şarmamclcrini ve multa
't'ele projclerln! 8ürnfle ikmal etm kle 
meşgul bulunmaktadır. Ialt\m oldu. 
~ vcı:hlle son sene zartmda yolcu 
nakliyatı gerek demtryollan ve gerek.. 
ııe denizyollan vııMtalamıda ikinci 
p!Awı. bırakılrln§tır. Her iki ldar~ de 
günün en mühim meselesini tel)kU e. 
den kömftr, hubub:tt ve malzeme mk. 
llyutne me§guldürr. BUtUn nakliyat 

- "-' ~~ --
kaüt sandığı R 1 S'b' Koregidr kalesi 264 üncü 

US ar 1 lr- tehlike İ§B.reti verdi 

6 addesi 
olundu 

yadantakviye MORESBl 
k ti • Yeniden bombardımaa uvve erı edildi 

tc1.efon umum mUdtirlüğü 1941 ma 
li yılı bütçesine 1.050.000 ve tali
s:s::ı.t verilmesine dair kariun. layb 
füi1art kabul ofünmil.ŞUtr'. Kanun 
:fı~ihası üzerinde uzun müzakere
ler cereyan etmi11 ve 16 maddesi 
kebul ve bir m:tdclesi encilinene 
vcrilntl~tir. 

• • Melbw'D; ZI &,,Jıı..).ı - lllllıtt.ımt ~ 

getırtyor !Jti: .Port M:oreebi: d•ıtm·• 9 bcm.. 

Jlüyük Millet Mec1iSi çarşamba 
günü topl'Ulacakttr. 

atında 
/Jirler 

Berlin, 21 ( A.A) - Alınan or
duları başkumanda.nlığmm teb. 
liği: Doğu. cephesinde mevzii hiL 
cumlar ve çarpışmalar olmuştur, 
Düşmanın bir Ç()k hücumlan vıe 
ileti hareketleri püskürtiilmıi$ 
tür. Laponya Alman ve Fin kıta.. 
lan oldti:kça. şiddetli sa.Wşlar es.. 
nasmda Sovyetrerin daha başRa 
taaıırl17.larıru püski.irtmüşlerdir. 
~ ağJl' ve ka:nl! kayıplara. 
uğramıştır. Birçokl tank t&hrip 
edilmiştir. Alman savaş t~ 
lerl hava sa.vaş1anı esnasında 
:Murnıansk kesiminde dişn:&nın 

programlanmız çok' ziyade artimf o. 9 av ta.yya.rcsini tahrip etmişler, 
ıan bu nnkliyatı kar§Ilıyacak tekli.. kendileri hiç lfü: llııyoo uğranı& 
de tanzim edilmiş utunmak dır. mışlardır. 

Eğer eskiden oldtıifu gHSi yolcu nalL Şimal Mrikada ke.,if faaiiyati 
llyatmr birinci plAna aiıica~ oııırsa:k art.ıru.1tır, 

eşya nakUyaunı başarmamak vazıyo- Vifl, 27 (A.A.,) - Stokholmdan 
tinde krllacağm. bildirildiğine göre Ruslar glmnlde 

Bu s bepten denizde ve kara.da yol. Finllındlya cephesinde Lub1ye ağır 
cu nakliyatını arttıran tenzilli ve fuar tazyikte bulunmaktadırlar. 
t8.J'ifelerlnl muvakkaten tatbik mev - ı Vlf!, 27 (A.A.) - Stokholnıda.n 
klindcn kaldrnnnk mecbıirlycUnde kal blldlrlldiğlne göre ~ Rus meııabil 
dık. Doneç blSlgesine Alman zırhh ve mo. 

Ardn ve Meriç köprUlı!rintn inşaatı törize kuvvetlerinin geldiklerini bf1 -
program muc1ölnoe devam etmekte _ dlrıne1<t:ed!r, Bu menable g1Sre §8Tk 
dir. Bunların haziran btd:ıyetlıle ka.. cepheSlndc A.Imanlarm 26 mottirltl 
dar ikmal edilerek Avrupa ne mU:. tUmenl vnrdır. 
nakallktm başıımabUmesı kuvvctııc u:. Ruslar acele olarak Slbiryadan tak. 
mltı edilmelttedlr. viye getirmektedirler • 

Almanıe.r Rua lia.Uarı gerilerine tny 
yare hQcumları yapnıaktadirlar. 

be. tayyıı.resile bir maMUe taa.rrua .. 
derek batı! ba.aarat hUllUl9 getlrm.l§ -
ttr. MUttetık ~ muvatf&k1 • 
yelle mUdahale ~ 

Lae: Jdüttettk han. k'UTTetJetl m11. 
nttaklyeUe bir dtl§man ha.va meyda
ııma taanıız ederek yerde ~ •nare 
t&hrip etmi#ler .., be.§ll.& Nr tayyare
yi hava mubarebestndıe dü§Umıll§Jer _ 
dit. 

Bougafn.Ule (Salamon adalan): 
Mtttteolt rıava kuvvetlen bir dtl§l!Wl 

hava meydanma taanıız etmlŞlerdlr. 
Korreğidor: Düşmanın hava taar. 

rw:ıan hatıtlemlştır. :MUttefilt topçu 
kuvvetlıırt toplu blr halde bulUDBD 
düşman piyadesine müessır bir ateş 

açm~lardJr. 

Vlsayae: San Remegioya karşt ya.. 

pılan bir dllşmıın taarruzu gerl püs
kUrtUımUştur. 

Ml.ıidanno: Keşi! kolu faaliyeti kay. 
dedllmt Ur. 

• 
1 inci .Alman 

baskını 

e anb ar{ nda SOl'YET TEBLfGl 
~108kova, ı1 ( .A..) - Röyter bil. 

dJriyor: 

Londr&, 27 (AA.) - Dün gece AL 
men tanaeled B&th ,ehrhı1 ~ bq 
nca hedc:t tu~. Taama he
men iki saat aQrmU§'tür. hıaanca. kay
tim çok o~ korkııluJ'Qr. 

Dcvıet Denlzyolları Mersine vapur 
tahrikine karar vermiştir. Yenı ta. 
rife ay ~mdan ltibttren tatbik edt. 
lecektir. Vnpurlar, ktır§Ilıklr olarak 
nyda l>lr de!a harel:ot ecJecektei'dlr. 
Yani, bır vapur, lırtaiıbnlc18li: M~:miTW! 

hareket ettiği gün bh' wpur da 
inden btanbuln: :nateket ed 

6 
. 
ısa an 

'".:ebelüttahkta lngilizler ta. 
raf mdan kontrol edildi 

sef jrleri 
Bu vapurlar hem yolcu, hem eşyn 

taşıyacaklardır. 

Karadeniz yaz latifesi de bugünden 
ftiba.rcn tatbik edilecektir. Vapurlar, 
her salı ve cuma gUrt1eli sabaha kar. 
tll .saat dörtte limanrmıZdan bnrokct 
edeceklerdir. 

Telef on ve telgraf 
ücretlerine zam 

ı.auırea, 2'7 ( .A.) - Brltıi:iiya de- Amkora,, 21 ( V akıt Mıı1ıabi. 
nı.z kuv\·etıcrl Cc~IUtbnk bQğıwııda, rinclen) - Görülen Iüzl:.m üzeri. 
altı İspanyol ticaret gcmiZlndc araş_ ne Münakalat Vekiı.leti bu sene. 
tırma. ynpmı§lar ve bunları CcbelUt. ı' ti::JgTa.f ve telefon ücretlerine bir 
tank limanma gıt.mlye ~ccbur etmiş;. miktar zam ya.pmıya kara.r \•er. 
Jcrdir. ~emflcr, oradtı, cıddi bir kont. miş ve bu hususta bir karar.name 
role t4bı tutulmuştur. purojesi ha.zırlıyarak v ckiller 

adagaskar
da sükunet 
Vişl, 27 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde deniliyor ki: 

Heyetine sevketmiştir. Önümüz. 
deki günlerde bu puroje tasdik 
edilerek yeni ficretlcr ilfl:n oluna. 
caktır. 

TE · EK ÜR 

Sovyet teblltlne ektir. 
Tanklar himayesinde hareket eden 

Sovyct piyadesi Kallnln kesiminde 
dU§man kuvvetlerine bir ba8km ya • 
parak ikl kllyü geri almış ve 300 Al· 
man öldUrmUştUr. 

2 havan topu, 1 top ve 3 tank tah. 
rlp edilml§Ur. Bırkaç e8ir aımmıştır. 
Aynı cephenin başka bfr keSlmirtde 

Almanların müstahkem mevzileri talı 
rip edıtmlg ve bUyUk bir tank k.Olu 
Sovyct top wru nifmdan d.tiğrtiı. 

mtşttr. 

DUamanıa yapılan kanlı bir çarpıı. 
mada bir SOTYCt taburu ~ t.aıiksavar 
topu ne 12 sa.hia topu, 10 uçaksavar 
topu, 9 ZTrhlı otomobil, 19 mftralyllz 
ve 17 müstahkem mevzii t:ı.hrip et
miştir. Almıınlar asker bakımından 
da ağır kayıplara Uğramıştır. 

215 nlsn.ndıı. tayyarelcrlnıiz asker ve 
harp malzeme& taşıyan 20 kariiyonu 
tahrip etmi1ler ve bir demiryotu köp
rUsUnü hava.ya uçurmuşlardır. Bqkıi 
uçald:ırnnız 2 Alınan plyo.d9 bölüğilnü 
k1.1men dağiünqla.rdır. 

• *,., 
Moııkova, 17 (A.A.) - Röyter: 
Gece yarısı n~rt:dllcn Sovyct tebJl

ğI: 

26 nlll&nda cephede kayda değer mü 
hinı bir d(!ğtŞikllk olmamıştır. 

S&Wıiyetll bir kaynaktan haber Te_ 
rildijflrie ~re Bath cehrin• )'ptlan 
btı hflifuı:ii :tilr ~ geoe yapdaıı h(L 
cumd&n çok dah& uta&\ mflly~ ol • 
muftur. Battı'dazı bo§ka birkaç tehir 
da.ha dün gece Alman tayyareleri ta.. 
rafından l>OD:ıbal&Dml§t.ır. Bu tayyare. 
lerde:rı tlçt1 tahrJp ediltni§ daha btıfka 
bir takım ta.nareıer hasara uğrxt:ıı • 
mllJbr. 

Dtl§!nan tayyareleri İ.ngiltere Uzerln 
de btilunduklıırı sırada: 1ngınt haYa 
<>t'411.S\11la mensup tayyareı.r ~ l§gııl 

&Jtmdakf Avnıpada Ualeri 'Ye hava 
alaDlıiriiıı hrrptılamI§lardrr. . ... . 

Berlln, 2'7 (A.A.) - Almıan haber
lere g6re İngiliz hava kunetleri ev. 
veıw. gUn batı cepıbesJilde ?e Al'.dcn!Z_ 
de, 35 1 ha.va v&§lannda olmak tı.ıe. 
re, 42 uçak kııybctmfJlerdir. UçakSa
YU topçusu 4 uçak dll§Urmtış vo ayn
en Ualm ada.sına yapılıin taarnri; es. 
nalliıida tayyare meydnnlarmda. bulu. 
nan 3 uı:nk da tahrip ed.itmfatlr. 

Birmanqada 

. 
üllef iki erin 

Norveçi işgale 
teşebbüs etm eri 

bek eniyor 
Vll§ington, 27 (A.A..) - Ofi: 

Askeri mUte!ıeSSJSla.rm fikrince, 
müttet!.'kler tarafından Norveç'in 
igalihe t.eşabb(ls edilmı?Si §imdi 
Pııansa., belçika veya Holandaya 
biT taa.mız teşebbüsfuıden daha 
ziyade muhtemel bulunmaktadır. 

Fı'1hald.ka, liantJ ve şimat dcni.
ııi byı1anDa bir ta:a.rtuz yapmak 
i~ elde buluns.n kuvvetler kMi 
defı1dtr. Bu kuvve~n Ameri
kan krlalariıe ta.kviyeSi ib tJma li de 
yoktur, zira . tngılterccle talişit 
edilen Amerikan kuvvetlerlnin 8a'
yrsı ayla.'r geç:neden gerçekten 
öne'mli bir rtisbette olamaz. öte 
ta.raftan. Almanlar için Norveçi 
mıidafaa etmek, Fra.nsa veya: Ho
landaYT mfidafruı. etı:ne!tten ~ 
d h'.ı zordur. Bul!un sebebi Not"· 
veçle o:an nıün:ıkale ha.t.J.a.rınm u
zun 'uğudırr. Ş.i.mnl Norveci~ ta.. 
nrrıız edecek müttef.iltlerlıı dUl"lIID 
tarı, burasmı mlid fa:.a. edeeek olan 
Abn .... nla.rm durumln.rrndan daha 
elveııi31i olac3ltt:rr. Bundtın b 
Birle§lk Amerika ile Munnansk a.
rasmC!aki ia.."e haitmnı. kullıı.mj. 
mru!t da Noııvcçin stratejik öne
mini pek ziyn.de artmn:ıtnfadır. A:l~ 
manla:r burada deniz ve b:ı:va üS-
1 eri kurmu.şlard!r . 

Çin kon1ünist eri 
Tokyo, 27, fA.A,J - A8ahi gazete. 

sinin bildirdiğine göre Japon kuvveL 
len Anhne eyatet!tıde Tsunhuo datlık 
bölgelerinde general Uyngşa.nm ku.. 
maııdaımıda bulunan komUnlst kuv • 
'Petlerine ka~ geni,; bir temtzleme 
hareketine ıreçm{flerdtr, 

23 nisanda .Tapotilar iki tersaneyi, 
1ıç bomba tmal!thancsinl, iki elbise 
depocunu v bir m!Rtat top TC slltnıı 

enerme geı;irml.ş btilunmaktaydılar. 
~~~--o---------

Bl tl8ft D D t • 
<Baş ıara/ ı ı ı "'"' apuıumv 

mtıer gelecelt laf için muharebenin 
dov&mJ üzerinde durmuş görünmekte. 
dlr. Bunun icıtı d<l.lhlryolu şebckelen -
ilin daha fYf l§llyec J.Dt, Mkcrlcrln 

daha lYi giydirileceklerini söylemek • 
ten başka bir py btıla.ma.m12ur. 

Nevyork, 2'1 (A.A.) - Hltlerin nuL 
laı n DlllıJi.SSa ''.Aliı:ıar.ya harbi k.&y. 
bettlğl t&Jrolrde bunun .Alıri&nyanm 

yok olması demek olacağı,. hakkmda.. 
kl .ıaımn iDerID.de tefsirlerde billunan 
Nevyork Türiee gazetesi §Öyle dlyor: 

''Bu demeç, bir fatlhiıi, kcndl8inl 
fatih tela.Jtlü e~en bir mUiete yapa_ 
cağı demeç değildir, 

HlUerln nutkundıik.1 son It1rafmda.ıi 

28 - 4 - 1942 

mm et aşa 

1 

( Ba§ t~ /s 1 ıaci Jlf<ida) 

y1ışaia.cak olan reisi.cU:mhunmıuz, 
ınııt Şefimiz A.nk3.ra mebusu is
met !n&ünün Ankarayı devlet t m6l'lt:et.l yapmak için bttytlk, m~. 

ı lise sunduklan tarihteki teklı!le-
nuin ta.ş.•dığı isimlerine izafeten 
ve o hat:rn?.yı tebcilen lsı:rıet P~a 
parkı a.dı verilme& suret.ile Şeref
lendirilmdini an; ve tck1:if ede
rim.,. 

Vali ve l>.:kdiye reismhı bu tek 
lift bütlin U!l.D.ID şiddetli ve sürek
li alkışlarile b.rşıls.nmıl ve Milli 
Şefin güzel htı.kfimet merkezim.i

zin v.ıil varbğ:ma yeni bir oeref 
katan ve onu ebedileştiren aciıan 
üzerinde heyeouıh tezahü~r ya. 
p~D11Ştlr. 

.Ankaranm huldUı:ı.et merltezi o
luşu hakkında Türkiye Büyük 
Millet Mecli:!iinin 13 ilkteşr.tn 1339 
tarihli tariht kararmı, bn ~t 
fırsattan fa.ydalanank aynen ııeş
rediyort1%: 

"Ankara tehrinin Tfiı1dye de -
Jetinin malkarn Idarcst olnıast hak 
kmdaki Malatya mebusu İsmet Pa
şa hazretlerinin 2/188 numaralt 
teklifi kanmıfsl tizerine kanunu c
aasf encilm~ taıızim olunan 
ıo. 10. 339 tarihli ma.zba.ta 13. 9. 
339 tarihli 3!S tnCi i~ ikinci 
cels("!l.İJ:ıde bilkJ:nuı.t aynen kabul 
edilmiş ve Ankara §ehrinin Tüzti. 
ye devletinin mııb:m icla'test ol
ması e'kser.iyeU ezime ile teka.rrftr 
(: t.m.iştl:r ... 

GA 
( Ba.ş tarafı 1 inci aayfaild} 

Mütearıı:zlarm memleket ta.yda.sma 
çalı§t.ıklarmı tahmJıı etmek bir dellllk 
olur. Hindlatanı lıNrtarm&k lçbı bq. 
ka devletlertn yardım.mı an.maa:ıek 

lrğ'ımız 1Azmıgeld.f!1n1 her vakit .OyJe. 
dinı. Böyle bir yardım L9tanek dıdma. 
müdafaa ettJSim fiddctten oe~ 
81.yaıH?Ule uygun dQomeL. Ben bu m. 
yasete hor vakitten ıııayacıe hıaııı)'O_ 

rum, Japonlara lr.ar'fl bir dOpı.anlı· 
ğmı yoktur. Fakat Blnd!st.am ltar'§I 

besledikleri dllştlnoelert end1§esla kar
§ılayamıyorum. Hür ~ 1naan gibi 
kendllerlle hlçblr mQnuaayı mucip ih. 
WMarmuz olm&dıfmı nfçbı g1SrmU _ • 
yorlar? Hindi.atımı rahat bırakamlar. 
İyi niyeUer!e geldlklerini .Oy11lyorlar, 
acabe kendllerini maruz blrakbkl n 
bu yakma v yıkma ~ 

yahak olmak için Çin ne yapmıştır? 

• * • 
Abmetalıa.d, Z1' (A,A.) - Kalıat.ma 

Oand1, H&rlja.n gaz.etestnde yudığ:ı bir 
makalede Hindlstana yabancı MJl:.erler 
gelmesini tenkit ebneırt. 'Ye fUDiart 
sormaktadır: 

''Hlndistanın mllyonıuea imanı a. 
rasındn; sayısız miktarda uker talim 
ettlrilemeı: ml? Bunlar bUtUn cHlnya.. 

clald ba§ka. ukerter kadar l.yl olamaz_ 
tar mı? Bu takdirde Deden bunida 

veyahut söylemeyi ihmal ettiği oe:r- yabancılar bulunsun?" 

( Bcı§ tarafı 1 inci l»]}/ada) 

Be.zt ocnebi rlıdyo im.asyöfiltn 
l liadagMkaidfiltJ durum fi!Utkmdn 

Yeniden linöerler v -
lerdir. İyi haber alan rna1ıfille:rı bu 

1 ,,üyük adada siikftnun hii.kUm sür
mekten hiı; bir zaman hali ltalma
<iığnu koollı olmak iizcre tasrih et

J mcktf!dir. Sn-! hayal eseri olan ya. 

Türk Matbuat 
/Jir/ifjindon: 

Tcknisvcnlcri 

26 nisan pazar günü ak§amı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
Birliğimiz menfaatine tertip cdi. 
len mü.<:.amcrede verdikleri koı~· 
ser ve temsile mukabil hiç bir 
ücret almamakla, sesinin güzel. 
Jiği kadar kalbinin d necabetini 
isbat eden değerli okuyucu Ba_ 
yan Safiye ile, güzide sanatkar. 
la.rmıızda.nllaznn, Vast'iRi.zave 
Bayan .Pefilıan'a ve buvadide 
kıymetli muavenetlerini deriğ bu· 
yunmyan tiyatro müdürüne asU 
zıevata Birliğimiz ha:kkmda sita... 
yi~ar neşriyatta bulunan mu. 
hanir arkadaşlarımıza; bütün 
ma.11buat teknisyenleri namınıı 
alenen t~rü bir borç biliriz. 

25 msandn 211 Alman tayyareal t&h. 
rlp edllmlşU.i'. ro Sovyet . tayyaresi 
k1!.yıpttr. 

Barent.ıi dcn!Zliıde ~cmilerimlz bir 
dllşman dl'n.zaltuımı öat:ınnıolardJr. 

IAııdr.ıı.; 27 (ntld ·o ıııı.atc lJ.JS) -
Sovyetler tarafmdaıı ııcşıııiJllcn tebli_ 
ite gijre Alman tayyareıorı kı§tanberi 
Lcnlngrada en §lddetU hava akmmı 

yapmışlardır. 63 bomliardımıın tayya_ 
resi bu htlcuma fttlralt etmi§tır. Bu_ 
tarjralıı.r 9 Alman tayyaffiıt dlijQr -
müşlerdir, 

Çunkin", 27 (A:.A.) - Çhi teb
liğinin mld.irdiğffic göre, Salv.in: 
cephesind ... ~ak şidüctli ~ışma.
lıir yaprlma.Ktadrr. Hopingclen ge
len 3 Japon kolu, Hunh·ng, Kong 
heplng ''e Mongsuno i~tDtnmetinde 
flcrlcrnektedir. Tun~ halcıı Çın. 
Iilcrin elinde bu'uruna.kta ve şet\. 
rin sima! ve do~urnınıfaJtl t~pclcr
dc çal'ırr~mat:ırn deva.m ed1n1C'k
ted!r~ 

,fapoıılnnn mm~ ulaıı;ı l\esildi 
Çun!t!ng, 27 <A.A.) - Gencnıl 

Stilvel'in reşretöğr tebliğ şöyle 
demekte<lir: 

lerden çıkaracağımız tescili ne olur_ 
H ol.aun, hııyalo kapılamayız. Me... 

eell, Hltlcrin ellıidc bulunan ItuvvcL 
!erin şlm.dl daha mı kuvvetli, yoksa 
dil.ha. mı zaytf oldll[;'Unu bilmekte de.. 
fildir. Blrle~miş müttefik mllleUcrin 
tak.ip edcce!Uerl tek si~·aact şimdi el
lerinde bulunan bütün ltnvvellerıle 
vurınıyıı. devam eylemektir. 

IIeru.cl Tribunc de §Oyle dıyar: 

"Hltlenn nutkundan sonra, Alman_ 
yadıı.ltl hoşnutsuzıuğu.ii toplanmn 
kamplarına göndermek gibi ccz.s. usul. 
lctin! kifayetsiz te'lrutkf ettirecek ka. 
dar büyük O!duğunu zannetmemek tm. 
kli.ruıı.zdır'. Keza hıılk .kütıeı~ri arn. 
ınnda §iuckıtli tedbirler almak için ka-

Lorıdra, ".?7 (.1.A.J - lngilliı tayyn· 
rekrlnd n mürekkep mllhlın teşkilfcr 
pazar gilnli b!itUn gUn Fransanın şi . 

mali llzcrlndc taarruz hareketleri yap. 
mışlnrd.r. 

ı • :lcdeıı evvel SplU!relerln rclakıı. 

Unclc h:p·cl.ct eden Boston Uplndc bon 
b:ı tayyareleri Scnt Ömer istasyonunu 
bOmbardımnn elml§lerdlr, İki dllşman 
ıı v tayyaresi dUşUrUlmll§tür. 

I 

ı:: 

z 

lası iddi:ı!a.n haklı gösterecek hiç 
Şey'~. 

Aynı mahfiller :Ma.dagaska.rda 
Japon unstrrlıırmm bulunduğu ha.k 
)'mclMti haberleri btmdan evvel ya. 
J::ınfadrklerm.ı da ziltrediyodar. 

Bir lngili: malrribi battı 
Lıaacb9:, ~'J (A.A.) - .A'.mlNillk da. 

Iaıı1 Sat.vold muhriblnltı ba.tbifnll bD 
k dtrmektedtr, 

k 

~] 
Meseleler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

8 liraya kadar havaleler 
müvezzilerle dağıtılacak 
Aııkara, %7 (Vakit mtıhablrfndeıı )

Posta ile havale nakUyat:ı lier eene 
memnuniyeti muıetp bir fazlalık göL. 
termekted!r. Halka yeni bir kolaylık 
ve bir ba§lı:mgıc olmak üzere tıeklz ıı.. 
raya kadar olan gQnlUk havale tedl_ 
yatmrn ikametgahJarda ve mllve.zz!J r 
marifttiyle yapılmtlmna ~lanmış _ 

Timgunun Çin kuvvetleri tara,. 
fmd!m istirdadı ve Poging'in .ıa.r
tmea.n sonra, Çin sder kuvvetlcrl 
bu (evrede şi.maıe doğru ilerleye~ 
Japon makine.ll kuvvetlerlnin mu
vas.~ lte9m.!ştir, 

Tebiig, Amui1ta, glSnUll11 pjl<>t
larmda.n milrekkwı?p bir grupun L61 
lem civa.nnda 5 .Japon uçağr dU
şUrdilğiinU i!Ave etmektedir. 

Japon do11 al!ması 
nerede? 

tır. 

Bu tecrübe iyi netice verdiği tak. (Baş tarafı 1 inci .<Jmlfada) 
* 1 ~ üncil Lıut &nrünün soola

mıda :nfiM:a (relik) 't;aşmuş! Batıl 
idka.t:2a.nn ~ ola:ii Voller 
Dra.,'oODaljl kepam1iğinin Amiri ol~ 
r4 fincil I .. uiyi eser.inin birinde na· 
erl s6klere çıka.riı.bilı:i? 15 inci 
Luiy; ibatmnn.k için değil mi? Hü
go da Ill tincü Nıı.polyonu batır. 
m3 iÇ1n 1 ljnci Napolyonu böyle 
infira:t.aa sona.da bulunmuştu. 

dlrde t~kll4tın anhası nfsbctinde mlk makul ota.ca:Jrtrr. Çünkü, bu hare
ke Japon Pia.iılaı-mm cSaSlı kıSını-

1 tarın ı.;oğa1tılma81 dU§UnUlmektedir. o an sıra takip edilmez. Hatta nt teşkil ef.m.e.ktedir. 
acele ederek ünündeki .kalabalığı Doğu Felemenk Hinclistam umu 

ezenler bile hem zaman kaybe. , 1 mi \'alisi olup bugün Londra;"a ge-
der, hem de başkalarını rahnts:z ~n ve tahminleri hcır zaman doğ-
ctmeklc kalmaz. kendileri buna. ______ .._ ....... _..., .... _ ru çrknn V8Jl Muk Vaşi:n.gt.o,-ıcla 

* Vo ter diycr: "Nesre rJsbct-
lırlar. bulunduğu mrada Hindista.nı tch-

Ahmet Emin Yalm:ın; (Adam cit r:dcn tehlilcenirı A vustra.lyn. _ 

Ie .nazmı dansla yürümek, muru'Kı S!rn lüztununa ga.retemiz, arka 
H ıle ooylcinelc gib:dir.,, Bunun ~ibi d:ıc.ıımız Hikmet Münir'in bir fık. 
~ barışa nfsbetle de hnrp alınan bom rasilc işaret etmiş, faydalarım 

hı ,:ı«;Wan Yüzilndeın ~ığlıkla ko- saymıştı. Ankara tecrübesinden 
rnışnt:ı.1ı::, iyi ohlı.ı:ktruı €0nra ba- sonra son günlerde bakkallarda 
ce.bm: ~ gilıidir! halka gıda maddelerinin dağrtıl. 

Musibetleri şlddctlend"ren evvelki ması Ü7..erİJ1C ~e gfü.c <;arpan 
mea'udıyeUcrdlr; ŞU menhus harbi kn!abah'J...ta11 SOllrfı Jr~anbulda. 
tatsıZ gllsteren mflyonlarcn lnsaqla· da arnr usııliin tat '>iki ne gecil. 
nn krnJmut, ve mü .. aıemct ıı:.,man. I mesi '"" hrin lıayatında cidclen bir 
lo.rmdald bııyat konforıarmıo uc ızlu- l n ızam ve ın ti zam ha va.sı esecek. 
ıdur! tir ... 

~lm!nde hatır, gönül, yarenJ;ik, nm kan}1l tığından' daha :va.kın 
\'C akraba.ık hakim olmuş) diyor. oldui?unu söylemiştir. • 

(Yaran). fa.r.scMa dost demek 
olan kermenin cem'fdir; (yaran- Norveç kampında 150 Sov.-
hk) ela (do.sUara ya.lcıı;ıan) demek yet esiri kaçtı 
olur. St-0kbolm, :?'1 (A,A.) - Ofl bildiri.. 

Anadoluda, ibu kelimeden bozul- yor: İsveç baımımın blU!ird!ğfM ~re, 
ma bir (yarenlik) vardır; fakat bu 150 Sovyet harp esiri Norveçte CuTd. 
(hasbülıal) ır.a:ı:unnr almrştır. (bi. rars:ıl kampından lrnçm,ştır. Beslenen 
raz ylirenlik c<l~hm.) demek, öiraz tahmlne gare bues irler buradaki ha!.. 
ôOıStea konıı~alnn demektir. km C\'ler1ndc saklanml'lktadrr. Bu 

(Yıl.rinlılt) yerinde üi.renlik) bölge tama.mile kordon altına aım.. 
d~ ..... 

nun! ııala.hiyetle bil§ vuracak dere.. 
cede bUytlk g lk ve kayna,şma. 
mevcut oldutuı'ıa ihımma.ma.k elde.n 
&'elmiyor, 

Stokbolöi; 27 (.A.A.o) - S"1ıô.bD 
Tidnii:ıgen ga.zet.eamhı Berllıı mtıhabt. 
rin11 gôre, Rell:hıitag, Alıiıan milletine 
durumun Tahlml1g1ni anlatmak tçin 
toplanmıy& ~tır. 

Öğleden sonra Splttlteler Kale Q _ 

zerıno seri bir taarruz yapml§l:ırdır. 
Başka tayyareler Hllebrouckti taar· 
ruz etml§lerdlr. 

Sent ömcro hflcuın edeıi lnglllt tay 
yarelertnfn hıivacıa Cç kilometre u.run 
Iutuncıa bir hat t~kll etmesi hıgnız 
tayyare adetleri hakkJDda bir tildr 
•e~ kA.t1dlr. 

Şimali Fransaya akın 
MUlı.ablr, Hltıerin ba..rDI bu Yft2: bl. 

tirmell: nmJdinde olmadrgmı kaydeL Londta, 27 (A.A,) - lngDtere hava 
ttıtten aonra fl'yle diyor: nezareti tebliği: . 

Hlt.Ler, Alman milleUnln kanunu Av uçaklarımız bugüti yeniden §I. 
h411ne ıeı.ı:motıt. H&klmlerln ve me. mall Fransa üzerine akm ve taarruz 
murlarm hiç end1ıe duymadan azu yapmt§lnrdır. Bombalar ta§1~'8.Jl Bos. 

tan ve HurrJun uçakl:ırı bu hareket 
ea.sen mllil:LtUn bulunuyordu. Bundan lcre iştirak et:mlşlcrdlr. Lme ve os.. 
dolayı adliye 8l.&teminJ.n ve hulruk prcn tt>nte tdkt hedeflere ve düşman ha va. 
•iplerinin 90k daha ıezııo bir deği~lk. 
llğl.n1 beklemek gerektli. aıanıarınıı taarruzlar yapılmqtır. Bun 

lnra alt raporlar henüz tamam dcğil
BUtUn Berl.ln muhabirleri §U nok. ae de 9 u avcılarımız ve biri Boaton 

tada ittifak ediyorlar: HtUere hudut. 
bomba uçaklanmız tarafmdan olmak 

8l1S bir sal.Ahiyet veren demeç, Hlt- u 
zere 10 düşman avcısı tahrip edil. 

!erin böyle bir anda cepheden ayni- dlğl anlaşılmıştır. Bomba uçakları _ 
mıı.amı gerektiidiğiiie be.kilir8a, her. ını~.dnn ikisi " ve avcılanmızdan 9 u 
halde çok &ıcmıU &ddedllmi§ olmalı- noksandır. 
dı.r. 

Svcnaka,. Deptiladct gazetemin 

muhabiri ea:rıo d:ljor: M ahmaJ Ptlfa' dan •eçmeler: 
"Reich.;tag ~ ~ ye_ ---....... ---.... --...... 

n1 8&Wü1et!er ~ aım&cak 
tcdb!ı'tere Aıman mtnetinf haz:ırlam:ık 
tan ibaretti. 

HIUvrin hi1cnm kıtaln.rmr övnıflş ol. 
ınası tta. te!fillcre sebep olmaktadır. 
Bu hiui'aStt klta!nr nüf11%Unun son za. 
manlard& pek ziyade arttığı blldirU. ..ktedl.r. 

Şehler dunırnaz mim-O kıtal Cl'
lcm"d en: 

lif l'ıni"ı r olamaz: Sirkat i iıl 
eylemeden! 

~·a!ıil "':tnlu cehline dört eller 

A 
• ile, 

• lını kunamaı ke-b-i kemal ey-
lemeden. 



-

(Baf tara.Is l inci sayfada) 
e brr&kmqtll', GnUzar kocam git· 

tikten ııorua epey milddct evinde doj.. 
l\ı dilr(bt oturm~. takat btr gUn :Heıb 
tııet ıatmu gem1cl bir g'CllÇlo t•nıomao 
t.ır. 

ouıı.zar Mebmet1e ta.qtdrtım ~ 
1?:1.UnseboUertm ~ • ..,.. ba 
dn anu flo muhtelit yerlerde bulut
ın.ı a ba§lıı.mqtır. 

Fakat bil vaziyetin kamı 'komp ta. 
ttıtl!' rııuı ıyı Jıt&rvılanmamam '"' bm:ı: 
it j 'odulari ııebob OlDlASI Qze~ 
G 1 zar bundıın ll'i gQn eTTel Halrcı· 
0~ und kt evinden çıkarak yukai'da 
babııetucumz no ta.gmmı§tu'. 

Cernn. btrkaç gün enet tqnı.daki 
"az.fesinden 1%1n alarak lstanbula 
t\'Iın1ş Te doğru Holrcıoğtund&kl evtne 
tlltn!şUr. Evi bog bulan Cemil, Hah. 
CJıı !una tqmmadan 9"'01 oturcıuta 

ilpte1d bqka bir eve gi~, bura.. 
da <ı:ı. kanamı bule.mamışt:ır. Ancak, 
tıı1t1 mah1ıılleabrtıı çıocuklnrmdan bUi 
~tnll! karuımm ,.mı ta.şmd?ğI en 
l:IStUrm~. 

Cemn Jat.nmm bil ~ g6rtmoe, nı. 
ttıı buraya tqmdrgmr eorm~. Gtı .. 
lıı.nr: 

- Burul tJ1 \le kiram dab 
lıcuz, dem~. 

Ccml!, dı§ardalcl Ta%11esmde bulun· 
4lu~ sırada aldığı mektuplarda kan.. 
•:na dair ibur ,eyler duyduğundan ba 
~'Zlyettm §Ophelenmı,,, takat. hiçbir 
tlı,y boW etmemi§Ur, 
ı-.thayet b!rgQn maktul Mehmet, 

~~ıevoııe 1koo GO.llmra geJmJ,ş. 
cuuzar :Mchmedl uzak bir a.krab&s 
tı)l\rak tanıbnqt.ı:r. 
Cenın, :Mebmed!ıı kansı ile mttııa. 

&"batı Oldu#mnı du)'duğundan, bu ak. 
r~baım :ta.ıııma pek tnanmem11, b!r fe7 
d• demem~. 

l>azar gQn11 Omın. b.nsmı 'ft cıo • 
tı.ı a.nm a1&z'ü y~ io]telesm. do.. 
?:lap.~. Yemi§ 1Bkde3bıde 

l rııınım mQtemadlycn bir tareta bak 
.. ili g6ren Cmıil: 

- Ne var oyand:ıl, matemstU7m 
~ıp dWa010ftlUD! diye kanımla~ 
llıı~tır. 

l<anm Jıl9: 
- Ne,.. ~ 00ıml1)'0t' mu.. 

t-111ı? Orada :Mdımot vnr. Ona bala
~01\ını. Smı de Jı:oca.mam. o da.. 

"Deytııce, Cemil deliye dönmO,, hmL 
kamın 1"M1Jdan uWtla§IDI§Ur. 

J(atu l'er'dlği ifadede 1cansmın ya. 
11llldan ~ddctan aonrn bir fSoe nı., 
1~ ~anLk Eyube ctt:lt.~1. mezartıır,, 
"'ll'da btr )'l1 doıa~ takat ea. 
' edantmmdan rakimm hiç içme. 
:~ nllıayel 11 de eTC gttt1. 
'ili~-
~ ew gidince karnıı ile Meb., 

~~tn karp kaf'l12111 oturmuş, kata,. 

1::r _ ~e olduk:larmı g6rml1§ ve 
-..:rı gin::rek: 

- Nedlr bil bal?, utammyor mu. 
.tıııu:? diye bağrrmr,Ur. 
~t bu 8Ö1: 1b:c.ı1ne: 

VA 1 r 

SUiKAST 
• 

ARIN1Mutemet bakkallar 
neler yapmışlar? 

Çeik 
bulutlar! 

lstanbuldaki şahitlerin yol 
masrafları verildi 

iYarm Ankara ağır ee:r.:a. malı.. 
ıkcmesinde devam edilecek olan 
suikast muhakemeslııde, dinle. 
neoek olan lstanbu!daki şahitler 
için ~ Wısisatı rrlüddeiumumL 
liğin emrine verilmiştir. 

l\füddelmımmililt 'de tatı.s;satı 
Z&brtaya yollamt§ w şnhitJere 

tebl.iğa.t ~asmı ~-
9 kişi o!an şahitlere tebliğat 

yapılmış l'e !bir kısmı yolm:ısraf. 
la.rmı alarak dün akşam Anka. 
raya. 1ıare'..-..--et etmL"'1erdir. Bir kıs 
mr da bugün bardcet cdecekJer. 
di.r. 

Karaköyde bir şapkacı 
dükkanı. tamamen yandı 

Dllıı 88.bııh sa:ıt on bu~ doğra I ra ateş fazla l!llirsyete meydan ve
Kanıköyde bir ymıgm ohnuv, bir ril:n.eden söndürlllmfiştftr. 
C3Pkacı dük1d\ru ile Ustlindc.ıtı bi- Yangm yildllıden ~ cihc. 
na tamamen yanmıştır, tine olan seyrilsefer dummn bulun 

Yangm ~yde Bebek tnm maktaydı. Vaknya milddeiı.rmtımlın: 
\"aylısrmm darduğu yerdeki Argi el 1ı:oymnı tahldkata bftş~. 
roea ait~ dükkAıundım Çlk. A~ ııapbeı dUkJdmnda.t.i ti. 
ı:ı:u:ş ve hemen büyümüştür. lt!ai • tlilcrin. fazla Jazd.ınmıMI ,nztm • 
ye bi'!"&.Z sonra vak& yerine~ • den ı:Iktığı sa.nılmsktadır. 
t:iği zaman &}evler her ta.rafı .ıta.r • Ikt.oci yazıgm da Fatıhde Rftılt8n., 
mış olduğanu görmüş, hdnen fae. pqa eaddel!inde :Mumlddbfe a\t. Hı ım.. 
liyete girb;tnişse de banumıı yan. man.Jı tıç katlı ah§ap blr mn • Uat 
maktan kurt.aramamıştır. Neticede katında NlyuUım odaımıduı ~. 
~pkacı dilkkAnı ile furtündeki iki oda "' erin çatım tamanum yamm,
ka th bina tamamen *3ıd"dttftn eon ta. 

Bir şoför muavini devrilen 
kamyonu11 altında öldü 

Da:ıı aaiJah Balarköybde teiai& 
cmumda fed bir ik:att(yclı kazam 
olmuş, bir- kişi ~ öl • 
mftşWr. . 

Kazayı ya.pen bmyon ooftir 'A.. 
linin idaresinde olsrak kq,,.mri 
yf)ldle Edimed~ lstaOOula gd • 
meiı:teyd1, Kamyon a:Jfalt tıı:erinde 
bOylik bir 1111.lratle ~ b:rp. 
dan bir anı.ha görflnm.ftf, ~ ho
na çarpacağını anlryarek bmycaa 
hb-den'blre i<rt.op ettiımfştir~ !A 

Sadeyağ fiyatlan 
tesb it edildi 

~ ıuut:W &tı!rmtf • 
mm alrrbğt llltmda llro.lamk par • 
tshnmt\k ~ hem. 
tur. 

va:a.,. ~ )AJ$ıaw et 
toylnuş, muhtellr yerlerlndeıı ya • 
nı\ımmsş olan ec6' A~ ete ter:ltıri 
&!tnra &bnmı,t:rr. 

Fransıwa KörmenJl 

iaşe mldlrllll 
şlkAyeUer Ozerlne 

yeni tedbirler 
abyor 

Bölge ~e mildUrliiğü ~lı: mU.. 
ltim bir~ el koymuştur, Mil<lUr. 
lüğe yapılan bazı ihbarlardan iBt 
defa yaprlmakta olan iaşe maddele. 
ri tevziatmm mutemet bn.kkaı va. 
ziyetindc ola?ü Ba:kkal Cemiyeti, 
iıabiye mildilrllikleri n k&yma • 
k&mhr tara.fmıda.u c&terilmiş bu. 
hman beklmllarm, kendilerine ve
rilen bir kısım mallan ntJıadtklıarı 
1:tr kısmını çok }'ilk.sek :l'iye tlaria, 
hattA b.i:r misli yilk:seık fiyatla piya.. 
a<ıya ~ıb.rdrldarı, baza.n da ellerin. 
deki cSi "f'e lıalitesı dtlfük mal13n 
o!is'lerce Tes"ileo melmrnı yerine 
~ ettikleri anl:ımlmrştrr. Bu 
şMyeUer bUtUn ~rde "Ye çok 
geniş bir ~e ?e yUZ1erce bak. 
kal 'Y1!!!1tası1e yapl!an teTZiatm bü.. 
yültlüğilne nmzanıın tek tük Te kU. 
çUlt mikyasta oJmak1ıe. beftber bun 
dan l!Ollra yaınlaeak te\'Zia.t bakı. 
ınından ehemmiyetli. telAkki edil • 
mlştlr. Bütün bunJua mlni olacak 
!Cll baZI tedbirler ~. 

Posta idaresinin 
161 bin lirası 

MiiteaJJait bir .,ya1,,.. 
ma:salı ayJarclu H paral«rt 

hıım'I•. Mllılatlı 

lallat iş eydana 
çıktı 

Dön, ı··ran..._.. ~maline ynpıbuı 
ha-.a akuımda İngiliz ntakla.n, 
:;ökün üç kilomdrelik bir parçası. 
nı kap~la~. 

Gilpcgündill; y:ıpdmı bu almılar 
önümüzdeki aylnnn, ne korkun~ 
bllADçolu hailcler obıcağmı gi>ste
rfyor. 

Bu ü9 b1n metre uzunlut'11lldn 
),!dırım yl~lü btthıt, arada srrnd~ 
~·nnlanık ba&rnndan bombalar dü· 
küyor, Yer, §im.5cltlcr, zelzeleler, 
ateş ve kan içinde kalıyor. 

Geç.en yaz, Ilı, ıeoelcrl, uznn
ılnr. Ha\·a almııb.nnı maklara gö
türmek lstiyenlerha işine yarar. 
tliyordnk. Fakat kş g-eceleri tnon 
olmakla. beraber, .oğuktur da. 

Donnıaı baftyr eaııı gibi ~' 
uçıtklaım baatla.n bur ı-ıtar. Bh' 
yandan kar tJptlert, bir yandan da 
htt111 rU.7.gln ya~ ynva uçaltlan 
kaim bir buz fubsknsile sarar. 

Galiba ha yüzden, Jaş, büyük 
hava alanlan yıı.pıhnadan geçti. 
Ama, ~imdi be.har ba:Jarken, pi
lotlar, geceyi gündtlze katt.dar. 
Me)"danlartbuı ok ~I fırlıyorlar. 

be.ktı. Sonra bütiin canlıJrğı bir. 
denbire b)1>oldu. 

.. Hiç birşey ynpmryn muktedir 
olamadan .ı;andalye1eri üzerinde 
kaldrlar. 

Haritalar iisttinde .. ~ ~ 
saı;lyorlar ve lnıolann ~ 
çıkarnk, bomba yaylmıln.nna bafılJo. 
yorlar. J:esmi tebliğlerde bir cecııı.
de, bir tek şehre, dört 7iiz iııln 
bomba atıldığını d.rnduk. 

Yumruk kııd.•umın diiştüt,U ytt
clo nefor yaptığım görfü~iimfts., 
bu bonıbabnn, dört yüz tonu, il&.: 
t·a bir belde;}i skıUan donluna 
hir felükete Ub'Tatil', 

tstc son günlenle, inMnbpa 
ômrlinü k:ımrt.:uı kib08 budırr. 

Dün, Alman gazeteleri, İngllh 
hombnrdmuı.nlarmın, sili\hsn 
denlyct meı4'.-ezlerint>, a.ınU.. 
korşı yapıldıb'lDI söylüyorlardı. 
Uugiin İngiliz ba,c;mı \"e İngiliz nd 
yolnn, Alınan u~klannm eski CP" 

serleri~ dolu ilii bin yıllık bir ~ 
ri yal<tıklannı ynydılnr. 

Her ll<i knyruı.kt.an geJealmt 
doğru say ak, d:ı. bizi t.im Te n.
tıııl ınutaenk. Gerek Almanya.da, p. 
rek İngiltercde yıkılan eski ~bir .. 
Jer, antika biruWır, mabetler, .. 
nıHarsa d:ı o t.oprsklııra mah99 
eyler cleğiJlcrdir. 

zc.!!0~n;;:~:,~?:~. m.. 
De!Si yfü:suyudur. :Kn.ybolm31..U. 
hcphnJz mrnr görliyonı7., ~ 
ne va ldt u~lnnacağız? 

HAKKJ SUHA GEZGllf 

1) Doğru tcın.ffuz. 
2) Bo telMfuzun dilimiu ~ 

\"nziyetini tesbit! 
Bu ik:nci !kaydr lkoymtııkbğı.ny&.

dru:ı mnMııt, hızı dillclüe bir Bınç 
harfin bir nray:ı. gelmesinden ~
lam ve bizim jm1fumrzla. telMtm 
tnrmu belirtebilmek mümkün oı. 
mayan &-..el sasıer ve bazan doğ-. 
rud.an doğ'rııyn o yn.baııcı • 
mensubu t:ı.rafmdan csnbmdın1-
mem Jaı.'bil olan hususiycUo:re ._ 
r~ otmektir.. İşte hazno?.ruım~. 
m temenni ettiğimiz o teJ im 

tin.de bilt:nn bu ,,. 
hnkfuı.sızlıkln:r kendini göstereodL. 
tir. Bu suret.le, ec.nOOi hM • 
lerin, ~ en yakm §01rll.. 
de- dilimi7xle nas:l teW!m 
edileceği de cr.robı tarofmd:ın ta
yin ve t:ı.mim ecdilmiş olaca.ktl!'. 

Bu l{'ıg:ı.t çok hareketli Te d&
imn yetti beliren ıi:'?imler.f de i~ 
alncnSI çllı, onunla bir çok ~ 
ynt müu:scselerinhı h?lerlni b
l:ıyla,~l~iz. AjaM, gaae..ı 
teJer, radyo, oo 1'rn!.vn '9'e bir.ili 
sahnln.rmm d:ı böyle lbı? kıh 
dan fnydnlıına.cağı besbeUıi<fir. 

HiKMET MUNIR 

Fiyat Mürakabe Umanı 
müdürü Ankaraya 

gidiyor 
l'aşe mfuteşarlığı fiyat uı" _._ 

ke.be umum müdürn Mifllıd 
Seyda.,. bu akşam Anka.raya gi. 
deccktir. Umum müdür, dün. i4. 
b&lat birlilı.lerinde'ki munıkiı;tw 
toplantısına iştirak etmiştir, 

Bu toplantıda idhnlat e.şyasma 
fiyat tcsbiti ve murakabe ~ 
göriişülmüştür. 

Altın fiyab 
f;'l'li: 

- Pe.'ti carum -.. 
Dedi.. '~ .• 

Dakikalar inanTlmryaak J.."'3. 
dar ağır geçiyordu.. ve ikisi de 
bir itck !kelime olsun lronuşmu. 
yordu. Saat altı'Yn doğru J{adar 
yerinden kalkarak kalabalıkla. 
şan caddeye baktr. lçinde çok a. 
cı tahnmmülsüz bir bis vardı 
Bu L:>ndıra işi,. Hiç de muvaiii 
kiyetle neticelenm.em.i~ idi 

DQn bir attın fiyatı 3' 
külçe al tmm lbir gtrnm fiyab ile 
480 kuruştu, 

Talam taJmn ~ım.eıer, çama
~rbt. kundıırnlar dolaplardaa u
~. odamn orta:ıım.da toplam .. 
yor, bavull&n geJiŞ gilzıel doJ.u. 
yordu. 

Polılbı bı ~ığı Kada.ra da 
gJe\T'\ifU, 

Aradan iki sa.at geçtiği halde 
bavullar hala hazırlanmış değil 
d'i .. B~ sebep belki de işlerlnf 
bi!Urdikten sonra önlerinde 'llZUn 
bir gün kala.cağr düşUncesi ;di 
Fakat :buna ~n eaa.t dört oı: 
ma.dan bütün işlerini bitirdiler 
T~eyi tet!idke koyuldular.. · 

Surat kn~rr Viktorya garı:ı. 
dan sabah~n eıaııt l l'de JcalkL 
yordu, Bu ~ilde gece ya~m. 
dan evvel Parise varmış olaca.k.. 
lar. Pariste istasyon değiştJrip 
doğrudan doğruya Viyanaya 1hn
re.kErt: edecek olan tireni !bekti~. 
ooklerdi. 

Pol ha.zn:i?ğmı UMtanıik zaman 
öldürüyordu. Madam Kolh.an il~ 
de pansiyon hesa.bmı tama.nıt>n 
k~ 80nr.t drşanya <:dctı •. 
Belk1 yüz lke~ pesa.portunu ve 
Huderston. ve ortakları bankası. 
DA aİt fa.WJi smktdxuıu çıkaniJ 

Şimdi ne olacaktı? Ne ~paca!r 
la.rdr? Bi1ha"9a Pol ne yapacak. 
tr? Her ikisi de lhi<; şüphttııi% 500 
işiteceklerdi. Fa.lrat ::mden 

Poltln ebevevninden mi? Fa... 
kat sarud buıiıar çocuklarmm 
8rhhati ile atr.kadar mı oluyorlar. 
dı ki? Yoksa Virt deli mi? Hn. 
yır, Virt'in karşısına açık kalbi 
çrkaıbilirlerdi. Fakat, o da mu. 
hakkak l~i: 

- Hay~ sen bu QOCUğn ıa.zırn 
olduğu gı"bi bn.ka.madm .. 

Diyecekti .. Sonra gidip Rozet'i 
bulmak, üç ~lden ona en müUıi.ç 
hakikati haber vermek: "Ro7..ct 
senin Pol ... " demek ıamndı. 

Bütün vücudünü bir titremedir 
kapladı. Rozet evvelce kendisine: 
''aŞc dolu lbir arkadaşlt.k saf :te. 
miz lbir hıwatm ve mükemmel bir 
sıhhatin ~ne amilidir" de 
mi~i. Fakat Yamaya, ateşli a.c:ıkı. 
krzıl rengi, ate.~li \iicudü, zehirli 
kanı ve şuurıJuz pu.'!(>lerlle karşt. 
sına çrkmıştı. 

(De,ıunı WlıT) 

l 25 yıl evvelki Valııl ] ........ 
Babnlan gemiler 

lngiltercnın garp mhntnd9 A-.. 
tahtelbahlrlcrl tarafından T" '' ;. 
17000 gayri san tonın1ı: ~ -. 
falnl imha edDmlştt.r. 

Salı 

R. Ahir: 12 
Ka8mı: 172 



VAK l '.r --
(suaünkü radyo 

7,30 Program ve mcmlclret saat a.. 
yan, 7.33 Hafit program. 7.415 Ajans 
Haberleri, 8.- Senfonik parçalar, 8.15 

8.30 Evin saatl. 

--------~\KAY E 

Kalb hastalığı 12. 80 Program ve meleket saat a.. 
yan, 12.33 Türkçe p!O.kıar, 12.45 A. 
jans haberleri, lS.00 Türkçe plA.klar 

dolma kalemden blrinl eeçUkten eon. programı, 13.15.lS.30 Konuoma. C'~ MDe birdenbire haatala.Ddım. 
Üo'!celeri ıık ıık çarpıntı tutuyor· 

.a.ı. üstelik midemde de bir ağırlık 
hl.sııcdlyordum. EvvelA. aldırmadım. 
F&kl\t gitgide bu hal hızmı arttırdığı 
için doktora gitmek mecburiyetinde 
k&ldım. Adam beni iyice muayene 
etU. Çarpıntmm mide bazımıızlığı.ıı

dan ileri geldiğini sôyledi. Bunun için 
m'.de UAcı verdi; ve geceleri, çarpmtı 
tuttuıu.takdlrdc bir kaç damla eteri 
ıuya katıp içmemi tavsiye ettl Za· 
Len mlde 11Acmı blr mUddet kullandr 
ğ'ım takdirde çarpıntının derhal keai
Jecetine emindi. Pek tabU olarak re.. 
jlm yapmamı da lUzumlu buldu. 

Doktorun UA.çlannı munt.&uman 
kullandım • rejİ.JD yaptım. IAkln, bu 
Mfer ınJdCmdekl atrııar tazlal&flı, 
ıtWıam bUsbUUln kesildi. Çarpıntı da 
devam ediyordu. 

B&fka bir do\tlora mUracaat ettim, 
Bu aatta beni iyiden iyiye muayene 

ettikten sonra ıı8yıe konuştu : 
- Doğrusu ilk defa görüyorum.. 

Bu yqta kalb haat&lıtı.- Şqılaca.k 
.. 7 ı .. 

- Demek kalb haatalığ'ı, öyle mi? 
dl,e ııordwn. 

Adam, haııt&lftm eldd1yet1n1 ima 
yollu bafnıı hafitçe altıyar&k: 

- :ıcv.t efendim; Ulb hutalıtı, 
dedL L6Jdn. bu Yatta hl.O blr tehlikeai 
yoktur. 8olıra, tedaTi edeceğiz ve ge
çecek. 

Bu adam tam altı tUrlU i1A9 yıuıdı. 
Da.b& doğru.Bu .eöyledlklerini harfiyen 
tat'blk edebilmek için •bahtan aJq&· 
ma kadar evde oturmak icap ediyor 
du. Aynca da bir k.imlenUı yalıılz be

nim iflerimle mqgul olması le&p edl· 
yordu. 

Bu ıekll tedavtyt ancak QOk sengin 
blr adam yapabilirdi. Halbu ld. ben 
da1m1 surette çalıımak mecburiyeUn· 
de7d11D. Haatalık bu •• Şakuı yoktur! 
dedi. Ve bir ay doktorun .eöyledlkleri
Di yaptım. MUtemadiyeıı UAçlanmı 

allp ııat Uetll latirahat ettim. 
Bir mUddet sonra, midemdekl atrı· 

lar tamamen zail olmutt\L Gelple. 
llm çarpmtı bUabUtUn t•zıaı"fm•ı. 

BattA gUndUaleri bile rahat .tUnnl
:yordu. 

Bu hastalığın evde tedavi edilemlye 
cetme yavaı ya'Va§ inanır &1bi ol· 
mU§f.um. 

Bu aefer de hast.ab&nede yatmıya 

karar verdim. Bir kaç doktor tar&· 
ıtmd&n yapılacak konaUltasyonJar, bel 
ki beni bu feci vaziyetimden kurtara 
blleoekU. 

Havadar bir yerde, g{Uıel bir huta
hanc intihap ettim. Kapıdan içeri gi

rer glrmez kapıcı aordu : 

- Biri.sini ml g3recekalıılS? 
- Hayır, haatayım; dedim. Yatma· 

fa geldim. 
Adam beni baftanafafıya gözden 

geçirdikten sonra : 
- Tuhat §ey, dedi. OOrUnUrde hiç 

de butaya benr.emıyonunus. 
- GörUnUrde belki bir te,Yl.ın yok; 

fakat kalb hastalığı çekiyorum. 

l{apıcı nabzmıı tuttu ve hatltçe 
baımr aall&yarak mmldandı : 

Evet, kalbde oldukça gayrttabll· 
H 'ar. Be evvela. d&hlllJeCk but& 
b&kıcılıtı yaptım. Ket&k etme,m, 
çabuk pçv. Maat&Jıane mUdOı1lnQ 

' 'i Unllz. 
l<endi kendime dllftındUm : 
"llltw JıaAtalianentn k&pıc1a1 bu 

kadar malılmat sahibi 01uraa, kim 
bilir dahiliye mUtehaam ne bUyük 
bir Alimdir 7 .,. 

Hastahane mUdürUnU gördUm ve 
kendl.ııine olan biteni kıaaca hlklye 
ettım. Bu zat 110ğultkanlılıkla cevap 
verdi : 

- Merak etmeyiniz .. Biz neler sör. 
. dllk T •• Sis de btr gUn iyt olup ıuıe 

fülc çıkıp gidersiniz. Buyurun içeriye, 
lA.zun gelen muamele ya.pılsrn !. Ya
tarsınız. .• 

Hastahane mUdürUnlln lf&ret etUğf 
odaya girince, koskocamf.Iı bir masa· 
nm arkaamda hatıl hanı yazı yazan 
•)'it ve kıaa boylu bir adam g8rdUm. 
ıı:v.t, masa adamın endamlyıe hlO te 
mUt.enMlp değildi, Bu kocarna.n mıaa.. 
nın ardında adamcaıız Adeta kay. 
'boluyo!'du. 

• Neyac.. ona da kıaac& vaziyeti 
ı....ıı etUk. Tarifeye baktı, Onbef ıun· 
IUk Ucretı pcain tediye ettim. Adam, 
))fr 11<1 defa tlksUrdU; ııonra, ellerin! 
uıuıturarak ayağa kalkb ve: 

- Beyttn, dedi; istirahat buyuru. 
nnz.. llltatı.tık dosyasını lekem _ 
mtU ettirelim. MalQmya §imdi mute· 
ha.ular bu l§C fazla ehfımmiyet •eri. 
yoriar. 

Etcjcrden bir dosya aldı. lıımlml 
soyadımı, bllbamm, annemin isimleri.. 
nl, ayn ayn heplmlz!n d<>ğum taı1h. 
ltttnl yumıya be.ııtadr. 

Adam. elindeki yazı kaleınJnl •I 
kulafm11a ark&.lıtna yerlqtirdl. 

- Sol lnala#mda kul'f\ID k&)em 

v:ı.rdz .. Yelek cebine takılı duran tıeı 

ra sordu : 18,00 Program ve memleket saat a. 
- Haatalığ'ınız nedir ?.. yarı, 18.03 Radyo aalon orkestrası . 
- Kalb hastalığı ... 18.45 Ziraat Takvimi, 18.55 Radyo 
- Nasıl oluyor ?.. çocuk kulQbU, 19.115 Fuıl heyeti. 19.30 
- Nuıl olacak?.. Merdiven çı. Memleket ıaat ayan ve .Ajans ha. 

kınca ... Çarpıntı baflıyor. Geceleri berlcri. l!l .415 Konu!Jma, l!l.55 Fasıl 
uyuyamıyorum. Programının ikinci kısmı, 20.115 Rad. 

- N~ tarafının yatıyor.unuz? yo gueteııt, 20.415 Viyolonsel soloları 
- Sağ tarafıma... 21.115 KonU§ma, 21.80 Orkestra eaer. J 
- Sol tarafınıza yatııanız rahat lerl, 21.45 KJAalk Türk Mllzlğl, 22.30 

edemıyormuııunuı T... Memleket ııaat ayarı. Ajan• haberleri 
- Hayır, çarpmtı tazl&latlYOr. ve borsalar, 22.•6.-22.50 Yarınki prog 

Ya aag tarafıma&. ya.but da arka UatU ram ve kapantı .• 
yatıyorum. 

- PekAl&! Babanız neden öldU? 
- İhtiyarlıktan efendim!. tSTANBUL BOU8JUo\lNIN 

Virtüoz viyolonist 
Bedri Ruhselman 

Birinci •ınıl dahiliye 
mütaha11ı•ı oldu 

- Babası neden 1'1mü,? 21. •. IH2 tlyatıan ıo nisan 1942 cuma rünil tıp 
- Netea d&rlığ'ında.n. M;llıı n Kapanıw fa.kültesi ik:ilıci dahiliye kıllniği 
- G6rUyor muaunua ? · ı.t&tlltlk ndta ı Sterlin 6.2( fahri aslstaru doktor Bedri Ruh-

oldden mUhlm feY. Amerikalı prote· Nevyork 100 Dolar 130.70 selman, ikinci dahlliye kılin1ği or-
ıılSr Ko&av Ander.on diyor ld : " İyi Cenevre 100 laviçre Fr. S0.885 diuaryüs profesörU (clOktor E. 
isticvap edilen haatanm derdine gabuk Madrlt ıoo Pezeta · 12.98715 Frank, mllfrcdatı tıb fa'r'nia;ko di· 
de-n bulunur.,, Ne bUyUk lls ı. Peki Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 nam1 ve tedavi kilin.iği ordinaryüs 
Lütfen eöyleyinla.. Onun babMI neden ıırofeaörü doktor Akil li.uht.ar Ö.r;-
ölmQf ?.. li8llAM VE TAHvtLAl den ve birinci dalıiliyt' kıliniği or· 
Dotnıau artık ubrmı tukenmiftl. Merkez aBnkaaı 180.- ointı.ryıis profesörü doktor Ncıs'et 

GUçbel& kendimi zaptedwell ceva,p 111 Bankaııı Nama H.- Ömer !rdelp) in huzurlarilc yapı-
verdim : ttihat değtrmenc\llk 22.50 lan ihti:sa.s Jnıtihanmı bUyük bir 

- Armut toplarken, aıaçtan dü. I':~~~~~~~~~~~~~~ mul-'affok!yet.ıc Juwı.nmııı ve birin-
ıüp ö1muo.. 1: c. sınıf rnütehassıslrk diploması 

N•••l dll•Uvnr ' nede o•·· hastalık anıaıılmııtı ya.. ,...li hft1.~-: - - .., J-· · ·· ,_ a1muıtrr. Genç ve Juymı:-L ""'-LUJ.l-

- Çok rica ederim, efendim; na.,. tıte o günden iUbaren bUyUk te. nıi:ı:, (1915) y:lmda "}(a.ba.tat" li-
~l dUştUğUnU ne bileyim ? .. Bir i'ÜD daviye başlandı. lıluamın üzeri tUrlU sesinden çtlup tı:b fö.kültesine gir
nasıl1& blaı.m anlatb. A<km: b&ğ& tUrlU nıhıarla doldu. Yediğim eDJek- m.iş ve (1919) tarihinde tıb talı&i· 
bah~ye meral&lı ımıı. Bir ab&h er- &iyonlar da ayn · !ini bırakıp Prağ konservatuvanna 
ken~o armut toplayonnuf. Kaza ne.. Yalnız puarıan rahat bırakıyor. keınan tahsiline gltntiııiir. 
t.lcfııli afaçtall du,ttp fJlmUş. !ardı. ÇUnkU 0 gün kendileri de rahat 1925 de koruıervatuvarı bitirip 

Bu llÖalert mUtealdp yapılacak !§le_ ediyorlardı. Ti!I'kiyeye Jönen Bedri Ruhaelmaıı 
r1n bittlflnl tarz ederek vallztml alıp On beş gün ııonra, yapılan tedavL 1926 dem aenesi sonuna ka.der 
&1~ haaırlaıuyordum. !ere rağmen çarpıntı bUabUtUn faZlll· l<'E'yziyc lisesinde musiki muallim-

Adam, •J&ta kalkarak: la.ştı. Haatahaneye girmeden evvel, liği ettikten sonra. Maarif Vekile-
- Bir dakika beyİ.JD, gok rica ede- ikinci doktorun vermiş olduğu illlçlar_ ti ta.rafından Ankara lisesi muai-

rlm. Btr IU&l kaldı. ıa sallh keabeden midemde eeklıln. ki muallimliğine tayin edilmiş, 
Emlt.ldnla nr mı ?... den daha fena blr vaziyet aldı. 1927 de KaJSla:monu lise8l ıpuall.m 

Artık lfln alaymdaydım. Doktorıar scvındiler. Ve dedller ki, mel...'1.(>bino ve il!veten kız orta 
- ıı:veı. dedim. On apartıman. Uç çarpıntı mideden geliyor, bir mldc mektAbine naıklolunmuııtur. l 928 

han; Kerutecllerde de ,.tını, parça analiZl yapalım. Mide anall.Zl dedik. de Ankara musiki muallim mekte· 
dUkkt.ınm var.... Jetini Allah düımanımın batına var_ bi ile Gazi ter1iye enstitlisü kc-

- Katb haıtalığı.. kalp but&lı.. meaın. Anıll.z olacak mide suyunu nıan ve musiki muallimliğine tav
tı .. Tabit ya.:. Bu kadar emlt.k kalb temin etmek lçln bir buçuk rnctroluk ıif olunml$5e. ela bir müddet sonra 
hUtalıtt delil Allah ~çlnduı venin. bLr lutık boru yutmak lbımdır. Yut.. yani; 1929 da musUti muallim mek 
lnMıu 61dl1rtlr bile. va.ıyetnanıe tan.. tum .. Fakat .çekUklCl'lrl\I bir ben blr tebinden ve 1930 da Gazi terbiye 
mm .W.la ml t.. d All h b\llr. entıUUllilünden çeki\m.lottr. 

- HenUz böyle bir .şey dUfUnme.. AnaUıden ıonra, doktorıar kalbin 1930 - 1031 ders yılında Kütah-
diDL hilkaten bUyUk oldUjf\lnu; çartııntmm ya orta mektebinde, 1931 - 1933 

- lııtırhım ederim elendim. ıecL ~ıUıı.rmda d:ı Adana erkek ve kız • dotrudan doğruya mlded~ki gazlerln 
ırt:ronunu• bUe •.• MalQmya... sıaara, 1 .. ını .... 11 k mu.aııtm mektoplcrllc kız JiB<'si ve tuyildnden lltr galult ...,y yeNl 
alkol k\lllaııır mramıa ?. orta mektebinin. 1934 ders sene-

- lldalnl de kullanırım • yeni tertip U~lar vcrcıııer. r<ınde ise İzmir kız lisc~!n musi-
Artrk mll!em bir nevt ecs&hıne ol-

- Olmadı .• Olmadı •• Hem k&lb has_ ,rnuıtu. Nt Q&rpmtı gectL Ve ne de kl mua.llimlik'erlne getirilmiştir. 
taııtı •• Hem .ıgara, hem alkol.. Olma- midemdeki namUtenahl g&zler eksildi. Aynı senelerde leknı.r tıb tahsl-
dı. sa.km bana, hiç bir haıtalıflm Hne dönen Bedri. Maar!f VekiUetJ 
yok .• Tahtaya dokundu • gene hiç Sizln anlayacağınız, bir ay sonra ı tarafından, me~un oldu~ "Kaba· 
'blrı.irıi de kullanmam. ÇilnkU yUZ ae· hastahaneden iskelet halinde çıkabil_ ıs,, li~i .. nin glizcl yazr ynrdnn-
ne yaııamafa karar v~rdlm. dım. ,; 1 cı öğretmenliğine göndetilmiş ve 

zue butı: ht.dıme geldi. Beni l§a. Kararımı verm[ttlm. Ne doktora 1938 yrhnda Be~tıış ortn mck-
ret ederek : gideceğim .• ve ne de ilO.ç alacaktım. tebinln tlirllço yardIDlct öğretnıeni 

- Baıhemıırcye götUrUnUııı, dedi. Zaten çarpıntı ile artık arkadaş ol. olarak vazife o.hnr§tJr. 
Derhaı ~n iyi <><lalardan blrlnl açıp muttum. 194-0 tlıı. Yedntulô o.skert hasta· 
bu hastayı yatırsm. , Çok aamlmı blr arkada§tm, başım· nc81. dahiliye mUtehassı .ığına ta. 

can sıkıcı adamdan yakamı kurtar. d!ln geçenleri haber almı~: ~ı b1ı' yiru lil'cr1n-.: tUrkçe yardnncı öğ
dıktan •orıra ııım yoluna ctrdl: oaayı kaç gUn geç!nnck U:ııere çlltllğlne retmcnli~-:n ist.eğilc aynlan 
g151tetdller: yattım. davet etti. Vaktımlzt toprak lşlerllc, Bedri'ye, aym dC.1'8 yılında yine 

Sabah olunca, bir aıılatan geldi. Bu avlflnmaldll geçiriyorduk. Kaymağın, Maarif Vokilleti tnnı.fmdan "Sen 
gayet naılk bir genc;tl. Beni uzun yoğurdun hallslnl ytyt>tauk: bava. Benuva" liscf.'inin türkçc alfabeai 
usun muayene ettl. Ve bir müddet nııı dıı. iyisini tenefftuı ediyorduk. kurunda. muallimlil~ verilmiş, biraz 
kalbimi dlnledlkten tonra Qeklllp gıtt.ı Arkadaşım. rUnlln blrltıde sorau : sonra 1ıu hiznıoU. "St'n Jorj" li!!!C· 

On daklka 80nta, <><laya altı doktor &i. tarih, coğra{va \•e yurt bilgisi - Yahu ! .. Şu senin çarpmtı meae.. 
&1rdl. teal ne oldu! Hlll devam edlyor muallimliği ile cleğiıttirihnlı7tir. 
~latan : 1934 de avdet ettiği trb tahs.ili-mu ?.. • 
- lfte bu buta de41. m, -mu:siki ihtisa.m hariclncle 

- AIAkana pek çok teıekkUr ede-
Bu -6aU ııltince, doktorlar yata•& ..... ... denle'l' vermek sureUI~ mUşkU-"' • .m; la.kin hatırlatmaaaydm daha. iyi 

yaklaştılar. Bunludan biri kulağına olurdu. OörUyorııun ya .. Hiç bir §CYlm liit içinde Ve peık iyi derece ile ik-
aletinl takarak kalbimi dinledi, bir k male muvaffak olan Bedri, bu ara-l'llmadr, Geceleri: de mıııt ml§ıl uyu_ d 
feYler fuıldadıktan ıonr& al.ti öteki- yorıun. dıı cvam etmekte olduJ?u ra.hri 
ne verdl. o da bir mUdd'*t dinl•dikten asistanlık dercceslni <1 c aynı gay-" ... Zlraııtr,I arkadaşım : 
llOnra evet yollu ..... •ını ıalladı -e A 1 1 d ret ve mlişkülat içinde netıcelen-.,.,. • - n aşı an, edi. Sen bir az fa:ı:ıa • 
80l1ra aıeu öbUrUne verdi. Böylece 1 dlrmış ve gösterdiği fevkalade ba-ça ışıp suurmene olmuşaun. zafiyet 
altr doktor da kalblml caınıedlkten ııarrd:uı tıb muhitinin ve ordina.r-
sonra odanın ortaımda •~ıandılar, getlmtelş.. k d yUgler:inln tak<Jil' ve tcvcccllhUnli 

"'YI' ş ar a aşım nihayet hastalığımı k 
llk muaveoe eden doktorun a-mdan tı7.a:nmıştır. ., •• tethi11 etmlşU. Derhal bUyUk bir lfti. 
ıu kellmelerı bUyUk bir sarahatle hArla elini sıkarak : 1922 - 192.1 de "Dresden" chw-
jflttım : _ Eğer ııen tıbba çalışsaydın .. de- let operası• 5cfı "Kurt Strigler'' in 

- Kalbi ölçecef!z ı.. dlm. Bllytık bir lllm' olurdun. refakatilc verdiği konserler. "Drcs 
- Evet.. evet.. tabii.. muhakkak tııte böyle iyi oldum. den,, ınıı.thuatmda mu.11i1d Ustad 

dediler; ve hepaı birden odadan ~kQ. ve mUnokkitıerl tara(ınC::ın takdir 
diler- Yatmı§ olduğum hastahaneln lata. cdllmiıt ve hnkkTJtda pek sltayişka-

Sevlndlm. Altı doktor da aynı fikir. tistik memuru hakkında itltUkleriml ı rane makaleler yazılmıştJr. 
de olduktan sonra haatalıfım tet- nakletmekten kendlmı al&mıyoruın. Azmin ve ihı.d"nln mUşchhas tim 
bl.I edildi demekti. Llkln, kalb naııl S'.lli olan genç rloktor ve m lizisye-

Adam, Sıhhiye VekAtctlne gidecek · • 
1'lçUl~ktı 1 .. Aaıl meaele buradaydı. mmır.. "3.nat ve musikr mecmunla. btt ıenellk ııtatı.stlk cetvell~rını ha.. 1 ı ıı.. 

Öfleden tonra iki doktorla u!atan rrnc :ı, gazet.."'lerde ynz< ıı:;ı musfkt 
aırlamıı; takat umumt muvazene ye· kültlirU d-' k ı ) ·ı b geldi. Kırtnızı mUrekkep Uıtedller. BI_. ne wr nıa tl e erı e u sa.-
kQnu bir ekılk çıkıyormuı,. O gUn bu h daki 'lı 1 · 

rlal percer aldı. Di"erl de elindekl il 1 n kudretinı. ayrıca gös-
6 eUz't farkı bulabllme.k için pek ~ok t ı b 

tırc:ayı kırmısı mürekkebe daldırarak erm.s ulunuyor •• 
çalışmıt: muvaffak olamayınca, fazla 

kalbimin Uıel'lrıde bir takım lfaretıer ıırar etmlyerek erteııı gUnU devam 
yapmafa batladı. Bu adamlar aai•ta. etmek uure evine giderken, kırda 
na mütemadiyen blr şeyler anlatıyor_ çocuklann uçurtmalarla karanbol yap 
lardı. LA.kin kullandıklan kelimeler. tıkıannı Sörtıııce, bir kenarda durup 
den bir mana çıkarmak lmktnaızdı. ~yre koyuııttuı. zaten çocukıcen ka.. 

Odadan çıktıktan vakit ltalbUXlln rambola pek fazla merakı varmıt. 
il.zerine bakınca. gÖSUJDI bir neTt aa.. 
viyeler, çaprutar ULtU. 

ÖlçU almmııtı. Lt.llin eoau ne oıa· 
caktı7 .. 

' Sabah oldu. Hemılr• hanım beni 
rontgene rötUrdU. Nihayet mua,.ne 
emaaında naaılaa doktor dUztUn ko_ 
nU§bı : 

- Bu adamın k&lbl bUyUmll§ .. 
Anl&flldı. Mesele mUhimdi. Fakat 

Çocuklarm yaptıklan ustalıklı ma· 
1H1vralar adamı fuJa hıyecanlandır. 
mış: ve an! bir surette yuvarlanarak 
kalb .. kteıılnden ruhunu teallm et· 
m ..... 

Yüz Mne Y&f&mağa karar verdltf. 
için atgara, &lkol kullanmıyan bu a..; 

dam kırk iki yaımda ölUyor •.• 
Hayat hakikaten gariptir. 

ikinci erzak 
dağıtimı 

lkinci defa halka erzak dağL 
tılmasr için hazırlıklara başlan. 
mışbr. Bu sefer de geçen defnki 
gibi, bulgur, pirinç, yağ ve fasul 
ye dağıtılacaktır. 
Yağ ve peynir ~ki yüz elli!jer 

gıram, diğerleri birer kilo ~rile. 
coktir. Memurlara ayni şekilde 
beledivc koopera.tifi de erzak da. 
ğrtaoaktır_ 

28-4-1'" ·-. 
1'arihten bir qaprak 

_,apazları diri diri 
gömdüren hükümdar 
Yeniçer;, evvel~ yüzünü, sonra karnını 
deldi ve akıttığı kanların cezasını ödetti 

1572 yılında Leh.istan kıralı Bu işi yaptıktan sonra da hıristi· 
· ... ·mmnd ölmüş ve Piyasctler yanlan Türkler aleyhine kışkırt· 

·§ı.n)\ ;}qµır~ ~~ ıuupotreq mıya başladı. 

mŞ.X. Fakat bütün bunlar gizli kal-
Bu ölümün tarihte meydan ver madr. Bir gün divana gelen bit 

diği kanlı b.Mieeler çok mühlın- . çavuş o zamana kadar verilme1'· 
dir te olan 60.000 altına. mukal>il-

Lerustan bir istilaya maruz 12.000 altın vereceklerini ibil
kalmaması için Hotini, 1vanyaya dinli. 

••• verilmişti. lvanya az zamanda 
Moldavyayı da. ele geçirmiş \'e et 
rafı kasıp kawmuya ba§lamıştı. 
İ.şe papa.sla.rdan batıılamışb. On. 
ları yanlarına çağırdı ve: 

- Papazlar, dedi dUnyanm en 
ııengin insanlarıdır. Paraları toı; 
raklara g&nerler, benim bu para
lara bugün şiddetle ihtiyacun 
var. Vakit geçinneden çı.kanp
bepsini bana teelim etmenizi i&
tiyorum. 
İhtiyar pa.pula.rdan biri ce

vap verdi: 
- Biz para nereden bulup top

rağa gömeooğiz. Duadan ba§ka 
bir veyle meşgul olrnryan insanla· 
rız. Gönlümüzü Alla.ha verip ya
şıyoruz. 

1 vanya kı:zmıı,tı: 
- Siz bunu oona anlatmayı -

nız. Nasihat ietemiyon.ıın, iste
diğim paradrr. Hazineleri top -
raiktan çıkanp bana teslim edi
niz yoksa, 

.,J... Eğer para bu~ursanı:z alı
nız. Bizim bir şeyimiz yok . 

- O halde sizi de diri diri 
toprağa gömeceğim, Ya hazinele 
ri verirsiniz, yahut buna razı o
lursunuz. 

Para için gözleri kıarartruş 1-
vanya kararını vermiş gibi aöy
lilyordu. Papazlar ne dinden, ne 
Allahtan bah~tmekle kendilerini 
kurtararnryacaklarmı anitfor.a.r
dı, lnandrrmak milmkUn dtğilJt. 

Maiyetini çağırdı: 
- Çabuk kilisenin bahgeeinde 

büyük çukurlar kazıl ın.. emrini 
verdi. 

- Görüyoıı unuz ki eöylediğimi 
yapacağım. Ya paralan verirsiniz 
yıılıut kazılacak çukurlara gircı -
siniz. 

1Jıtiyar papaz: 
- Evladım, dedi, GörUyoM!u· 

nuz ki artık fazla yqıyaca'k l,ıı 
11.rn kalma.mı§. lhtlyarladun. Na
sıl olsa bir çukura girece~ı.:n. Fa
kat canlı canlı ödürmekle ne kn ... 
zanacaksınız. 

- Madem ki ha?.ineleri b..ona 
vertl'l& istemiyorsun, seni de w:
arın ranına gömmek lazım ... 

Muhavere devam ctme<lı. İlh 
0nce en ihti:var papaz, sonra f!i. 
ğcrleri diri diri toprağa g~r.ıtıı
dii!er. 

* * .. 
tva..,;ya ra!ı ... t dur"ınuyori.111. 

Tilr"!<çe bir kağıt yazdırıı' i""ı!İ
şah namına dağıttırdı. Bu ka
ğıtta LchlBtana bir prens intihap 
edilmemesi tavsiye edilmektoydi. 

İvanya fazla beKlemenin ~~ 
tıırz olduğunu düşünerek dern-ı 
taraftarlarını isyan ~tirdi. '!• 
birlikte yaşryacaklar veyahut bit 
likte öleceklerdi. Bu anlaşma.Y1 
yeminle de temin ettiler ve h&tP 
başladı. 

1vanya birkaç küçük çarpışır# 
da muvaffak olunca cesaret ve 
gururunu büsbütün arttrrdı. tir 
rail Türk kumandanına ora)'t 
?~açmış olan rakibi Peyeri ken·· 
dislne teslim etmesini b!ldirdi 
Kumandan cevap yerine dört •· 
damı ile on ~lle ve iki ok göıı• 
derdi. 
Mağrur Ivanya. derhal bu dörl 

elçiyi fed 'bir surette öldilrtntiyt' 
karar verdi. • 

- Evwla kulaklarını. sonrt 
dulaklarmı ltesiniz, bu U, bittilı 
ten sonra da kale duvarlarına s 
yak1anndan Mıntz.. emrini ver
di .. 

tvanya cezasını çekti. Uç giill 
Uç gece devam eden. muharebe • 
den l!IOnra teslim oldu. Dört sal 
hapeedildlkten sonra bir ye.nlçer' 
nin evvela yüzür.'?, sonra ka.m?D' 
ea.pladığı hançeri ile can verdi: 
Bu ~uretle ya.ptrklarmm cezası111 
bulmuş oldu. 

N. A. 

Çivi ihtikarı yapaP 
kadının dükkanınds 

Kaçak şarap ve tampany• 
yakalandı 

Evvelki gıln G:ılntada çlvt ıhti • 
kArı suçunıian yn: lanamk 2 nu • 
nıaralı mim korunma mahkemel 
tanıfmda.n mahltüm edilen çMCI 
Bayan Okida.nm dükkA.nında k8• 
~akçılık bUroısu memurlıın taraftı! 
dan yapılan arama. sonunda dükki' 
rıın arkasındaki aııbarda klğıtısr 
at"ftstna saklanmış 2 şLse kaça) 
Fransız şampanYMJ ile bir şfşe l<S
!)ak Fransrr. ı;al"ibı bulunmuştur. 

Bunlar muMclC're olunnıus, ka. • 
drn hak.kında bu suçtan dolayı d' 
tnklhata glrlşilmi~Ur. 

Bıçakla yaraladı 
Saı:nalyada oturan Agop adı:nÖ' 

bir çocuk sokakta uslu uslu g:idcf'• 
ken mahalle komşularmdan İbrtl' 
hlnı oğlu Kadri a.c1ındnlô diğer b 
Çocuk kendisine çatmıştır. A ral:ı • 
rındn çrkan kavga noUcesindC 
Kadri Agobu bıçakla sol kolundaJI 
hafif~e ya:r:ı.la.mt~tı:r. 

Edremit Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Lokantacı HUBnü ve Bekçi Ahmet Ko.hyaya hUkt'ımet.çe Uıabll edılen •• 

nıi !iyat fevkinde Bursa Karakılçık ncv'1 pirine; ıatmak mAtl<lelerindan auçlll 
Edremidin Hacı 'ruğrll mahallcalnden Ferhat otlu Hatlccden iloğnta 31J 
doğumlu cvll 3 çocuklu okur yazar ııabıkaauı bakkal Mürt.eza Varol hal'' 
kında 3005 numaralı kanun ahklmı uaullyeıılfı.e tevfikan vereyan eden açıf 
tluruşma neticealnoo: 

Suçluntın suoutu ef'allne blnaen lıılllll Korunma Kanununun '180 111' 
yılı kanunııı. muaddel 159/3, 63 ve Türk Ceza Kanununun 7~, • 78 ve Adll
ye bar<; tarilcsı kı:nununun ô2, 50/l maddeltrl mucıbltıoe neUoeten on ıır' 
oıtır para cezaslle mahkQmlyctlne ve dUkkAnınm on dört gllıl mUddctl 
kapatılmasına ve bu mUddct zarfında ticaretten mcn'ine ve ıuc mevsıı11 

o1&.n b!r kilo pltlncln mllsa(lercslne ve hUkürn fıkrııaı kesbt kat'iyet eyi" 
<liginde hU!Aııruunm masrafı mahkQfna alt olmak üzere lsto.ııbuldA mUl'' 
tıo~lr Vakit gıızeteıılle n&Şrlne ve ter'! ceza olarak verilen dUkkAn kapatıl
masına dair hUkUm fıkrası hül!Saaının da bUyUk harrıcrıe yazılarak a'f' 
rıca dUkkAnının gö~e çarplln yerlerine yapıgtırılmasına ve 100 kuru§ ma!C
lfl harcın suçludan tahıılllne dair mahkemeden 4. 4. 942 tarlblnde verııtl 
ı?llkUm mahalli ve matevk C. M. u. llklcrlle :ııuçıu taraflarından tenı>'il 
edllınJycrek iktisabı kat'iyet eytemıo bulunduğundan keyfiyet Mllll J(D' 

runma K. nunuıı mezkur 63 Uncu maddesi mucibince Uln olunur. (2118) --- ~-.......- ~ ...... _.....__ .... .._ _____________ _ 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Ayakkabı kayık iakeclıl civarında batık NUmunel Hamiyet torpltottl· 

IQ 

nun parçalanarak ihracı amellyoalne ~umacağı ve hu 1§ so. 4. 9'2 pet• 
pembe gUntinden itibaren 20 gün devam edeceği cihetle o civardan geCl' lıo 
cek merakibln dikkatli bulunmtıarı 1l&n olunur. (•924) 

Belediye Sular idaresinden: 
1 - İdaremizce sarı madenden 6715 adet muhtelit kuturda nUm~ 

gibi boru bllcattı döktilrUJecekUr. 
2 - Sarı maden hurdası idarece verilecektir. l' 
3 - Dökülecek blıe:ı.lkler idarenin atelyeııinde iıleneceğinden yaltlıl it 

dökUm iÇln fiyat verilecektir. ''ıı. 
• - Bilezik nümunelerl idaremiz lnıwm d&lrealnde hergülı gört11" ı 

bilir. ~ 
1 - Bu dökUm lflni il.zerine almak ialiyenlerln 5 maya 942 alı ,uıı• 

A&&t 12 ye kadar bir mektupla flyatıarrmı Taksim Sıraaervllt!'rd~ki ıdaı' 
mark.MIDıde muamel&t da1nıll.ne göndermeleri. ('97&) 

1 



.. ----··•·tMS VA a ı r 

t11taobul asl119 • üBDll babıll l 1 
hWrlmJiilnden: ı.evaum Amlrllll lllbaalma 

DoRya No. 941121 ) ll•lsyona llAlllan 
lstanbul asliye 4' Uneft :tn:ılnık ....... _ _.._ _____________ ___ ._. __ ....... ~ 

htaabal 1 lincll .lcıa memurlu-

, ...... J.naa• A•l .. 1111~•• ••••1 ~74P 
A*-1 Kdaat llA•llin cm:ilhzek lnr= sra tabi 11am-.......... _ ______ ... __________________ .......... 11a1te kitytlnden omp mukaddıema 

Paa&rwua ~ llM" .aktarları )'Ul1ı Vetlill9er ecZM1 ..ım aıı. 
ll&cıaktır. ~ ...,.lert « ' r il 91k'Wtıp flıııenllellllr, a.ıe.ı 
:a_t.9t2 pus ııı. cQD8 .... ı 1e da > r ı « Mır. Tlm)illlhı un e.wıat-

Ankara belediyen.de tabsildarllen 
memuri.Yctinden a.yrr1aralt balen 
mttede olduğu biJinmeyen Recep 
eila M-.at..,a: 

mahkemesinden: Ali Rıza tarafın- Bir adet eeyyar rontk~n clha.z.ı tamlr ettırUecekUr. Pazarlıkla eıullL 

den; avukat. M. 1htıa.n Yöneye ip.- meal 29.•.9'2 Çarıamba gUnU aaat H de Toplı&nede LT, Amirllıt aaLm&Jaıa 
retle kabl:l hükUm ve battA belki komlayonunda yapılacaktır. Kqlf bedeli •7• Ura katı ~miDa.tı 71 llraı 10 11ar...,_. "fedd -- Mlll•mde t 

1 s- ••• ,....., (IMf • .U) 
(1109) Kile .., aao& 
(900) .. ZqUD 1a#I 

ls1n W ~ laa ..--ıu
jana: 

dava.um carl atbamnda VMi! Çıı- k\ll'Uftur. Makine Be;yterbeyuıde mhhlye ırar.aıt depoınmda görWtır. Utak.. 
m. ö~ ve vefa.tile de ,...._ v~ WeriD belli aaLte komı.y~ gelmeleri. ( 706 '881l 

(IOO) • OU Ja1ı 
«•> .. Bllı* 
(400) ,. Nebatı katran 
(200) .. BJDd Nı --· ~ JUdı lll8ftdJll pwı1Jlıla .......... l'I f.llff2 PUdW g1ble 

lll&t 10 da Topkapı Kalt.epea1D4e uM:d atm&lma komiqomuıda )'&pilL 

~. Ta1ip1erln belli ftldtte ~ ıeım.ıert. 

C-.., EZILıl 

-----""-~ .... ... 
~ ...... .. 

• adet 
~~ • .. 
~NakJalllıao,.. m Jt9ıJ 

wt ,.,.. 8 
l'oa trrc-a IO adet 
~ ... '° tem 

~ DO 
09t0Ptl. 100 kDo 
'!'~ ....... IOO metıı 
'I~ "' .... 
~ JrAtldl. 100 adet 

tçı yalı. 20 kilo 
'l ~ Jılalteıpe lııı"8Jannea blrlrlill sDre aatıp. 

(ams-:..tlOI) 

••• 
lllı.Jaldd -- ... b:••l •• lllllıeriDıe 65 ltUNi flat t.elunln edlle1l 

• ııo.ooo adet bfatı puu'Jdda ..._ aımacaktır. ınaı.ı ao.•.N2 P..,..-. 
~ aat ıı de Aııkaraa & il. 'Y. Satmaıma komt.e,onmıda yapdMeJI· 
?ı.~ kan teminatı mo Uınıdlr. ŞUtnamest 1&a klll'Uf& koml.lpnd&D a11mr. 
-~lerlzı 'beDi ftldtte bldlyona .-.eıert. '(2197-taOI) 

• • • 
ır......:'PI'* 7Ullı liMT8da paarhkı& ekalltmeıert 4,&.942 glnll aaat 115 ele 
:~ ..ımrt •taaınıiliD l1om1.s7onunda yapılacaktır. TalJplerm bent 
·~ttıa lııiwmQW J ! M Tı. 

..... TQtan ......... 

... Lira Lll'lt 

1,IOO 
l0,080 
10,000 
3,000 
ıs.ooo 

~000 

• • • 

1.'1'115 
2,200 
2,"8 
2,MO 
1,800 

l.800 
3,2'50 
1,300 

ı-.-...... 
116,tOO 
\06,700 
11,.0S 
l9.14l;IO ...... 
10,tOO 

2,8!50 
a,eoo 

ıaus 

1• 
ısa.• 
lt2 
UIO -·· :la 
MO 

114ı0 
70M 
8730 
8002,00 

1305,60 
1686,16 
1518,12 
780 
2U,T& 
ıno 

'(301~•9) 

llıılııt... lT,2''6 Jlra 80 1iaruf kefif bedeDl lltla&k yon.n lnf8. ettlrileolırttr, Ka, 
~ l&rfta • Clt8111 9.S.9'2 Cumartell g1JDI aat 15 de Jlllldfebfrde aatm 
'- lı:cıa*,pw• • ıM yllipdacaktır. l1k temtnatl ııtrs liradır. Tallplerbı ka
~ ...uraıante tekllf mektuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komla.. 
-~ - il tl, (SOl.2-1845) 

••• 
a._ •rrı• JaD .ew lıa1*11 llllrfht. e~ kammJftur. ihalesi U. 5. 
~ sQDO aat U5 4e lıluflada ulrıer1 ııatmalma komisyonunda 
~. Taliplerin k.uıuııl veslkalarile teklif mektuplarmı ihale aaa. 
~ ~ .. t ~ Umıiaı)W nrmelerl. 

-... 'fia.n Temld&I 
kDo Ura lira 
67,liOO 6'7,DOO 5063 
... .- u,eu 3950 

•hmet il.ata temlik edilmJıt 
W..a.ıı 31 tAıF :blisw'ti ~29 tarillll 
llr kıt'a ~ Alinin ei2deD • 
Jıacağı bulunan (12900) on iki bin 
~ ,.. k~ 21.. 6.. 94.1. tari
hııı.d. lt.hl'tll yllııle lD fR ve 
maw.ıri.fi icra.iye haciz yolu ile 
~ 1ıl.1dp Uaeırine namm12a 
.... Jolılllım öd.-. -**' ~ 
meqtınmzm ~ baseblle 
teb1ii edilmıedia}lnden tstımbıJl ic
ra hlkimliğinin doeyMmda m.ev
cnrt 19. 11. 941 tarih ve eeaa 
41/ 5115,,. b.ıw 41/797 mma.ra
Jı kararma tevtiı:uı bir ay mlld • 
det.le tebliiata DıAnelı i<ı--. b.
ıv ~. 

Tarihi ftndan itillann fı!llMı bir 
ay ~ borcun turwmne veya 
ım- .•m Te yahS Mcakm• 
taık:lf)at İClll.- haöında ... itirazı
DiZ vanuı. istida Be Ye)'a ,Kaha 
ier:ı dairesine geJC:rS Ml/1749 
n11Dl&l"alı dosyamm bildirmeniz ll
mmdır. A.bi takdirde icra inb 
Jrammunun 76 nıer maddeıd muci-
1.inee i'bu müddet içinde mat be
yanmda btı}unme.nız, :uie.1 bey&-
nmda bulımınaztmm ha.pele ta.z -
yik olunaca.ğmlz ve hatitat.e mu • 
haJif beyanda bulu:nU!'8Bnız ha.p
f'ile cezalan~ ol bapta
ki Meme eniıinin teb!Sfj mabmı
na kaim o1Malt Uzere ilAnen teb-
liğ olunur. (39651) 

~lleti .n bulumnulj ve dliw ~ 
eedarlarla ölUnUn varia1eri tlft.. 
tından ikamei da.va için vek.AJd.,. 
1eriJli d&hi ha.iz bulımmamq cild• 
ğu:nda:n ba..lısile iadel mnha~ 
tarikite yedilrule ha.ric:tndSi ne; 
parça bostandan tahliyel!ll be.kkm
da ao.dır olan 2•. 1. 938 tarih ve 

Ç38/ t358 No. 1ı hü'lmı.On iptali, in
faz edilen ieıramn iade8i dile~ 
ölü Vaıııil Çuni varieleri Ma.rga.ıita, 
N egani ve Tr.ifon Çuııi aJeıy1ı.i:ne a-
çıle.t-. dava m1rba.1remeainde: Be
yoğlu ağa hamam caddeainde 72 
No. da mukim 11ıı:eın balen ikamet
gAhlarl meçhul buhmall Ma.rga.rita 

ve Nepni., llAnen Uıbliğat icnı. e
dilmesine rağmen mnhMeme gtinU 
mahkmıeye gelmecaleriiadn halt -
lannda gıya karan itUhM ve ll
nıen tebliğine ve muballemenin 
~9. 5. 942 88at ı• de tatikine Te 

kendilerine birtr ay mehil Yeril· 
mesine kaJ'8r verl1ımit olmüla 
Margwrit:a ve Nepllinlıl. mı*ir 
gün ve saatte meınr.,..,. ıelme
lerl veya bil' Tekili Jaı.mmt gönder
meleri. ve aılml takdirde gıyapla
rmda nuıhalr~ devam oluna
cağı tebliğ mekamma. kadm olmak 
ilzere ilin ohlour. (39645) 

Be7oilu birincl su1lı hukuk lı&
k.mHjindea: 

Betiktat nJh iera mem:arlaiun- İ8t. P.T.T. mtldlbi)etiuhı Fer-
dan: 

941/,73 derilt Mu1ler ale,.._ lbıne ettl-
Blr aJanğm t.mıini içiıı Heybeli- ti davanm devam etmeıkte olan 

ada Ayyıldrı caddesi 42 numarada muhakemesi _....,,,. m.U.ddeia. 
Jıaaedl.len perde veMir ev eşya.- 1eyh ~ lle10l'ha Kapıkullu 
.t!e Jtr!yata ait eşyalar 4. !5, 942 sokak Nibpolos a.parbman 5/8-. 
tarihine ıe-düf eden puartcei yroa ikamet ebııekte iken halem 
iUnll ea.at on birden on iJdye ika.- me:ı:kfir &partm:ıısndan ç;ktığı ve 
dar aı;:rk artırmo. suretile panı.ya Jl'Ct'e'Ye Pltftlm .._ ~ 
çevrilece!<lr.tir. ôavetlyey9 V...-. ...,..hattan. 

Maha1IS ~ •rhMnm&D kıy- an1_,ıme1c1a lıjıdOmdıaı 13 "1n. mud
m"'ti yüzde yetmiııJ belini bulmadı- detlo ilAnen gıyap ik&ran tebUğJ
ğı talr.drde 8. 5, 942 ta.rilıine to- ne karar veıilmi9tir. Kubak.amenin 
.eadtı! eden ewıııa güllü yine aynı ' mu,.lWc bulunduğu 23 - 5 - SM2 
yerde ıttlnei artı:rmast yukarıda larilılpde aa.a.t 9 / 30 da muha;ke
ya1-th saatlerde yapılacaktır. Alı- nıedc bizr.at bulunmaaı veya bir: 
cıla.rm onda l:ıWuıwiurulacak m.- v~ Paıd~ 8IY8P" bran ..., 
murmıa mlıwt1cı i1'n olunur. Jtemme. 1ıaıTID oıiamll Or.el'e Hin ~ 

(39647) lıuıur. 

ldarihal Hm1a Mıntaka Depo Amirliğinden: 

!lan bb'llklert için l~ kalem elektrik malJJeme*l pua.rlikla aatm alı. 1 
nacaktır'. İlltıeklllerlıı 5. 5. 942 nlı gtbıt\ saat 16 ~yeni poirtab&ııe k&l'fl8IJlda l 
BUyük Kniaeıyan ban ıklnci kat 9/ 10 numarada Hava satmalma koınis. 
yonunda bulunmalan. ( 49f2) 

Taze bakla Ispanak 
Ton Ton 
5 1 
1k.i kalem sebze paazrlrkla satın aımAeall:trr. Şartlan lroiilliyon.da gö. 

:'Webll!r. Ekailtmeler! 29. 4. 912 çarşamba ~Unn sa.ııt 15 de Ayaza.fadaki ko. 
misyonda yapılacakbr. Iateklilerln ID9&)')'ell l'ID ve saatte koınlqonıunua 
gelmeleri llA.ıı olunur. (J051 • '96l} 

• • 
Ap.tıda miktarları yazılı nakliyat. işleri 29. •. HJ Ç&11&1Dbe. gUDQ .laiu.. 

l&rmda gösteiilcn 11Utlmle pmrttkJa latellliabMt a.le ~fr. IJ&rta&. 
ıneJert her gtın kom~ g'M11~bd!t. 1stek1Uerln belli ıtnı •e a&tlerite 

• • • 
mıtil:o --... 
'l'aııe be.kJL 25.-0 kDo ....,, ... 11,100 IKlet 

-~ 20,900 kUo 

Bliılllllf'e. U,liOO .. 
Kanıl. ıı.ıoo adet 
Dere otu. ,..,demet 
Jıfaydusca s-,aoo .. 
Sal&ta, YlıliL 8,ISOO ad9t 
Tae qan. 19,&00 demet 

Yukanda. JIMllr' ll8blıenln p&arlıkla ebntmeal 30.C.Mt Par....,,. ~ 
n.at H de Topb&Dede LT. A.mirltC1 •tmalma koml8yonunda ya:ıılaca'flr. 
&pdDlll talrlalD bedeli M86 11.ra l50 kurut Dk '-!mtı 115 .llıadlr • ..,... • 
IDell ~ g3rt11Ur. ı.tıek1llerhı 1*1t T&kltt. ~ pim ' d 

'('IOI .. ., 

••• 
18 kalem dit labonbnm' .. ........., •tıneaaktır. JIMaıtıkla dllltmırıal 

4, 15. H2 puarteet gtblO llMt ı• cll Topbaede LY • .bdİ'lfğt atmaıma JlıD. 
miayonund& yapıJ.caMır. Tatmin llldılli 3915 lira 70 lnırUf kat'I WnlMtı 
5lt .. 40 kuruftur. Tallplerln belli ftldtte .....,... Plmelerl. ('1CISMD) 

• •• 
.... _..... 271 Jrunlf talldl .... l5000 - ~ eldhm ......... 

tır. PaWbkla .~ so. t. Hl perwembe sl8ll -t u,ao da Tt.V• 
de Lv. AmirIJti aatmalm& it~ ppdc Hır. nk t.ntnatı *1 
lllıa a kunıftw . . NOmunelll ~ ~. Tallplerhı beUl TaJıltlıl 
lu ('IOT. '8111 

Kapah zartıa eksiltme ilAnı 
Çorum Nalia Müt/iirliii8nden: • 

ı - Çorum _ Çerikll JOlmnm 11+no - '19+8M .- ••Jaat ... -
lfi ll,5.H2 ~ ,en1l .at 115 de Naftada mClteı,.lrkll ......,_.. 
ihale edilmelR tlsere JıııapıiJ sarf uullle ebıllt1De"9 k-nbMpw 

2'- llıellf Well lMI& Mlla a lııu ışa • 
3 = Ktmaldıa~ teminat 1234 Ura 23 ıruru,tur, 
f - Bu ife aft evrak f'UDlardlr: 
A. - llblltme pıtıaamMI, 
B - Mldlatele pııoJllll, 
c- ........ t17at .. Mil' __ ... ,,.... 
D-Prafll.plln,lrdk'tlıl_.. ...... ....... • - ..,adıll ............... - .... 3 - - - -. 

nameleri. 
F - Bu evrak her gUn naısa ~ ıeıtlleMIL 

5 - t.teklllerin yukarıda yudl ......... ,.brddOe .... dlllr ....... & 
alltmede:n en az Uç gUn enel ~&Jel •'""""-mllrwtl& aJacaM•n ebJtııııt 
ve ticaret oduı veslkalarmı.,.. amca lı:apak 1* 8U'fa ftrı ı ,_...... 
yazılı evrakı okuyup tamamen 1tabal •Wldert tutamı ı..'Tt teklit .._ 
lamıı mevzuata uygun tekilde diğer bir arta koyup DWe aatmd. lılr 
ııaat evveline kadar Çorum naf1a dalruindekl kom&Qoaa. JMklıa mııb" 
_. ......mı ~ srz , ,_. .... --. • ,. a. tı111m1t s r dtr 
muteber del!Jdlr. (MM) 

- - -- - -- .-- ----- ------ -.-----
DEVLET DEMIRYOLLARI ve L_iMANLARi 

• • • • A 

1 E:TME: UMUM 'D.i\P[~I lll\NL~.QI . ------ - -- - - ------

Bu l§f! g1rme1;: ıeteyenıeı ın l361J ııro. t:.dl) kurUlJJUk muvıı.l<l<&L LemiDat 

ve kanunun taytn ettıtt vesikalarla teklftıerini muhteri artıannı •Jllf ıtıı 
saat (15} on bete 1r&dar ko~ Rıelll!pie ftl'Dlelert Jknndrr, 

BU lfe ıilt prtmmeler K~ puum olarak ~. 
• (mi) 

• • • 
2llllJ.N2 ~ .... 
1 - ilaıuu.a - Çvp.nba ........ ~ • .,.,. ..... M, 
2 - Kenı!n l.etuyonmuta tamnn Te ihraç GcreU alt D. D/llOI. 
3 -~ - l!lap8ilea Jmmmda aıada Jde8 ...,. Mlt11 ...... 

ıanna att rt. D/ 288. 
NO.k c.Mtler .ıf.~41l•t,U• ........ -t ftlD .... 3 •• ..._. 

ecllldddll'. .., ,..., 
(30155 - 4971) 

••• 
' ıı....._ ...._, M? lıllııiii ,.. lııMabma beher kll08UD& tahnün edilen flyab 450 

kat'l teminatlarile birllkte Fındıklıda satm&lma komisyanuna ı;elmelert, ~--••••••••••••••• •••••·-~ 
(3060 - 4976) , 

~ cıı&ea t lııi9 an n.kete pazarlıkla eatm almacaktır. thaıeaı 8, 15. 942 
ı...:'.". 11baa - U M Aııkarada lıl. M. v. aatmalma komisyonunda yapı. 
~· ır.i'l ' ?aıitJ 4050 imadır. Taliplerin belli vakitte komlayona 

MJktan Kan teminatı Pazarlık z. ' ·a Dl'kıre &;ambul1eti 
Cinsi Ton Llra Kunıt Saat dakika 

-.ıerı. (80~ - •972) 
Erzak nakli,.. 500 Teklif edilecek tıata göre n zı·RAAT BANKASI 
Erzak nakliyesi 10000 liralık 1500 n,ao 

• • • 
"9 ..... cıllia - mUıtarl&n y&Zlb bq kalhl mutall6Je maı.me.ı 4. 5. 
ı..,:...'larllil .- iiM n .. pwrlikla •tm aımıaoalltlr. llepllnln mu. 
....._._..... b8elll .. W. il ltwnf elup at't teilüDatı 504 Ura 78 lru?U§tur. 
~ bit' lb lloilli9jiW sfi .. tıllb'. llltftlllerlD bel11 gün ve sa. 

hacsıJdeıM • ._ •• lromi.IJ'9llUU pımelert. t3069 • •975) 

llBdıan 

Adet 

115 
50 
et 

1008 
ıtoo 4'•. 

••• 
Aşağıdaki mevad~ patarlikla ebiltmeler'l bllaJıılmı&iı YÜllt gb \'e 

saatlerde GeffbolUda Meri<M almAlma komls)lonunda yapılaClllltn'. '!'Mlplc 
rln belll nldUe komisyoaa ~ıinelerl. tllMt • .fl88) 

l.Uk1an Tutan ~ Iİlllİıt 
Cinsi Kilo Uia lııba Sb _., 
Patates 10,oeo 6800 1020 "· 6 .... 16 
Patates 40,oeo 13,100 2CMO 9. it. N9 ıı 
Patates 20,000 6800 1010 •. 9. NI' H 
Sade Yal* 8000 14,000 l!GO 15. 1. Hl' 18 

• • • 
31,000 kilo sıfır veya aeyan eti paıllıtt'lı1'11i aatm ~. 'hıluilift fı. 

yab 110 Jı:wiıtWP. Tallpter.liı 11. 5. 942' ,.artelli ~ ... t 10 da Yl9§Uköy. 
de Raif pqa ~deltl ukwi .atınaıma koml.syonunda buJunma'an. 

(30153 - •969) • 

• • • tı.....~kta - ... abnaealttır. ~ Hliıl~cfa ~bllir. 
~- a .. NI ceıa'fııiıDba iUn8 1aat 18 41ıa ~IU kOIMllpııda 
U..~· ı.ws.er AIU8YJ'eD gtii ft .. t~ lıomlqonda llıul-1&n 
~. (39'1 • '96tl) ••• 

• • • Beher metresine 580 kunı§ fiyat tahmin edilen 1000 metre branda bezi ! 

l50,0M kilo llifni', koyun veya keçi eti paarhkJa satın almaeaktır. Ta. 
llplerln 7. 5. 942 per§emtıe rtnQ _., 10 da Topkapı Kaltepemnde aiker! ._ 
tmalma komisyonuna yUzde 15 temlnallarlle gelmeleri. (SOM _ •970) 

t!I - tola ... ~ aeta üillMekbP. Şattaameat komf810nda ntlmuneslne göre 4, 5. 942 pazartoıit gUDU ıaat 11,30 da pazarlılri& ama alı. ı 
~· Dalltme 29. •. 942 çaroamba gQaU saat H de Ayazag-adaki nacaktır. Muhammen bedeli 5fot Ura oitp kat'i temıaatı 870 Hndır. İn.it. 
ltıı._ ~ pjllaaliktlıi'. :lateklllena liiuay,_ ;tıı ve •atte kcnaı.yenu ıııerin belli glln ve saatte F'mdıklıda ,e,.q,tmalma komisyonuna gelmeleri. l 

teblelwt uen olunur. (3057 - 4973) (3068 - 4974) • • • . ı 
~· mevadm pazarlıkla etmıtmeıerı hlz.atarmda yaanı sun. !Ut ve mabııei'dekı ıuıker1 satma1ma Muhli• Sabahattin Kon•eri 

;p.pıl&caktır. Tallpilenn belll vakitlerde alt olduA'U komiayona gelmeleri. {3otl.4977J l 
' Mlktan Taları Teminat. Şehh' Tl)&koW K....a Kwmmıiı 

1 

........_. ldJo Lira Ura n.11!1 gün, ııaat ve mahalli KADINLAiuıı llllauDICI 

~ -
ır ...... .._ 180,000 
~...... -ı. "-~ 1....,,000 
'\tı.... 20,000 
I•~ 349,000 

.... .. lS,000 
'6,000 kllow 120 kr. 

15250 

~~ !!_ te.000 .. 120 u. 
~ ._. .... 'tladell 81,820,9ô '744 

393,715 

~ • • . 942 
30 . •. 942 

2, IJ. 942 
2. s. 9t2 

10 Ye~llköy R aif pa§a köş 
15 Hadmıköy 

10 Tir!lya 
11 Bolayır. 

39. t. 9'2 14: Yalova 
30. •. 942 H Erzurum 

.. 1 • SU'lbl: iMi. - .........,...: lOOC.OCI.~ ftlll lıW 

$ube ve Aj .... ~iı 285. 
Zirai oe ticari ho neoi banluı: am 111fll(M 

Para tı1rtkttreıııen 1UOO lln ~ ....... 

-.ıraat Bankasmaa ıcumbaralı H Uıbaraız ta.aarruı oeısapıarmcsa 1111 u 
~ ütae bulunaaJara eenecıe f defa çeldlecell lrlU'a Ue &f&fıd&ID 

• • • • . .. .. . ıocı 

p11.na cöre lkraaıiye dafıCllac&JıCil'. 

ı.ooo • ın 11 • 
ı.ooo • r.scı .. • 
1,000 • ... .. • 
,,OOG • 

DiKKAT: Heaaplarmd~IU paralar Dtr .ena ıçlnde M ıtradaa •tı 

ı~ıulyeDJere Uuamlye c:ıJrtıfı ı.akcılrde 4ıft 10 rutall)'le ...ueceırar. 
CeflCM*: 11 lılart. 11 euı.ru. ll EJlOl 11 Bt.ınetıi.l!tmt ~· 

"lll<Jt. yapılır 



il 
. :ılı. B. 

7-45;00 

700,00 

8 

52,50 

!I 
Melrarlık1&r JıımclUrl111ft tçiıı aımacak sabun, llt, pamuk 
öda#acr, katuru Tes&.ire .. 
:tmAr MlldUrl&ğU ıçm almaca.k beher top 20 metreden 
cm top ~ mUJ8n1buı:. 

Tahmin bedellert Ue ilk temmat miktar1arn yukarıda yazılı 1§ler ayrı 
"'" açık ekatltmıye konulmu,tur. Şartnameleri Zabıt ve Muamel!t MU
.dürtüğtl kalemJDde görllleınt.r. İhale 13. O. 942 çarşamba gUnU saat H 
cı. DaJmt EncUmende yapılacaktır. Ta.Up!erin ilk teminat makbuz veya 
melrtuplen '" 9(2 yı1ma. alt Ticaret OdlMft vesikalarlle ihale günü muay-
yen aaatte D&tmı EDctlmende bulnnmaıan. ( 4987) 

• * :t-

Floryadıı y~ momyik bordUr katranlı yol ve adi kaldırım 
ınsaat.ı açık ekırtıtmtye konulm~. Keşif bedeli 1875 lira 20 kuruş ve ilk 
wnlnııtı 140 !ıra 64 kuruştur. Keşi! ve şartname Zabıt ve MuamelAt MU. 
dürlüğıi kaleminde görülebilir. İhale 1~. 5. P42 çar§arnba günU saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
meklupları, ihale larihinden Uç gün evvel Belediye Fen lşlerl MUdUr!Uttıne 
müracaatla alacaltları fenni ehliyet ve 912 yılına. a1t Ticaret Odası vesi_ 
kaluile lhale günü muayyen saatte Daiml Encümende bulunmaları. ( 4984) 

SAHİBİ : ASIM U~ 

Umumi Neşriyab idare eden 

Basıldığı yer: VAKİT MATBAASl 

Refik Ahmtıt Sevenstil 

\ ' A K 1 T 11) . 2 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABlL!R 

.................. ! ... 

Ada.Jar 5Ulh hukuk mahkeme. 
"inden: 

942/51 

Satılık Ev 
üsttü.darda Doğancılar park. 

alt kapısı karşısmda.ki köşede 4 
oda, bir sofa, elektrik, terkos, ay. 
rrca caddeye na.zır bahçesinde 1 

kuyusu o1an bir ev satılr.ktrr. Mü.. 
raca.at yeri saa.t 10 • 13 arası Va. 
kıt mat.baasmda Orhan. 

1 KAYIPLAR1 
ı---

1042 doğumlu kı:zmı Gün.er Qan
sevc-le şa.bsi nüfus k.3.ğıdnnı kay
bet.tim. Y eııilerini çrkaracağunda.n 
~nin hükmü yoktur. 

Cernhps.p Keçihntun mahallesi 
Kunı~...'lŞ[De soka'k 4. nwnarada 1333 

1 
doğmıllu Nebtye Oanse,rer. 

* * * 
'O'r6ıiidar nüfus mcımurlıuğundan 

aidrğmı nüfus kağııdmıı zayi ettim. 
Yenisini ala.cağnndeın eskisıi:nin 
hilkmti yoktur. 

Beyazıt: Köşklü hamam sokak 5 
No. da Rüştü Oğlu Hayrettin Ulu-
pmar. (89619) 

• * • 
Beşiktaş 19 uncu ilik ok:u1<1an al

dığmı. diplomamt myi ettim. Yeni
si.nı· nlnnn;;._.A...., ~Il hükmü 

Büyükada Belrkçsl caddesi 68 ~· 
No. lı dükk&nd.a salkin iıken ika- Y<'.'~taş: Teşvikiye cad. SO/J 
nıctg3.lır meçhul Be.lıtiyar Sedef- No. da Nurettin ÖZimnç, (89646) 
ada. * * * 

Büyüka.da Balrıkçil. caddesinde Şehremini nüfus memurluğun-
68 No. lı dUJcık:8.nm tahliyesi hak- . dan Md.ığmı nüfus kağrdmıt zayi 
•kında iınefter Dzy&.ra.ndiniın aleyhi- ' Ettiım. Yerıtsini aatıcağıında:n eaki
ııizıe aQtığı dAvaıı:ım duntf}ma. günü einiın hü·kıınıü ycikt.U!r. 
olan 24. 4. 942 tariMııe müsa.dif Edirnekapı: Sultan 
cuma gilnü eaııtt 14 de maJıkemeye Ki~kçıeşme solmğmda 
gelmeniz için çtka.rrlaın davetiye- rada ~e~t Ert.ergin 
nin arıkasına. verilıEn şerhe DBllA- * * * 

maballesj 
30 mım:ı
(~) 

ra.n adreGi.niz ma.lfun olmadJğı an- 3680 siciı numaralı şoför ehliyet 
L:ı~rlm?Ş olduğundan davscmm ta,.. Pamemi :ı'\ yi etUm. Yermni ala- l 
lebi veçlrile ilan neşııinin ertesi gü cat'ımdan e!;'kisinin hükmü voktur. 
nün-den mu.teber olmak Ur.ere oo. '<'.ala ta: Mahmudi~ e ca.dd<"Si Sa
beş gün müddetle :i.mnen tebliğat n:.r.eYb"I• . ·o. 32 6'ılip \"anık. 
icrasına. ve duroşmıamn 15. 5. 942 
tarihine müsadü cımne. giinü ea.e.t 

DOKTOB on dörde lbrm.Jalmasma km-ar ve
rilmiştir. O glin ve 19&8.tte ibra:ı~ 
muktezi bilcümle veeııUıkile birlikte 
l:izza t gelmeniz veya. bir ve~l 

göndermen.iz muıkt~dir. Aksi. taık 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
uABILtYE MUTEBASli!ISJ 

dirde gıyahmızd:ı ikarar verileceği Dlvan:roıa 104 
H. U. M. K. 509 uncu maddcs:ıne Muayene saatleri· ı.ıs.s reı · 2~3!l · 
tevfikan ilan ohmur. (39648) 

s 
YERLi MAL 

Pa2ariarı MI ' eseslndea: 

Çi Yapı ılacak 

. ... 
·c.: .. 

Ipliği müessesemizden verilmek şartue çileler yaptrrılacaktır. Bu i~ yap. 
mak istiyenlerin teklif edecekleri fiyatr 6/5/ !H2 akşamına kadar Ka.. 
.trrcıo~lu hıınmda müessese mUdürlycUn" yazı ile bildirmeleri rica. olunur. 

Selanik Bankası 31 Birinci Kanun 1941 Bilançosu 
..... 

AK~lF. 
Tltrlı; ı.ar-

KASA VE ;\IF.RKEZ BANKllllSI Mi.007 21 

KANUNİ KARŞILIKLAR KAM.Si (Bankalar 1.265.208 75 

kanunu mucibince) 1.1541,818 98 

.BA.lli .KALAU. 873.284 54 
SENEIM.T Ot)ZDANI ·l.606.738 01 
E811AM VE TABVlLı\.T OUZDANI 3.990.817 06 
BOBÇLt1 OAR1 BJCSAPIA.B 17.962 83 
MlJB'.l'llJLtP' BO.BÇLAB . 
SABtT KIYMETLER 
M:enkuller (110.650 T.L. üz . .sigurtalıdır)27.829,57 

G&yr.1 menk1ıller (42.800 T.L. üz. " ) 7.751,73 315,581 30 
MIR AKTiFLER 2.325.658 34 

T. L. 115.140.095 02 

JUZDf HESAPLA& .. 12.721.781 51 

SERMAYIC 

İBTIYATLAB 

~ASJFı 

İlerde vukuu muhtemel zarar kar~ıltğı 
(Bankalar Kan. madde 31) T.L. 4.4-41,70 • 
Kanuni ihtiyatlar , • • • ., 80.214,95 

K.ARŞILtKLAB 

TA.AHBtJTl.ERtMlZ 
MEVDUAT VE OARt HESAPLAR 

Tasarruf meYduat , • • T.L. 2.426.253,39 
Diğer mevduat . , , , ., 6.638.162,82 

TEDİYE EMİRLERİ 
MUHTELİF ALAOAKLILAR 
SAİR PASİFLER 

KAR ( Geçen seneden müdevver kAr. 79.95-0,64 
(1941 muamele BeDeeiDe ait kt.r. 80.132,65 

6 

Tttrk ldnuıı 

1 
1.658,000 -

84.656 615 
519.095 20 

2.027.233 17 

9.064.416 21 
392.470 52 

H.597 72 
1.189.542 26 

160.088 29 T. L. 1------·1 
ı;;.uo.095 02 

NAzIM HESAPLAR 
Kefaletlerimiz , , • 2.816.762,35 
Sair Nazım Hesupiar , , • , 9.906.019,16 

12.'JZl.781 51 J 

31 Birinci Kanun 1941 Kar ve Zarar Hesabı TURKiYE iŞ BANKASI 
BORÇ ALACAK 

Pc?reoneı Masra!lan 
Vergi \"e Harçlar 
Sa.ir Masraflar 
Verilen Faiz ve Komisyonlar • 
Amortismanlar 
Ka?'§ılıl<lar 

Muhtelif Znrarlar 
KAR ( Gcçc-n ııenedl"n müdevver kAr. 79.950,61 

(1941 muamele senesine ait kAr. $0.132,6!> 

T. L. 

Türk Llra~ı ~ 
254.374 47 ' ı--
41.493 48 
78.372 99 

233.118 52 
3.348 82 

36.000 
16.9i2 60 

160.083 29 
ı-~-----ı 

.i2:qı;ı 17 

Alman Faiz ve Komiııyonla.r . 
Esham ve TahviJ~t Cüzdanr gelirleri 
Banka hizmetleri mukabilinde alınan ücret ve 
komisyonlar 
Muhtelif Kı\rlar 

Gcç~n seneden mUdevver KA.r 

TUrk Lirası 

276.373 75 
247.347 40 

190.396 98 
29.695 40 
79.950 64 

T. L. (1--s·2·a-.7·6·ı-ı·7·• 

Küçük Tasarruf 
Hesa.plar1 

l9U ~A.MlYI: PLAl~ l 

({EŞİDl!;LEH: t Şubat, • 

•tayu. ! "ğu!l'tos. ! lkb 
clt'!'Ş rtn tarlblerlnde 

...,.m-. 

JJK%~ . 
ı adet 2000 L1ralık • 2000.- Ura 
a .. 1000 • - 8000,,- • 
l • 76-0 • -1600-
a • ıroc • - ıcıoo- • 

10 • 215() .. - 2600.- • 
'° • 100 .. - fOOG.t- • 
l50 • 5() • -~ • 

280 • 2tı • - 6000.- • 
200 • 10 .. - 2000- .. 


