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GORiO BABA 
Düııl'anıo bu eu WC)llur roıoanı, \akıt o~ıı· 

ooıarma 7 kupon mukabilinoo yalım 50 ~ 

veriltt.ektlr. Bu lmponlan btrlktirmt''i nnııtma· 

,)'iDiL. _J 
'------------------~~---

Buigaristan Avrupa 
nizamında yeni Tayland · 

Jaoon tebliği. 1917ve1942 ·Avrupası --

Yazif!az~~. !~~ ~s!Amerika v~ ingilt~- 1 
h~gaıistanın yenJ harp btit~.e· reye harp dan eth 
....._.. tıODra Bulgar ~"\ cJilli pro. 
'-ör Fllof'un siiJ ledtği bOD nutuk 
~ llmuml)enin dikkatini tek
ıı.r '* IDemleketc ~\'lrd\. 7Jı:a. 
tlörı lllllyar levalık yclı."fınu geçen 
~en bir mlsll fazla olan o 
~~ ile dünya üzerinde yeni bir 
~karmak l!}in devnnı eden bu· 
~kli harp itinde Bul~aristaum 
... •\"\'etil elına6a liizumundıuı bahse
den o nutuk anısında. sıln blr mü
ltaeebet \'&rdır. 

-1apon 
kuvvetleri 

Filipin' de yeni mevziler 
aldılar 

Tokyo, 2S (A.A.) ..!- İmparator. 
lıık umumi kararg'Ulımm tebliğinde 
kaydedildiğine göre 14 sonkftnun
<lı Filipinlerde Ja.pon kuvvetleri -
nin kWli kısmı Mataba.ng nehrini 
geçerek Abükay'ı zaptetmiş ve düıı: 
il1aI cenuba doğru sUrmUştür. 

10~ 1 -'VAUPASl 
~ O~u PAJC.TA Ot\HıL 
tlNTtlCOMINTil~N PAKT 

Att"4N İ ŞGAll 
8İTARt;F 
MÖTTEFİl<lER 

• o 

VJ 

< 

...._~vr,.pa harbi b:ı~Iadığı z.:mıan 
UQllVlstan Balkan memleketleri 
.,._mda yeginc gayrimemnun bir 
devletu. Romaııyadao Dobrucart, 
l:"~lavyadan Mal<edon)ııyı, l.'n· 
'll&aistuıdan Trakyayı b~yen Bul
&aıiatao o sualarda ku\'\'etli bir 
~ hü~ ihtiyaç görseydi ,.e 
8-lgar httkfımet reI 1 )ine bu mak-
11atla Balgarlstanm ku"' etli olma
" llbamandan bahsetmiş bulun
-.ıdı Balkanlı kom.,.umuzun 110 
~ hareketini man'"oıd bulmak 
'-bu idi 

llalbaki bugün \<"&Zİ)et öyle de
~ld.lr. Bulgaristan Alma.o orduları 
W. tuaftan l'ugosla\ja)& diğer 
'uartan Yananlstana hücum eder· 
... rtllen harbe girmemek için ça
.... ~ yalntt sözle U~Iü ı>akta. glr
llllt ve Alman ordulanııa hudotla.
"81 ~la iktifa etm15t1r;bundan 
faaluını yapmak ldlçük Bolgaris-
'-aın taka.ti üstilodc bir ı, olduğu 
Jltaaeretinl Deri sllnnUstür. Alw.an
h ela bandaa Ueri bir Şe) fısteme
Wldt, Balgarbtanm bu derecedeki 
fecJaki. "·ğma ~ Roman~ 

Olongape bölgesinde faaliyette 
bulunan b~ka kollar Meron kcei
Mine kadar ilerJemi11ler ve burada 
21 sonkanunda cereyan eden şid
detli muharebe neticesinde Japon
lar Malhov'dakl kuvvetli dilşman 
mevzilerine girdikten sonra cenu
ba doğru yürilyüşlerine devam et-

(Devamı Sa. 3 Sil. t de) 

Yakandaki iki harita, Avrupanın iki büyük harpteki clu rumunu gösteriyor. Devletlerin 1917 de vaziyetleri ile b:. 
günkü vaziyetleri, 1917 hudutları ve harbe girenlerle girme yenler, iki dünya harbini kolayca mukayeseye imkôn va~ 

mekteclir. 

Piyasadan fazla mal topllyanlar 1 Yeni mebuslarımız 
.. ,,_, ~ -- ,-g ~ - ~ --= ,,_,, ~ s-. _, ,_,,..,-

Ş l d det ı e takip edilerek 
cazalaadırılacalllar 

'f'aKoslaV)wlall, l'unaoi5tandao Is. 1 -------.---------------· 

iedlttnı kendi sllihı ile ahııruk nr- E l d l t l 
:::r~:~:z:-~:ı;o,::~: v er, epo ar, avan ara arı 
~ en !"'' sesle bir !:Ok dr!a Han h J 
~ .-.,ur. ,,:z: ~ tbıııdl ..... aı ~- 1 
...... zlhlalere geljyor: Bütiiıa 

t.a• '-talana haı:_p yangını lle ~- 1 Ankara, 25 (\"akıt 10uhııblrin- re yatırdıklamıdan dolayı bu haJ. 
'lll)Jv yuadrgı geçen 8etıeiı iki den) - Son gilnlerdc halkm gün. lere sebebiyet verdiklcrinJ söyle • 
!dar. levalık bir harp b~~i ile Ulk ihtiyaçlarmdan olan bazı mad- uıilt:r. Hakikatte ise btltUn bu ck-
1i em ~ Bulgaristan büt\in mil- dclerio yok edildiği görülmekte Ye silmiş gibi göıillen mallarm halkın 

eherıae ka\'Ulftuktan sonr& halk bu yüzden Eiluntrya u:iramak- Üzun zaman lhtlyacmı ka.r§Tl")acak 
:;:::- dolaya ba bU~e)i bir misli tsdıl' Bu arada plrloç ze;tln ya.- kadar bQl olduğu ve piyasada mev-

V artırmak lüzumunu ~uyu!o.r~ bl, ~ ve kibrit giİ,i mn.ddeler cut bulunm.aSl lAzun geldiği bildi-
__ : __ Balgu :&ol·eldh büyük hemen hiç bulunamamakta.dır. rilmekteclir. 
-:--- •rkasmda k~arken Bulga- I . .. ~ ka, ... tll im k lü Bu meselemn mahiyeti etra.fm. Bu milnasebetle son bır kaç gun 

.e o s.sma ııe • · · d k ı·· J · f--u ~ görmediği halde bu Un bü- da malümatmn müracaat cu.!ğ m tÇ•n e ontro or er n .......,yetl art-
tt. lstedlklerinl aldıktan s!nra bu- sali.hiyet salıibi bir zat, açtk göz- ı ~ bulunmaktadır. Haklarmda 
la 'Dede• lhtJya~ g3rfiyorf Bo 

811
• lük yaptJğnu zanneden hasis, mcn ihba.r ~ olan ve şUphelenilen 

-ııere cevap ararken .. abii olnrak f:ıatinc dü~ bazı ldmsclerin, bu • ldmıselenn evleri. ambar ve mağa. 
ilk hatıra ı "k" .... u 1 ınallarm sonral11ırı daha çok paha- zala.rı, çatı katlan, bodnunlan ara. 
tııı.d- _,..rr.e en tlt'Y Sı ı hl .. ln e\~te l•'Aa ........ ~. düşUnerek ellerindeki narak bu fazla mnllan mtisa.dere 
L •• ~y05unun ırp sam 1 e ~.... • 
lll'9lizler tarafmdan Bolgaristalla blltUn parala.mu bu gibt maddele- (Devamı Sa. !! Sü. 4 de) 

~lecek 
Avusturalya 

harbe 
hazırlanıyor 
Melburn, 25 (A.A.) - A. 

vuatralya ordu nazırı F ord 
halkın derhal muharebeye 
hazırlanmaaım ve ıür'atle 

(Devamı Sa 2 Sü. 4 de) 

,_,.lan ihtardll'. Loadra radyosu 

ı\ı......1a,,. l'n~Mla.vyadan c;eklle- 1 1 1 
._ yer1erfıı) Bulgar ordusuna i°lm8rJkaD•lDl_u_ı_z .. 
~aıc ısteciiğinı söyledikten Tebllll _ 
._,. ha tekilde bir hareketin Bul- 1

•----· 

~tanı ftilen harbe okmak de· 
-- 01aca1mı. bunnn da Bulgaı- l F e? emen k 
hllr6nıet1 ve mDletl için llerlde 

:~.:e;ıııiyetıcr geti~~' Hindistanına 

CEPHELERDE DURUM 1 
Almanyanın Kırım
daki hassasiye-i ••star h~ btitçe9infn tkJ mil- 1 

.Yardan dört milnra c;ıkanlması- Japon ihracı yapıldı ŞARK CEPHESİNDE: devresinde. ilkbalıa.i· ta:ırruz.uı ı 
~ayn, zamand~ Bulgar BaŞ'·eki- Şiddetli kr§m·şa)"k cephesi har· 1 y:ıpa.mıyaca.k derecede sarsılmıa :-ha de kuV\·etll bir Bulgaristan- A k bini durdtıranııyaca'ğmı. YIUlh bir mıdrr! Eğer buna müsbet ce\•ap 

811 baluıetmes'ne ba.Jalrr.m tn~ltiı: mer i an durgunluk d~vte5i geç'ıınlyeceğini vermek ntilnikili,f(', Sovyet O\'dUlıt-;:"'OSnnun verdiği haberin doğra. başka bir yaz:mızda söylcmlştil\. rı bilyll.k bir muvtıifS.kWet kazan-
iana hBkmetmel• limo gclfyor. muhrı'p 'erı• Harekat şiddetle devnm edtyor. tnLS demektir. A$"11' §Ck1lde Ahnıw_ 
Dq :azı lb t ..ı 1 ı Ruslar, kış devresinde bllytlk kar- lır, devamlı huL·urnhır Y:l.JXUl Sov 

ta ' yetto remacak nok· yrplara rağmen oldukça mUhim yet ordularmı lm ;ıalııtnrşla.rııa, bu-
al~ur: Bal~ kom~ulan Bir Japon deniz kafile· yerler kazanm11!oJardır. Fft,•At b"· I gun·· geri ver:ıcıı ı rıin lli bir 

""1'nlne yeni bir nwun lnırma.k • h'" • 9 ""'° .. 
10U. ll«;Jtt pakta giren Bulgaristan ı sme ucum ettı . gtlnltü durum 'b\lYük' değişiklik yap ehemmiyeti yoktur. 
~ girmeksizin büyük nimetle- (Yazıeı 2 ıncide) mış değildir. ·Alınan ordular.ı· k1' Feodoeya•nm tekral' Ahıuı.11lar 
~ k eline geçmesi \'c A L-nıı.n ktıv:vetle • 
ı. __ ottacağı hayarne dahnı"tı. Uk MJA.#.tli'iW M&S5ilDI ~· • .,. ~ o c. 
-.nlecte bu hayalin gcrçekl~tlğ:i- ~1''~} - (Devamı ~a ... •oU 5 de) 

~~~ eaad1. Fakat r;lmdl e\deki ~ ~-ıya nymadığ•. Bulga- tNGILTERFa''İN ESl\1 
tilsta11m yoktan ehle ettiği şeyle· MOSKO"\'.\ S'f;F"mt 
l'tn haldkstıe beda.\a olmadığı, bo 
3-yJeri elde tatmak lı;-in sonu ne
~ kadar gideceği belli olma.
ha fedakirlıklara ihth 114: bulun-

1 
dah anlqdnu trr, Buı::-ün Yu~os
laYJ"adakl tete hnrplerini ba!lur
lllalc ldn kendisinden istenilen fe
ılakırhkl&rdan sonra daha ne gibi 
~le,1er geleceği de belli değı1dfr. 
~ itibarla Bnl~arl-.tan t.ath rüya 
&letnfnden acı hakikat dünyMma 
&tetftlek 6zeredlr, 

Uruguay 
Mihverle münasebab 
lceaen kA.r1tmameyi 

kab1~1 eUi 
(Yamı 2 facide), 

l!lı.a:ıb~~: {jljdt:tll •~ı .. ı, 1 
kq BpOrculannm mu. 
dağa ,;ıkma.lanna 111- ı 

• Qllll lnnkmamıetu. DUD 
bir çok aporcutarmm 
HtirrtyeU ebedlyye te. 
peatnde ~-ak •pora 
yapmıe, mektepleri • 
rn1z yi1rttyQş yaplllfl -
!ardır. Reslmlerımız bun 
1$n~lte~r. 1 

Krips'in 
beyanatı 

Rusya 
Nazilere son darbeyi 

indirecek 

Sovyetlerin 9 mil
yon askeri var 

(Ya.mı .2 '"elde), 

~tıroı melıuıru aeçlmlndo \'&il \'O Belediye Reisi reylnl ~or 

Ankara, 23 (A.A.) - Açık bu
hman latanbuı meb'Usiuğuna Mnll· 
ye Vek.i\etı tetkik heyctı reisi İs
mail Hakkı Ülkilnıeıı, Denizli me· 
btufluğuna ~veltSlet mu~te~r 
mtHLvlnl Haydar Günver, Tokat 

. LMAN TEBLiGi 

Doneçte 
Ruıların Üıt üıte dört biiyük 

fıücrınıu püskürtüldü 
üeflln, :!J (A.AJ - Alman orduo 

ııırı ~l)umandaruı~m tcbli&-rt: 
l).oğuda bUkUm sUren §tddcUl so 

eu&a rağııl~ muhaı~ooı r devam t 
muktedir. 

Ho kof'uı:ı cenup d4gusuıi~a l ,.e,.. 
re.de SOvyet kuvveti ıinİn yaptığı ta. 
e.mııruıı mllı',~e.ası sıraamdn. ,blt <;ok 
Sov,yet hUcum srabaınrı lmhıı diln;ıl,.. 

llr.1 • 

. ljarell ce~cşlndn A1nı.ıın 'c 'hn ııa. 
\ a. lruvvoUerl insan ve mqlzemo b:Lkı 
ııundan dU~E\n8. chP~1m~tl! kıı.Yıplar 
verdlrmlş\erdir. 1 , 
Balıkçılar.şanmadası ulatmd:ı kU. 

çuı: b1r. denız 4\§ltı borııtıaıarıll bıitı
nımıştır.( D~vqmı .Sq f? ~a. J, de~ 

. 

nıebusluguna Tiearet VekAleti mü.:; 
t.eşarı Halit Nazmi Ki.c;mlr, lçcl 
mebusluğuna Bunıa valısi Refl• 
~oraltan 25. 1. 942 tarihinde ya 
pı!an fntih:ı.pta partı namzctii ola 
rak lttifakh seçilmi§lerdir, 

Baıya 
doğru 

Şiddetli taarruz 
inkişaf etmektedir 

Londra, 2S ( A. LJ - B.B.C: R~ 
l UV\clfe"ri, Mosko':ı ile L· ninrad 
tıra'sınd:ı Japtıklıırı genı• çıkıntı 
etrafında muharebeler devanı eder
ken ccnupto ıler:I) orlar •• '>skova 
nrdyosunn söre Orcl ıle 1-:oradeniz 
cnısındaki mınhılcoda 20 : ilomelrc 
ilerlemişler, i3 köyu ı:ıeri almışlar
dır. Hu.;lıırıo Moskovıınrn şimali 
garblsındoki taarruzlarının hed~h 
Lenlngr.:ıd • Ukreyno demlryo!u. 

( Det•arm Sa. 2 Sü. 6 diı) 

Oi:yanet işlerinin yeni reisi 
ı • 

Solda Maarif VekOlrulz Hasarı AU YUc J, yeni Olyanet l5lerJ relstmlz enn
nuyU" profesör ŞerdUdcUn Valtkayn ve 25 Şub:ıt \9S~ de ftbt eAm ı.tu 

tıuı llartilfimunu IU:U.ıh-at 11\kUlt .Fnrwa mwı.llbnl AbdUlbGkt efendi 

(Yo..::ıs& ! '"citfc) 



.. 

fi 
u 
i 
il 

-
v " 1 ' 

-----------~---------- 28 - t • UM.2 ____. 

Oiyane ·ş erinin eni reisi 
Prof. :jeıefüddin 4 Yaıtkaya 

Yazan: Cemaleddin Server 
Ctlmhurtyetln ilk diyanet lşlcrl reisi 

Rif'at Börelq;I, Ankara mutt[)!Qğün 

den gelml§tl. Hakikaten cUmhurlyetçı 
ve lnkııa.pçı bir ndamdı. Milll dava. 
nm tahakkuku uğrunda her !eda.ka.r. 
lığı göze aldı. Bizzat yardımda bulun· 
mak, gizli içtimalara önderlik etmek 
glhl mllhlm mesullyeUere girişti 
•Kuçtıc:Uk vUc:udündc müstesna kıy· 

meller t.ıı§lyan bu scvimlı lhUyar, ayni 
zamanda hUr fikirli, yeni katalı, A..
det'in UstQndc hnlQk ve mUtevazı'dı. 

Mllltefit ve astyl bir dostluğu vardı. 

Mübarek bir sanklı, melek gibi bir 
tnsan, takat büyük bir o.ıı.m olmayan 
Rif'at hoca, en büyUk llmJn1 Atattlrk 
tnkılAbma inanmakta g68tennlşU. Bu 
ı:,'Ün finlverael bir kıymcU haiz ola."l 
riyaact mekamma mUtcbahhlr bir A.ll. 
mlmiz 1stıuıbul Universlte.si ordlnıır • 
yü.s pro!C3örlerlndı:n "ŞcretUddtn Yalt 
kaya,. getir1lml§, llmt ve idari balom· 
dan tamamlama l§bıl yapııcak olan 
muavinliğe de, tsııım. dlemlne pek kıy
mctar, ölmez eserler vcrmiı "Ahmet 
Hamdi Aluıcidll,, gibi cidden veJQd, 
muktedir bir ~ ve mUellWn s:ıllhf. 
yeUI ellerine tevdi' edilmiş bulunuyor 

Çocukluğumdan beri yakından tanı. 
1bğmı ve huzurun<!& bol bol istifade 
ett1ğlm mUhtercm üstadın kıymettar 
hayatını ö~ek fçin onun "şeret,. 
11 mazisini g6zdcn geçirelim: 

... * 
Eskl sanlyle "müderris ŞerefUddtn 

efendi., a;;len "CerrahpS§a,,lıdir. A.!I1 
o.dı ve §6hretı "Hatız Mehmet,, dlr. 
''ŞerctQddln,, ismi kendisine, 1atanbul 
''Da.rtılmwıillmtn,,inc mUs:ıbaka ile gi· 
rip tıı.lebc olduktan sonra verilml§Ur. 

''lJAfız Mehemmed Şere!tlddln Yalt. 
.kıtya,,, 1870 d3 l.stanbulda Altnner
mer civarmd3 "Seyyid Ömer mahal • 
ıest,,nde Balcı yokuşundaki baba.smm 
cvlnde doğdu. 10 Zllhlcoe 1825 de men 
dcvrlnfn me§hur "Mevlldhan., lanndan 
"Cernı.h Mehmet PB§& camil., hattb 
ve imamı ve Haacld oeddestnde kA1D 
~elee ''Zeynlyye., den. .sonra "Kacll· 
rfyye,. den olan ''Bayram PB.§3.·l veıı .. 
dcrgfıhmm §eYhl Seyyid HAtız Mehmet 
A.riftll·kadir1'nJn oAludur. Le.Ut ve za.
ı1t bir zıı.t otan Arif efendinin must.. 
kide mchareU vardır. Za.ınanmın mu. 
slld U.stadl.tLn onun "hutbe,, lerlnde, 

"mevlld.. lerinde yaptığı tabt'I nağme 
lere hayran olmu§la.rdır. 

.Ant e!endlnfn babam lamaU efendi, 
Niğdenln Sineson nahiyesinden ve"Ka 
leli oğullan,,ndan olup odun tlca.rctl 
yapmrvtır. 

"ŞerctUdd1n efendi,, niD, "bUtiln hı.. 
zımı ondan aldım.,. dediği tLbid ve ısa· 
lfha. b!r bıı.tun olan anncsı 1se "nalmlı 
so!o,, adiyle tıınmmış ''Hıı.cı Mustafa 
efendi" kızı "AtıyyetUllah Hamın.,~ 

İstanbulda doğmuş, oğlunun yct.l§ıne
slndc büyUk ve manevi t~lrt dokun -
muştur. 

Mchcmmed Şerctuddbı. pek küçUk 
Ya§ta mektebe verildi. "Oda ba§I.,nda 
"Bchrfu: ıığa SUbyan mcktebi,,nde o. 
kudu. Hoca.sı (Hacı Mehmet efendi) 
den (bcd'.l.Bcsmcle) ile (Kur'anıke· 

rfm)o ba§layıp dokuz~ (HA.fa:.) 

oldu. 
Fevkalll.dc zeki, ço.Iı11kan, derhal 

kavrama. kabiliyetini haiz olduğu için 
bllttln tahsll hayatı dalma parlak ve 
!eytzli gcçml§, §c:r'1 ve nnkll ilimler
den. esaslı oı.o.rak öğrendiği Met bilgi· 
lerlndcn ba§ka Ttlrk, Arab ve Acem 
edchlyatmı da tahSll ve ikmal eyle -
:rnl§tlr. KCDdlsfnln dlkkatl celbeden 
bir de p.lıiyet tarafı vardır. 

Dııhıı. "Dıı.vut Pap rü§di)'C8i,,nde ta· 
lebo iken matbuata yazı vermeğe b8§ 
ı~: battA bir t.ecrllbe oı.arak ''Ço. 
cuklara mahsus gazete,. ye gönderdi.. 
ğt "gazel,J yqlı bir adam tara.tmdan 
yazılml§ znnncdDcrck gazeteye kopul. 
mamışt.ı. 

BllAhırc "lrUka.. da., ''Baba Tahir., 
in (Resimli m.al{Uııat) mda "Temftıın-1.
F.slA!,. be.§lıklı büyUk Dim adamlarım 
tasvir ve· tavst! eden manzumeleri 
"Sırat! must.aldm,.de ÇJktıktan sonra 
"SUleyman Kanunt'nJn torbc1 mnba-

VECiZELER 
!~: 1111. ClDdJ, PEKY&lql 

lJ .Am1an yilrekli Rdşar kendine 
edilen ithama. kar§ı şöyle söyı.tıyor: 
•·Harpte Eyubi Sa.Wı.n.ddini esirge
medim; gerçi mrtmm gilzelli.ği ve 
şecaati ile ol.duo~ kadar nezaket 
ve civa.nmetl'llğl de tavsiyeye 
şayan olan bu milslUmanm bazı ba
zı mcyva ve emsali, göndermiş ol
duğu hediyeleri aldmı. Fransa. kra
lı da aldr. Bunlar harpte iyi ka.lb
lllerln birbirile ga.ra.231Z ivazsız o
larak teati etti1deri nı>zakct eser
leridir.,. 

Bugilnkil harp liderlerin.in kin Ye 
•uswneti ve barbarlığr, o z.ı.m.anm 
riicsnsma. ne kadar benzemiyor! 

reke:erlni ziyarette., laiml! uzunca blr 
manzumes1 1908 de (Cihan kütUph&. 
nesi) tarafmdruı neırolundu. 

Uzun zaman ıllrle mqgul olmayan 
Şere!Uddln etendıye AllAme 1amall 
Saib efendi merhum bunun eebeblnt 
sorunca irticalen verd•ğt cevab ıu ol. 
mu§tu: 

"Den ııAJr-1-Ateşln IA.'yAnrm 
E~rl·garama tercemaıum 

lUllljgCLLulQ.w olduğurnd&D 
l"ok ot're fekat boolm zamanını., 
Şcretuddln erendi ''Davut Pap. ril§. 

diyesl,,nden oehadetnıı.me aldıktaıı aon 
ra mU.sabaka ile "DarüJmull1llmJn,, e 
girdi. D6rt senıı okuyarak "R~diye .. 
kısmından mezun oldu. 

B!\.ycztd camllndc "cami deralert .. ne 
devıı.m suretiyle Akaarayda "Mabmu· 
diye rüşdiyesı., Arııbca muallimi Kas 
tamonulu SWeyman efendiden ve ha.· 

len Bnyeztd umumi kUtUph!lJleııl direk 
törU profesör Necatı Sugal'in babaBJ 
Trabzonlu Çizmeci zade lllm ve ı:llr 

Hacı HUsnU e!endldm sabah dersleri... 
tıi okudu. tıaveten huzur hocalnnn -
dan Arabkirlı mU:lerris HU3eyln Avni 
efendinin ikindi derslerini taklp etU. 
Aync:ı 1940 martında ırtlhal eden 
"Alldme İsmail Saib Scncer,, in "kol. 
tuk dcrsleri,,ndcn bUyUk latıfadeler 

gördU. Bu ders1erden ••ıcııuı., aldıktan 
sonra açılan "Ru'us., imtifıruımda mu 
vatfak olıı.madığmdan bir mUddet 
(Harbiye nezareti muhaacbat dairesi 
tahrirat kalenıl,,ne devama bqladı. 

15 Blrlnciteşrln 1909 da buradan la· 

uta ile "Da.ruı·1lm.U.vetta'llm,, adın
da.ki hu.sus1 mektebin ders nazırlığtnı 
aldı. Bundan sonrııki hayatı hep ho
calıkla gcçml§tir. (Bandırma nümwıe 
rllşdlyc.si) ne ba§ muallim oldu. Dört 
ııene buradc. kaldıktan sonra· teklif e
dilen Bandırma mUftUJUğtlnU kabul eL 
meyip tatanbula dCindU. "Me§lhat,,da 
"Ru'ua,, imtllıaıu açılml§t.ı. Be§}'11Z ta. 
llb ara.smda "Şerc!Uddtn efendi,, de 
vardı. üçQnctı dc!a gl.nnlı olduğu 

mllsabaknds. bu .sefer muvaffak ola • 
rak ''İstanbul Ru'Cau,, aldı, Fatih ve 
B4yeztd camilerinde dene çıkıp 

"Ders-Wl.m,, oldu ve ııra. vermeden 
tam 28 8Clll) ders okuttu. Şeyhw.ts. 
lA.m Hayri efendi zamanmd& yapılan 
medreae t.qkUAt.mda. tefıdr, hltabet, 

mev'iza, mantık ve Arab edebiyatı 

mtlderriııllğinde bulundu. 
8 mart 1923 de '"SWeymııniye med· 

reııesl mUdUr nıuavinllği,,ne varilmlştl. 
camı ve medreselerde "Talebe.i·u
lflm,.a ders okuturken b!.r tarattan da 
DarU§şe!eka, Gelenbevt, Vefa ''e Kan.. 
dllll liselerinde din dersleri, tarih ve 
içtimıılyat mualllmUgt ediyordu. 1924 
de medreselerin Slgasiyle ikinci defa 
açılan "İstanbul darUlfUnunu 11Alıl.yat 
fakllitesi.,ndc kela.m tıırlhl mUderrls· 
liğine, 1933 de "Edebiyat !akülteei İ!. 
ııun d1n1 ve felsefesi,, kUrsüsU ordinar 
yüs profcs6r1Uğünc tayin, bir mUddet 
sonra. da Edebiyat fıı.kOltesine bağlı 

'1sldm tetkikleri enstıtUstl,.ne direk· 
tör oldu. 

tıa.vetcn Edebiyat fakUiteıi Dekan. 
lığının riyaset ve mesullyetı aıtmda 

çıkan "İ.slAm Ansiklopedisi,. redak.st. 
yon heyeti 4zalığını ..,.e Alllme İsmail 
Saib SeııccrlD vc!atlyle ı:ı.çılan "Keır 

fllz..zUnQn" bruıım heyeU ilmi r<'la Ye 
mU§avirllğinl deruhte etU. Bununla 
beraber Ult defa derse çıktığı ''Fatlh 
camll,,ni ve orndn yfrml sekiz BCne 
ders okuttu~ ktlrsUsUnU unut.ma.ın.ıı· 
tı. 

19~0 yılmın ramazan sonlaT"ID3 ka
dar pazar ve peıııcmbc gtlnleri - dint 
ve !elsen hakikaUere dayana.ıı • vA.:ız 

ve nasihatlerine devam ne halkı ten· 
vir ve irvad ediyordu. Ytlkaek ilmi 
kudreU, §ah81 \'e ahlW fazlleti ne 
muhlUnde dalma lyt teslrler blrakan 
scvtmıı ve değerli lUm1m1z mealekdq.. 
lan araamd& dcAip.iyen karaktermde 
k1 as!yl meziyeUcrlyte mümtazdir. 

13'.ı kere "'Diyanet İ§ler1 ~tı.,ne 
aeçDmesi yalniz biz dostlarmı değil, 

bOtilD tamdık1annı ve memleket lr!a· 
nI namına Wm erbabını de 8evtndir -
mi§ ve yakından aWmdar et.ı:n.l§tır. 

Nllktell Ye llflıirli aaıı'&liJ1e tamdı. 

ğmıız azız ve aanatkAr dostum "lhsa.n 
Rammıımt , ban& Uı.ııan ve lbd&' ettıtt 

(tarfh)de ~y1e dtyor: • 

Dtnip eerın. mazbari·•eoraı ftınrnıMi..,. 

E~ tw.abllr anda nebfJer veraeett 
Bir camllUkemal ki l1A edt!r mlldam 
Her peden menari euni fullrl.l 
E,l'Cf zamanda geldi rfyuet maka. 

mma 
Mevkuf olur "mekin,,e "ınekSıı,, m 

tente ti 
~· m*rrefim o oettfWın mlnd· 

kadim 
Her an dlmatı <"Anda yanar f~~ 

.OObı!tl 1 
Turlh cm>herlnl de ~rlt td~r ncl>t 
llulmıış eeret "eııref,, le l>iyan .. t • 

rlyuetl 
l942 (1) 

Şiirimizde büyük bir kudret '>lan, 

lng ı z mer k n 
teb a 

Bata\'ya, 25 (A.A..) Pa.zaP 
günü neşredilen Felemenk Hındi.s
te.nı tebliğinde şöyle den lmekte -
dir; 

Japon kıtalan Kendari ve Ba
llkkapıuıda karaya çrkmışln.rdır. Kı. 
talarnnız kuvvetli bir mukavemet 
gö&tennektedirler, Şlmdllik başka 
malUına.t almıı.maınıştir. Geçen 
lıaftanm son giln.lerinde düşman 

bilhassa d.L' eyaletlerln muhtelif 
mahalleri üzerinde bava faal Ye -
t.ltıde bulun.muştur. DUn sabah cz
zilmle Ambon ile civan dllşmnn 
tayyareleri tarafmdan bombardı • 
man cdi~ de az netice alm
mşştrr. 

,Japon 1\arllcsjne hUcum 

Vaşlngton. 2~ (A.A.) - Bahriye 
rıezareUnln tebliği: 

.Uya filosu ba§komutanı Amerika 
muhrtpler!nın .Macassar boğaZında blr 
dU§man kafilesine gece taarnızu yap. 
tıklarım b!ld!rmekt.edlr. 

Bir dU§man gemle! havnyıı. uçmua, 
ıkinclsi batırılmıştır. üçUncU bir gemi 
kendi haline t.erkedUdlğt aınıda §lcl
deUe yana yatınıı bulunuyordu. Bun. 
dan ba§ka' diğer dU~ınan gemilerine 
de ehemmiyetli zararlar vertiirilmişttr 
Muhariplerlmizdo pek hıı.fif haaıı.r 

vardır. MU::-ettebattan yalnız dört ki. 
~I yaralıdır. 

AUantlkte ,dUşman denizaltıları. 
Savıınnah Georgie'ye kade.ı· Blrle§ik 
devleUer doğu kıyısı açığında hareket 
yapm:ıktadır. Bunların !aaliyetlnin 
önUne geçmek için alman tedbirlere 
fyt neticelerle devam edilmektedir. 
Baıka çevrelerde kayda değer bir 

hldise olmann,ttr. 

,Şiddetli hava hUcumlan 

Bata\·ia, 25 (A.A..) - Resmen bildi. 

rillyor: 
Japon kuvveUeri ıcendari ve Balık 

Papan'a çıktnl§lardır. 
Felemenk garnizonları dll§mana ıtd. 

detli bir mukavemet göstermektedir. 

• • • 
Batavin, 25 (A..A.) - Son 4S saat 

zarfmda cenup tsUkameUndc Macas. 
sar boğazını geçmeğe tC§ebtiJı eden 
bUytlk bir dUşman deniz kn!llcsl, mtlt. 
tefik hava ve deniz ku'\.'\'etler!nin de. 
vamlı hUcumlanna maruz kalmı§tır. 

Hollanda hava kuvvetleri 23 sonktl.. 
nun öğleden sonra bu kııftleye taamı. 
za ~lamı§t.:rr. 8 Japcın geı:n.l.a1D.• 12 

tam iııabet olmuştur. 2.ı sonkaiıunda 

taarruz Felemenk ve Amerika hava 
kuvvetleriyle Amerllw. deıılz birlikleri 
taratmdan tekrnrlnnınl§tır. 

Hava hareketi cıınumda iki bUyQk 
Japon deniz tll§ıtı bftt:Inlmr§ ve diğer 
lkt.ııi vahim surettA:ı hasııra uğratılmış.. 
Ur. Bundan ba§ka bir Jııpon muhrib1. 
ne de bomba isabet etmı,tır. 
Aynı katllcye yapılan deniz hUcu. 

munda bir Japon gemisi h:.waye uc;:. 
muş bir diğeri batmak üzere terl:e. 
d.llm1§tlr. Fena görUş oartıan taar. 
ruzun netlce3lnl mUşııhedeye mi\ni oL 
mu§tur. 
Dügmıı.nm bu bir sıra hUcumlarl::ı 

topyekQn Uç gemisinin muhakkak l!IU• 

rette vo dördUntln muhtemel olarak 
battığı, 12 tanesinin de htı..snm uğra. 
dığı tahmin olunmaktadır. 

Bu hareketler esnasında uçan ka. 
.tcler~n mürekkep blr t.e§kll 12 düş: 
man av tayyare.sinin hUcumuna uğ. 
ramıştır. Amerlkıı tayyareleri ken. 
<lilı:rt hiçbir zarara ..ığnunadan 5 Ja. 
pon tayyare.si dU§Ürmllşlerdlr. 

Ji.lr Felemenk tayyaresi Uç .lapon 
tayyaresini dU§(lnnOI ve ikisin! hasara 
uğratmıotır. Tayyare karşıkoyma ba.. 
taryalan da üı; düpan tayyıı.reıı dU· 
oUrmtl§Jerdlr. 

DD.Jman kafUealne vcrdlrilen zııyf. 

at, muharebenin bfı§langıcmdanberi 

dtl§tll&Dlll uğradıf.ı kayıpların en e. 
hemmlycWaini te,kll etmektedir. 

Kayıb aranıyor 
18.L9'2 pazar gQnü Koca· Mwıtata 

pqa cadde61 Sancaktar tekke ııokak 

nmnara 40 dakt evfmd.en aaat onda çı. 
karak bugilne kadar CYe dl:lnmiycn ve 
muhtel §UUr bulunan Cahid Sönmez'i 
g0ı1lbde bulan yukarda.ki adreırlme bil. 
d1rmes1nf insaniyet namma rlca ede· 
rtm. 

nmrt.ell mazmunıarlyle birer "efsane,. 
gibi dillerde ve g6nWlcrde dol&§rul son 
divan şalrlm.lzin "§eret., kökünden ge. 
len ktymetll "tarih., inden ba§ka Mo.· 
raşlı mUderri.<J "Hoca Tahir efendi,. 
bir "bcytt., ııöylemlıUr. 

Edebiyat fakUltesindcn fAzıl arka • 
da.fon Kastm Ccld.!Uddln'de aşağıya 

aldJttm netla kıtayı. 166 "ta'miye,. Ue 
tarih dU§ürdü: 

''Doiıtb Mlhr-1. "Şl°ın-f., burc .. i . 
kııT.Jide 

l\filnevver kıldı 1-~tlAk-U.ze.m.lnl 

Dedim va!l<iylP. (l) tarlhın Kıı~im~; 
~ttt""1dlrdl Me,·lA r.flio;llmini!,, 

(1860) 
orutfALEOOIN -.:rr..vr.:R 

:t- Tnhnn1ihi.t, hatırat sahih şey
e 01.ı ns:ı tasavvura.Haki deveyi 

• v'TIC deliğinden geçirebilirdik. 
(1) Aıırl "Diyaucı Re~i,,no 

''tarih, .. 
urt j (1 l "Vnsk,, Arabı.;ııoa uc1Jc.ır.ek m!. 

naama . 

Urug ay 
Mihverle münasebab 

kesen kararnameyi 
kabul etti 

Mont.evtdco, 2~ (A.A) - Uruguay 
hUkfimetı mllıver1e münasebetlerin ke.. 
silmesine dair hazırlanan kararneme. 

Amerikanın eski 
An <ara e'ç;si 
Boğazlar 
hakkında 

v e .. 
'8~ tarafı 1 inci sav/ada) 

dur. Ruslnr tnrnfıoc!an geri alın'~ 
Cholın , bu şiıne-nlllf yohır:dıın 6 
kilometre rnesare" dır. loo;kof1 

nıdyosu ~erı alınan anızırıin 13 b10 

kilometre murabbaı oh.luiiunu brl
clırmcktedir. 

nin lmzasmı beklerken bUI Uıttyat Söylediklerini tavzih ediyor 
t.edb1rler1 almaktadır. Bu arada mlb 
ver teb6a:unı nezaret nltına almakta 1 V•otngton. U (A.A.) - Röytcr bil 

/.oudra, 25 (/lutlyo 7,15J - Ger' 
yansı :'ılosko,·nd:ı ne~r~dilt:n SO\) 
tebliği : Soy~ et kıtnian dün de ı• 
arnızlnrına devıım elnıişler ve b1 

çok yerleri geri almışlardı ... Mo~ 
tel . uınt:ıkıılnrd:ı so günler ııır 
fınrla bir cok ganimeUcr clc ı;c~ 

ve indUstn merkezleri zabıtaamı t&k- diri:,.or: 
vt e etmektedir. Amerl.ka Blrle~ik devıetı"ln'n uki 

Y * • * Türkiye bUyük eıçi.81 mister M k Mur 

Monte\·ldeo, 26 (A.A) _ Roto!oum· ray dUn yapbğı bir demeçte TUrkıye. 
bur Baldomlr ile diğer nazırıa.r mıh- den d!lnU~Unden az bir müddet sonra 
vcrle dlplomatlk mUna.sebeUerine dair Baltimor Sun gıızctesine verdı~i nıü 
olan kara.nıruneyl rmzıı etml§lerdlr. Utkatm vicdan! duygularıı aykın ti,. 

rilmişlir. 

• • • 
MObko\-a, 25 (A.A.) - DQn 

ıyasadan mal 
top ıyan ar 

(Baş tarafı 1 incı :sa1ıfada) 

edilmekte ve haklarında takibat ya 
pılma.ktadtr. Bu arada, adı mpta 
ve mahkeme dosyasma geçmiş bl
rinJn evinde 5 bL'l paket kibrit bu
lunmuş ve müsadere edilmiştir. 

Alll.ke.dar ma.ka.mlar ihtiyacın • 
dan fazla mal biriktirenlerin bu 
mallarını mUsa.dere ederek h:ı.kla
rmda takföat yapılması içın kati 
emir almış bulunmc.ktadırlar. Bıın
dan b<>yle bu gihilerln, kim olur
sa olsun, evleri, depo. mağaza ve 
dllkkfuılan ara.nacaktır ve hakla
rında takibat yapılacaktır. 

Bu mesele etraf:nda dııha zec
ri ve pretik tedbirler alm.ma.sı için 
yeni bazı kararlara vanlacağr u
mulmaktadır. 

Avaıtaralya barba 
bazırıanıyor 

(Baş tarafı l inci saılfada) 

techizatmın tamamlanması • 
nı emrebniştir. 

Hükfunet Avustralyanm 
pek ya.l1nda bir taarruza 
karşı koymak mecburiyetin. 
de kalacağını sanmaktadır. 

*11-* 
l.-oııdra, 25 ( A.A.J - B.B.C: A 

'uslralya başvekili Cartin İngiltere 
den, imparatorluk harp ko.hlnesin. 
de A\·uslruly:ı)·n yer verilmesini is 
ıemıştır. Aynı zamanda ngllterC 
ve Amcrikaya baş vurarak Avu~ı. 
ralyanm · üdafaasının kuvvcllen
•lirilmesi için yn .mcln bulunmaln. 
rını, harp mıılzemesl, tayyareler 
deniz birlikleri gönderilmesini bil 
dlrmiştir. Avustralynda bOlün km·
vetlcr seferber ediliyor. v.ı trol 
yanın Vaşington sefiri dün Amerl 
kn cüm~. rrcfsiııl ziyaret ederek 
A ... ·ustralya başvekilinin bir mektıı. 
hunn vemıiştir. 
Japonların Yeni Gineye yeniden 

asker çıkarın ç•' . ı:ıı!ıklarınn ctnlr 
lırıber voktur. Anıo;trnl1rı · rhiye 
na7.ırı :\faJczyaıla vn:ı:iyetin k:ırıc:ık 

ve vahim oldn~ımı söylemi5tir. 

Alman tebllii 
(Baş tarafı ı incı satıfadaJ 

17-25 klnun zarfında dogu cephe. 
alndc Sovyet hava ku\'vetıcıri 110 t.ay. 
yare kaybetmişlerdir. 

Alman hava kuvVt'!tlcrinln aynı 

mUddettekl ııkyıpıan 16 tayynrcdlr. 

Doneçtekl ~arp15ma 

Berlin, 25 (A.A.) - Askeri kay 
nıı.klardan öğrenildiğine göre, bir 
knı; gilııdenberi Alman kıtaları Do
a~ cephesinin hlr kes minde bol
çevik kuvvetleri tarafından yo.p1. 
I:ın hücum.tar üzerine şiddetli mu
luı.rebeler veriyorlar. Bolşevikle'l' 
20 iUI. 22 sonadnuna kadar ara.su: 
olarak 3 gün sürmüş olan bu mu
hs.rcbelere mütemadiyen Yeni kıta
lar SOktuklan halde bir muvaffa... 
Iayet elde cdcmeımlşlerdir. Sovyet 
Jer 23 son!dinunda srf.rr aıu ~de
rece bir soğukta bUyilk piyade ve 
topçu kuvvetleri, ~ mlkyuta 
tanJc ve tayyare !ku11ana.rak hü
cumlarını de~irntlşlcr. Alman 
askerleri, bu şiddetli mUdaf aa mu
harobelerinin dördilncU gUnUnde 
de daya.nmtŞla.rdır. Bu bo}şevlk h~ 
cumu da düşmana çok ağır kayıp. 
lar verdiren Alman mUdafaaımun 
uteııi karşramda akim kalmI§tır. 
Hava kuvvetlerimiz, topçunun fa
ıı.Jiyetini kayda değer derecede 
desteklemiştir. 23 sonkinu.n günU 
Vnlday bölgesinde de §iddetli mu
harebeler olmuştur. Burada Alm.an 
kıtalan bo' eviklerln şiddetli blr 
hücumunu piiskürtm.il(Jerdir. Dün
man verdiği kaylJlla.rda. tı.ldırmak
s:zm muhn.ı ebeye kuvvetlerini 
.. okmuş olduğundan başlangıç.ta Al
man mevzilerine kadar yaklaşa • 
bilmiş fakat göğüs göğüse yaprlan 
çarprşmala.rdan sonra geri attlmı -
tır. 

~eklldc tahrif edilmiş olduğunu ve na 
ti propagv.nd:lcılıınnm böyle bir tcşeb
oüsle mihvere karşı birleşmiş millet. 
ler arasında bır ayrılık çılrarmak LPte. 
diklerini eöylemlştlr. 

Mezkfuo mUl~t metni, TUrltiyeye 
8 sonkllnundıı tahr!! edilmiş bir şekil. 
de g6nderilmi~ ve oradn bir heyecan 
tevlit etmiştir.• 

.Mac Murray, BıılUmor Sun gazete. 
sine gönderdiği bir mektupta evvelki 
mUltıkııtmda. 1941 senesinde Rusyanm 
.Boğaziçi ve Çruıakko.lc hııltkmda Al • 
aıonya ile Türkiye o.leylıine olıırak bir 
ltmf yapmağa çall§JDl§ olduğuna da. 
lr Aımanyadan gelmt§ olan haberlerin 
l'Urkiyede endişe uyandırdığını söyle. 
ml§ bulunduğunu zikrctUktcn sonra 
aözlerine §Öyle devam ctmi§tir: 

Sovyet hUkümetinln hakikaten bu 
yolda bir tc§ebbtıste bulunmuş olduğu 
nun benim tarafımdan l~dia edlldlğt 

nazi b6smı ve radyolan taratmdan çok 
geni§ ve çok yanlı§ bir surette her ta. 
rııfa yayılml§t.ır. Aynı makamlar ay. 
ru tahriflerden lstltade ederek İngll. 
tere hariciye nazırınm son 'Mosltova 
ıeyahaUnde Rusyaya Boğo.zlnr husu
sunda. tam bir serbestt vermiş -OlduğU 
gibi tıımıı.ınen yanUgı bir tezi de Uerl 
sll.rmüşlerdlr. 

Mak Murrny 1939 dalti Rus • Al. 
man muaheocılnln TUrklyeye karşı blı 
blyanet te.~kll ettlgt fddlasmm da 
muharrcf b\r surette kendlalne l.Bnat 
edilmiş olduğunu söylemiş ve hııklkat
te IE'e .sadeee "Bu munhedt>nin bazı 

Türk muhalifleri nezdinde endişe do. 
ğurmu§,, olduğundan ~<ıhsettlğlnl ta.a. 
rJh eylemiştir. 

Sovyct kuvvetleri. A.lınAn ha 
ara.smda yardıklan 120 kilometre ı' 
nı..~ığlnde bir ged.Jl<ten ba§lıyarak lı' 
uya doğru tıınrruza ge~ bulunuyd 
tıı.rdı. Sovyet ileri tınrekcU, Alman tJ 
dusunun "Hıiyat tıattı,, olan fe\·~ 
de ehemmlyeW Leniııgrııd • UkrŞyıı' 
demıryolu llzerUıde wldşe.f etmek 
Bu yol Alman cephesi geri.sinde rnO 
vazı olarak giden · başlıca muv 
yolu olduğu kadar Dno, NeveJ, O 
Vltcbsk ve KoroetoD gibJ kilit IJClıi! 
lcrden de geçmektedir. Bu yol r.ııY' 
sinde,. her arzu ettfgi zaman Hl 
tümenlerlnı Lenlngro.dla Ukro.yna 
smda bir cepheden dlğertne 
bilıyordu. Sovyet kuvvetleri, 100 
metrelik ileri yUrtlyU§lerf esn 
ııidıkınn dokuz vehfrdcn biri o 
Kholm §ehrinl zaptctmekle, bu m 
hedoflCrinln yalnız 80 kilometre 
fesine kadıı.r geımıo bulunuyorlaJ'· 

Sovyet yan resmi mahtWert dfl 
altşıım, Rus zater1nln kızılorduya ti> 
ruz muvattaklyetlcrinl sağlamta§td 
mak fmkAnıru değil &ym 7.amaJlda Ol 
takbel h&rekeUer ,için kıymetli 
deler de temin etlıliJ bulunduğunu 
sflrmekteydllcr. Geri alman çe 
genlşllğt takriben 12 bin klloıne 

murııb'baıdır. 

Bir Sovyet tefs1rcisl 
deı::rlı:ıtir: 

''BUUln bunlardan sonra wucr ~ 
Göbcls Alman kuvveUerlnin gert ç.,.. 
me harekeUerinln plAn mucibince 4' 
vam ettiğini n:Mııl iddia edebilirler"' 

Krips•ın beyanatı 
Loııöra, 25 (A.A.) - n.usya.a:ıl 

Lonarıı.ya dönen lnglltcrenl.u ~ 
Moekova sefiri Slr Stafford Griı 
Rus bahriyelilerinin yalnız dcniı&r 

Cepbelerde d ram aeğiı kara muharebeıennae de Jıel 
bUyUk bir rol oynıı.dıklaramı s6 

(Baş tarafı 1 inci MU/ada) lemiştlr. Lcningra.dm müdafaası!" 
da da bahrjycliler bil.yük bir Ji)'f 

rinin bunvla tutunmaları, Sovyct ka.t göstermişlerdir. M~ 
ihracına meydan verilmemesi ol- Şimal B~deniziiıdeki Rus fllo51Jll* 
dukga dıemmiyetıidlr. Almn.I}la- mensup bahriyeliler taraf~ 
rm. bu bölgeden uçura.en.klan ta.y- kurtarılmıştır. 
yareler, Kafkasya snhlllerinde mU 1 Odesannı miklafaasmda Knrııd' 
hlm rol oyruı.ynıbHir. Almanlar, b ir ~iz fılosu bilyUk bir rol oynaJXl!f' 
tebl ğlcrinde Tuaps'i bombnrdnnan , .. rr. .:.ıı: 
ttl'·' · · b"lcli . 1 _...,,, T-'·-- 1940 senesinde StaUnln kenw 

~ ~erını 1 rmış enu. ~-- ile yn.plığı ilk mUltı.kat csnasıni!I 
ın.nmtynn bu hareket, bnşka sebep- söylediği manidar söz!eri hala Jıl' 
lere, Alman tayym·elerinin şark tn·lııdrüını belirten Sir Sta!f~ 
cephesinde da.ha mUhi.tn vazife gör Crfps ;öyle devam etm!§tlr· 
mekte olmnlnrmn atfedilebilir. Fn- · 
kııt Almnnlann bu bombardıman "Sran:.c Alınan tehlikesinde' 
ırı ra devrun etmiyedekleri manasını bahsetmi tim, o esnada Alm.antf 
vermez. Onun içindir, ki ~lmnnlar, Sovyetle?'le dostane addedilen :roO 
her ne pn.hasma olursa olsun, Si- nasebe~erde b~lı:zıuyorlardı. suı 
vast 1 böl . hak" ı k I •n denızlere hiı.kim. olmadı:kça ~ 
'7tısu~~drrl:ı~csme ım o.ma nr bir mil!elın .~vnıpnyn. hfildm oll 

· mryac:ıgıru soylcdi. Bu sureUe dt' 
J,IR\'A HARBi: niz yollnrmın serbest kalması 1' 

l yi bir strate ji kullanan, geri 
ı;ckllmeleri bile mahirane olnn Ro
melin silrprizler göstereceğini yaz. 
rr...rştıı~. Ageda.byayı tf'lcrar ele al
r:ıa.sr, mihver.in JJ bya harbinde za
feri müttefiklere vermek isteme
diğini göstermektedir. Romel yeni 
kuvvetler ml aldı? .. Muhtemeldir. 

O halde, bu kuvvetler gelmek·
te devam ederse mllttefikler · Lil>
ynda daha !]iddetli bir hareket plt1-
rJ ta:kip etme.le istiyecelderdir. 

PASİFİK llARBt 

Pasifikte infsyatif Japonların e
lindedir. Felemenlc Hindistıınuıd:ı 
nmvaffak olan bir ihraç hı:ı.reketi 
yn.pmtşlardtr. Diğer taraftan Tay
land Amerika ve İngilizlere harp 
i1Bn etmiştir. 

Henriiz ba.,'jJruma.ndan VaveJ bir 
~ebbtis ya'(lmn] görünmüyor. Fa.
kat Japonyaya · daha şfddetıt bir 
mukavemet için müttefiklerin ge 
r.iş ölçü.de hnzirland:ıltlarma §ilphe 
yoktur. Alman deniza.ltılarmın ~ 
uzaklnrn giderek Amerikan gemi 
kafilelerine hücum etmeleri, yar. 
dmılan bntta.lamalc iı;in olduğu mu.. 
hakkaık.tır. 

80Ilkbun gecesi Kmmnı cenub tayı -
lannda yaptığı yeni bir asker çıkar. 
ma tqebbtısü akamete uğra~tır. 
Düşman Sn'8.5topolu muhııaııra eden 
Atmanlnlm arka.smo. gecenin karaniı· 
ğından istifade ederek 200 asker çıkar 

Avrup:ının zaptedilmcsinc rfJI? 
olunması jçin Stalinin lngilteTe)°' 
giıvC'ndiğini anladım. 

Moskovarun mü.dafa.asma ye Cf 

nu takip eden Alman ricatin~ tel' 
mih eden sefir :öyle devam etuılt 
tir.: 

Stal.in M.oekova &ıilnde tutuP' 
dukça bUtün kunetlııi harbe ı#' 
mamağa karar vermiştir. 7() t1~ 
silva.rlllk bir kuvvet toplamış <' 
Aimanlann b:tkin bir hale gclnı~ 
r..i beklcmlştir. Bu tehlikeli BJl d 
llkkii.nunda. gelmi~tlr. O tarihte ~J· 
manlar hllkfun&t merkezinin bl'f' 
larmda bulumna.kta idiler. Knti ~ 
gelırüşU. Sta.lin 13.zmı gelen cınit' 
lerl verdi. ~'lht doğru ~tJ. 

Sir Cripe §'Ulllan ll&ve ~: 
"Rus ordusunım mevcudu bUgUP 

O milyon kişidir, Ruslar her şe>" 
rlen evvel Almanlan mümkUn ol' 
duğu kadar U2ağa atmak .ifıteıne~· 
tcdlrler. Alm.a.nla:rm ilkbaha.rO' 
yeniden" taarruza geçeceklerini ısı' 
ncdiyorlar. Faltat Rwslar geıeet1' 
oonbnhar veya kış nazilere son dsl' 
beyi indireceklerini ümit etmekte• 
dirler. Ruslar Valant1.n tip'.ndCıı 
f~iz tnnklarmdan fcvkallıde :roefll 
nundurlar.,, ~ 

EŞREF'den seçmeler;...... 
Padlot\hını, \'11.1t'Lt nemrodu bir 

rl· 
derJı!itır 

&ı,,·ct•"rin i.hrııı; t8ebbli1ıU mo.k lsteıniştlr. Alman aahll mlldataa. 

8'-n ılo hııld.:m gC'~I bir nuı?ıl!ıı; 1 , 

bfde\-manı) ııı.1' 
(,"ol, mudur karşı getp eL~rn 

huriı u 1 

Sen ııı.ı.z!tllm 5Mıııt11ı, ~n tll' • t.~ıı 
uıtnı11r1111· 

cılan dU~Mı gemUerinı o kadllr te· 
Rcrlln, 25 ( A.;\) - Dob. ajanııına ıılrll bii ateş altına almıştır le! dU§ • l 

bildirildiğine g8re Bolşeviklerin 251 ıruın çcld!lllU zonında kalml§tır. i .. "- .... ----..... ....... - -·· , ~ ............. ......._.. ........ --- --
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<lör;,.'mCJni5 bir t1ey: 
Nnpo'i)c kar yıı;,'l;ı,or. 

ısn ~·inen ristıuıda I<arınıt b ·;ı ·~cslncle 
,;;ıık sıfırın altmda 35 dcrceeyi 

gosterlyor. 

f
Orta s c; k l\J:ıcar o\ a' :ı.rm lıı iSi 

"' ır ın nltmda 25 derece.. 

l 
l\lost.o\ıula. da lı.n.rnret sıfmn al

ın11a 58 

lnı.~11 n-~rm alt.alta olrunma.."il 
n :!tlın gozlc:ine A\'ruııa.nm u.~tu
S::. Çckllcn mUthls fc'ı'.Xctin h:ı.rlta-

1 ç'zmc,'.;e liftfid.lr 

1 P.ir de bu sonsuz 
0

SOb'llk, \'e yol. 
arı ka , 
snı<Ia Patan, f,öehırJerle kırlar nra-

Şi§Ude Haldsl<Ar gazı caddesinde 
B&klml Memduh ve §Crlld Koço, sade 
ya[! stı.t.mak i!itemcd ğ!Ddcn mahl:cmc
ye verilmişlerdir. Dün lstanbul Utlncl 
aaılye ceza nuıhkemcsinde 25 er Urıı 
para cezasına mahkQm edildikten ba1'
lm i ErUn de dllkkAnlarmnı kapablnın
ımıa Jr.arnr verı1m1ştlr. 

• &kırk6yde bakkal Hlristo mer
cimek lhtikO.rpıdan yn.kııJ8.JlIDl§ dUn 
nynl mahkemede 25 lira para ve 7 gün 
dllkkd.ıımın Jmpnt:ılmnsı ceznsma ça.r. 

pılml§da. 

• Beşlktaşta iskele üzcrlnde kahve· 
d Halll, şekere zam yapıldıktan sonra 
bir bardak çay fiyatmı 10 kunı§n çı· 
ka.rdığmdan <!olayı ihtikar suçu lddla.
siyle adliyeye verllml§tir, 

Dtln nöbetçt cUrmUme§hUt mahlte 
mest tstanbuı ikinci aallye cezada ya.. 
pılan muhakemesi sonunda Halllln ~ 
ura para ceznm 6demes1mı ve dllkkA.. 
nmm 7 gün kapatılmasına mahkt\Jn 
edilmiştir. 

J.;i)r· irtibatı kesen \'c kns:ı.b:ılıırı 
b:ık ünınez bir fıaıe koyan Jınr t.a.
ıtıJ alaıı ~ ma nizamını kn.ybct
r " insanlığın nJum~yn benzeyen 
~~atıannı, ve harp ateşlnl lla,·e 
lı ınlz bizt ka.plılyııo tlünyıuun lev
rn a.."ını yn.nlışsız olarak ta.ımımla-1' olnrsunuz. 
d Dn haritayı 1·e bu harita Uzerln· 

e"df lc\·hatardmı niçin bahsedi
~0ruın. Ba.n.:ı ne lilznın vıır? Ha.ki
~~ten öyle.., J"akat bir nokta, mü
.., un bir noktayı 1§.aret etmek 1-;tJ. 
JOl'Qnı 

Av tüfeği ile bir kadın 
. yaralan~ rak öldü 

1
,. Biz de bu Eene büyük kısm tcsi

f • altmclıı.yu .. Daha ir..• gü~den ts-

BeykozUıı genç bir kadmm tmımuy. 
le neticelenen bir kaza olmu§tur . 

Beykoz Ömerli 1:6yUnden çl!tçt Sa. 
bitin evinde bulunnn mlsaflrler, du. 
varc'" asılı duran av tUfeğinc balunıık 
latem1§~ ve elleriyle kan§t.Jrm$ 
ba§lamışlard'll". Bir nralık tuf,..ğtn do. 

lı.; olduğtmu nt.lıyan mlBafirlerden bl. 
r1, kur§wıu çıkarmak ıaıemı,, bu ea.. 
nada tllfek patla~~" Çıkan kU?JUn 
Sabitin genç kanaı Fatma)"& isabet 
etmiştir. Yaralı kadın kaldınldığı 

CerrahP4§8 hasto.ııaneslnde ölmU,tür, 
lllıbnlda icar SO snntim boy ,•erdi, 

1 
'.Rarrn bir 5e1ıirdc boy \'ermesi

~ 11 ne demek olda~11nu hep bJUriz. 
akat asıl i~ct etmek l<Jtediğim :o".cta. kara. 1'153 rnğmcn biz, harp 
IŞnıdayız. J.Akin bu harp dr:Jr man-

llıı ... _ • 
Yapağılara elkonan vilayetler 

- "'"rz da dUnyn.ya bakınca bir 
~aadettlr, bir cennet hnlynsmıla.n 
t•ıı.ba rJıkt ır. 

Bu nıesut hnlynya, bu gilzcl mnn 
~ra.yıı. kenıllllğindcıı, keneli şartla... 
rr leinde ka\'tl5'fln' de~-illz. Bir 
~andan blzt '\'C diinyn.yı iyi tanıyan 
Şefin. hül.Umctin, meclisin bUyUk 
~c isabctıı görü.,U, bir yandap ken
t!ı ktıV\'etimlze olan imıncmıız biz:f 

günl.ii duruma getirdi. 
Ku\"\"etll olmak isin b:ı.sıdır Türk 

~ileti bra \'e riiz;;ii...; a"çt1.1ır. 
~k delikarıbsmm göi'stl, sUngtl-· 
6Ü, kafaın, zekbr hudntta mUU 
8 Ulhun bekçiliğini yapıyor. Dünya 
r eliketl onan sUngtlstt ucunda 
r} U1'akJıyor • 

ller l!llLDiyc mesut ve sulh içinde 
neıes nlırlten düsünillecek tek in
~ Clava sudur: 
ın Bizi hekllyenlere minnet borea-

11%0 ödemek! 
b" Gerçt onlar fedakarlığı paha ile 
ı~e11 lnsaıııar değildirler. Fakat 

1blıuıet \'e ~trSnID milyonla. öde· 
;ı:ıyeceğlni de hep biliriz. Fakat 

an kalbinin minnet \'e 3Ukraıımı 't::' defa mDyonlar değU, basit fa
l . t içinde insan nıhanun güzel 
~ISlerinl taşıyan bltıralar ifade e-

er. Açıkta, soğuğa, rilzgin, ka-
~ kan;r bl7J hekllyen adsrz neferi 
h...1:.._ kUçUk lı!tıra ile anmak ocak 
;""da, çatı altında mesut olma
ıJ ~ 118.adctlnl hissedenler ~ bir 

1 ka:Ib aftU8UlhU", sanrvormn. 
.. lllr eldl\'en, bir çorap, bir sUeter 
tGrldckilerin Jıododa ılık sevgisini 
~'Yaca.ktrr. 

SADRI ERTEM 

Anka.ra, U (A.A) - İktisat Vektl... 
lt'tl:nden tebliğ olunmugtur: 
ı - ı.wn konınma kanunu hUkUm. 

lerine mllstenlden 2 Birincl~rin l!l41 
tarıhinden Edirne, Kırklareli, Tektr
d&ğ, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Ça • 
nakkale, 1zmı.r, Mani.sa, Aydın, Alyon. 
Eııkİşehlr, Kütahya, I\'.onyn, Niğde, 
Kayseri, Sıva.ır,. Yozgat, Tokat, lçel, 
Seyhan, Mardin, Urfa, Diyarbn~, 

MU§ı Btng61, Erzurum, Ağrı, I\'.nrs, 
Trabzon, Van vUAyeUerlylo PolaUı lm 
zaamdakl yapo.Büara hUkQmet'çe el 
kon.ulmu,tu. 

2 - Bu defa yuıkarrdıı. ndt ge
çen kanun hllklmılerlne milsteni
den 26 i.kinclk!mın 1942 p:ı.za.rt.csi 
gUnUndcn itibaren diğer bUtUn vi
layetlerdeki ye.p:ığılara. da hüku -
metçe el konulmuştur, 

3 - Evvelce el konmaya tab! 
tutulan ve yukanda adı geçen ma
hallerde bulun.a.u yapağı eahlpleri
ne beyann:amelcrinl vermeleri için 
10 günlük bir müddet brrakılmış
tı. Bunlardan herhangi bir sebeple 
beyannamelerini vennemiş bulu -
nan.larm, beyannamelerini verme
leri için, btı müddet 26 ikiooikfı
ntın 1942 tarihinden itibaren 15 
gün daha uza.tılnuştır. 

4 - Bu itibarla gerek evvelce el 
konmay atabi tutulan vil§.yctlercle 
beyanname vcremem41 olıl.n ve ge
rek yeniden el lronmaya tabi tutu
lan villyetler dahillnde bulunan 
bilQmum luıJdki ve hükmi şahıslar 
ellerinde lllC'Vcut yapağıları 26 i
k.lnclkA.nun 942 pazs:rtes1 günün -
den ltiba.ren 15 gün içinde bir be-.... ~.;;:::=:========== yanname ile en yeJcm Z. Bankası 
6Ubs veya ajansına biklirmeğe roec 

.Japon teblli ~ 
Tnt- (Baş tarafı 1 'ncı .sa'llfru1aJ 
;:7~erdir. BaŞka Japon birlikleri 
""'IUDl adalarm mathali ile ucu ara
euıdaki mııvasalnvx kesneğe mu
Vaffak olmuşlıı.rdti-. Yan adada Ja
ııon gcnıtlerl 20 topla çok miktar
~. cephaneyi ellerine geçtnnışler-

bur tutulmuşla.rd.Ir. Ziraat Ba.nlta-

Japon tayyar'Cleri 8 dilşman tay Toni lstifbıi bozmayarak: 
Yareaıru dU.şUrmU.~lcrdir. Ve Kor- _.. Fa.kat a.nlamxyonı.m, dedi. 
~e-gidor adası ile civarda.ki mevzi- Sen bu işle neden alll::ılanlyorsun? 
Cti boınbardnnaruı devam etmek- Ben biraz elnirlenm:işlim: 

ledirler. - Namuslu insan1a.rID incinme-
k Felemenk Hlndistanmda Tara - sini istemiyorum. dedim.. (Sesimi 
·an adasının fe~t tamamlıı.ynn yükst'lterek) ben, Madam Vestir
Jo.p0n kuvvetleri petrol kuyulari- ley için çalışıyorum, Ona silrüle -
1e beraber 9 top, 69 makinen tü- cek bir leke, bruıa sthillınli§ de
f ek 15 zrtıhlı otomobil, muazzam mektir. 
tl:!iktarda harp malzemesi ele ge- Toni sözierimi alaya alarak: 
~lnn!şler ve 800 den fazla esir dl- - Amıı.n, yavaş gel, dedi. Ne 
ll'.ış]ardır. k:ıda.r da ka.hramıı.nsrn ... Jı)ı.kat ben 

Japon bombardmuuı tayyareleri hali anlamıyorum ... Bu işo neden 
\\ir kaç kerC' Sum::ıtrayı bombardı- burnunu sokuyorsun .. Saıtun'un e
ınan ederek 17 sonM.nunda yerde vindCıki cinayete Madam Ve.stlr
l3 dUfillUUl tayyaresi tahrip etmiş- ley'i karıştıran kim? 
1el'dir. Ben da.ha ciddileşerek: 

23 son!tü.nunda Jaoon bombnrdı- - Kendine gel Toni, cledinı .. 
rrtan tnnnrcleri Sumn.trnnm şi- Ben bu işi başmdan sonuna Jta.dar 
maıı gar-bi sahillnde Palembang takip ettim. Billiln h8.dise}i. öğren· 
hava ıneydc.nmn taaITUz ederek bu dİln. Ortada bir cinayet va.r. Bu -
11.lun esnas~a 5 düşman tayyare- ı;.un doğnısıınu ba.na söylemezsen. 
111 dUşürmUşlerdir. aleyhine olur. Doğ'rusunu söyler • 
• Bangkok 25 (J)..A.) - Tayland aen, belki sana ya.rdmı ederim. 
b~n öğle il.zeri tngiltereye ve Toni biraz yumtL,a.mıştı. Bir lAh-
Bll"lcttk Amerlknyn 'tı rp ilan et- n düşündllkten sonra: 
~tir. Tavlnnd bu ki memleketi - Pek ala, dedi. Anla.tacağmı .. 
ı<:endl topraklan ilz rinde kanun- SıUtun son zamanl.arda Mira'yı aı
~uz1 hareketlerde bulunmuş lomak- klşttrıyordu. Biliyonrun 1ti Miranm 
·a th etmektedir. mazisi pek parlak değildir. Bir kaç 
---...;-;;:::;::::::========::; defa ayağı kaymış, şeytana uy. 

1DU1tur. Fakat bUttin bunlardan 
"9~ e:ııt.un, Mira ,hn.kkmda ôyle VAKIT'A 

ARONE 
OLUNUZ l biır teY öğrenmi§ti ki, eğe'!' açığa 

yunaydı, lıllra rezil olduğu gibi, 

sı şube ve aja.ns.ı bulunma.yan ka
zalarda beyannameler kayma.kam.. 
lik.lnra verilecektir, Bu beyanna
meler Zira.at Bankası 6Ube ve ajana 
lan ve kayma.kamlar tnrafında.n 

doğrudan doğruya ve milmlrlizı o
lan sünıtle Ankn:rnda İsmet paşa 
ca.ddesi N. 15 de Sümer Bank ip. 
lik ve dokuma fabrikaları mllessc. 
sesi mUdUrlüğüne gönderllecektir. 
· 5 - Yapağxlarm · mUbayaasuıa 
ve iktı:sat vekfıletince teSbit edile
ce:k esaslar dahilinde tevzii eski
den olduğu gibi Sümer Bank me
mur bulunma.ktndrr. Mübayaa olu -
nan yapağtlarm bedeli, ticaret ve
kAletlnc~ ilin edilmiş bulunan fi
yatlar üzerinden bu ballka tarafın
dan, tesellümü mü~ip, ödene
cektir. 

6 - El konan yn.pcğılar hUkQ
mete satılnı1' aayılır. 26 ikinclkA • 
n'm 1942 t&rlhinden itibaren bu 
yapağtlarm başkala.rma satilması 
11lı husuıstaki koordineeyon heyeti 
Jm.ra.n hUkümlCl'j da.fresl.nde ya • 
sa.lrt.Ir. 

7 - İplik ve mensucat fabrika 
ve imaldthanelerl faa.liY.t.lerinJ 
tatil etmeyip e:llerlnde mevcut ya.
pağıla.n i~le~eğe devam ederler 
Şu kadar ki, mübayna edildiği k~ 
dilerine bildirilen mlktar iHlene
mez. 

8 - Yukarıda bildirild'ği ......;ı..· 
- l 16""' 

ya.p:'-gı .beya.nnamesı vermek roec-
bunye:tindc olan yapağı sahipleri
nin derhal en yı:ılcm Ziraat Banka
sı §Ube veya ajansına valilik veya 
kaymakamlıklara müracaat ederek 
bu husust:ı.kj koordinasyon heyeti 
lm.rralarmı okumaları ve gerekli 
izahatı almal3.'t'I lfızımdır, 

gazetelerin birinci lahif elerlne ge. 
çerdi. Mlra bugün bana geldi Sal
tun 'ur. kcndiııile görüştUğUnd~ ve' 
bazı tehd'tlerde bulunduğundan 
lıa.lusetti. Bunun ilzcıinc ben Sal
tmı'u. görmeğc gittim. Mira'ya ait 
esrarı elde etmi§ti ve bunlar kendiı
"'İnin yanındaydı. Alnuı.k lstedlın. 
Es.na ta.banca çekti. l{endimi mü
dafaa edeyim derken onu vu'rdum .. 
Şimdi Vestirley ailesini kirletlnek 
istemezsen çene'li Uıtarsm .. Hem 
Saltun öyle bir addıı.mdı ki, ölmesi 
y~a.masmdan daha hayrrlıdtr, Hiç 
~ onun hasretini çekmiyecok· 
tir, Şu halde niçin. bu meseleyi 
ıckh hıtmayasm? 

Toni'yi dinliyordum ama sözle
rine i.~~mryordun~,. Toni b~!. ya
lan soyluyordu. Eger Saltun'u ken 
di vurmu§ olsaydı bunu itiraf et
miyccekti. Kendisi suçlu olmadığı 
'~in scr-bestçe ya.lan söylüyordu. 

Fa.kat onu bozmadım ' 
- Ala, dedi. Yalnız ~a şu ih· 

tarda bulunacağım, Eğel' burnunu 
ScrtLrley :ı.'lcsine daha fıızla ııo. 
ka.n;an, o buınunu şu yumrukla -
nmla kulaklannm araB!lla g5mc
rim, anlafun mı? Şaka etmiyorum. 

Bu sözleri söylediğim sırnda. tn
bancasma ~lacağnn ve benl 'ora
da vuraca~'lilı sandnn, ÇUnkil yU. 
zünden fena halde içerlediğini nn
Jıyordum. Dişlerini gıcn-datıyordu. 

Fakat ken.<ijııi toP.1adI. 

1\ 1 '.l 

OskUdarda oturan Cevriye öztUrk
mcn çarşıya giderken aya.ğl kayaralt 
yer0 dUşmll!ı sol bUcği Junlmı§tır. Ye. 
ralı Cevriye Haydtırpöl§a nUmunc hn.s.. 
taba.nesine kaldınlmI§tır. 

• Koca Musta!npaanda oturan Meh 
met Ergir de, Kumkapıda yUrürkc:n 
dilşmU§ ayağı 1arı1al'ak haata.baneye 
kDJdırilmIŞtir. 

• Kumkapıda Kemalettin .akak 30 
numarada oturan 70 yqmda Ay§e. 
mangalda tandD" yaparken yorgan t11-
tU§II1U§, yangın ev halkı tarnfmdnn 

s6ndUrlllmU§tUr, 
• ı;>tvanyolu ~2 numarada evin ba· 

ca.ın tutu§DlUf, çıkan yangın itfaiye 
taratmda.n ısöndllrlllmll§tUr. 

l 

Suçuk hırsızı mahkUm 
oldu 

827 doğumlu Ermeni milletinden 
Civan, cuma.rtesı günll İstanbul B!I.· 
hkpamn Tııhmh 90kağmdan geçer. 
ken blr bakkalm dUkklnmda sokağa 
doğ'nı sarkrtıl.Ill1' kangal kangal su. 
cuk g6rm~. tmrenmi§t1r. 

Şeker bili bir nıesclcılir. Be
yaruıameye bağla.nıp, alım S.'ltmıı 
ynRak edlklikten sonra, umulmıı.· 
drk bir fiyat falal"J,ile karşıla5tık. 
YU~dc yüzü geçen bir artı~, el
bette sebepsiz dcğildlr. Yarm, mil
lete lıu sebe~ler, yine elbette söy
l::ncf'ektir. &lktan fedakarlık Is· 
teycn, de\'lct olunca, bu l!lteğin lll"
kasmda a.kıl \ "e viccln.nm da emret
tiği S<'bepler bulunmak gcrc'ktlr. 

}'al.at :feker s::.tışı yns:ık edilin
ce, bir çok esmıf. :..unu, kendi kn
zancma merdf\'cn yapmak lhtlrnsr
na diiştu. Mallannı sa.kl:ıdılrır, Nl
~in ! .. Çünkü ıırtacaJ< flyn.tm, de\'· 
lete alt bisseslnl \'ermek Jstcml
yorlardı. Hepsi, her Şey kendi mel. 
un knsalamıa kalsm; hafü ltimln 
umnmdal •• Vatan, 'icdan, nhlük .... 
mı diyeceksiniz? ... Aclam sh ele ••• 
Onlıınn kamusJnrmtla bu sözlerin 
y.erl mi olur? .. 

Şimdi, guctelcrcle okuyoruz: 
Falan yerde bir dlUdtfi.n b::ısılmış 

244 iki yllz kırk dört sıı.ndık şeker 
bulun.mu,, Daha. öte<le bir @şltn 
.semtte yapılan &m.5tırmalıı.r, bln
Jercc kiloluk, bey:ı.nnD.llle ı.~.ar ... 
Şekeri meydana ç:kruım5f;ır. 

Raka.lım bu soysuzlarm ôlabctle· 
rl ne olacak? Yalnız bıı luıherlcr 
ıı.ra.<mlda bazı ~eyler daha vnr, ki 
bunları ıııuç Mymak cllnılı<lcn gel
miyor. 

1'1ese11 gazeteler, blr kah\'ede 

3 

b:n 1'iloyı:ı. yalım şclter bulunduğu. 
nıı \'e bey:ı.nmıme vermediği tç:n 
onlara da el lmnolclor;,-unu yazdı
lnr. 

Bir knln·cyc gUndc gcni!51iğinc, 
şöhretine A"Örc i:.J yilz, beş yliz kt
fij girip rıkıır. Oyun oynarlar. Kah
H~, ~y içcılcr. :Ga gibi yerfor, gUn
lle n.-..,.ğı ynk:ın on beş yirmi kilo 

... ~ .. r 1 ::.rcar. Tcöi>irll blr lmh\'c 
\'e !:.:ı.ylın.n~ s:Uıibl, keneli ilıti)ncı
nı önoodcn dü5ünilp onn. göre ha
ıır~ar. Ilir çolt aUelerdc de bn tür
T:i lhtlynt.a yer \'erildiği inltir ecli
lcmu~ 

ncynnn:ımc ı:;:ı.rtlıı.rı arasında. bu 
g:bı ifıtlyntl:ım OOir bir l<ayıt \''ar 

nııılır? Un!dı::ı.!ıl,aın göre evine bir 
l!..i !,'U\ aı, bir lmı; s:ın.'lılı ş~er a
tan yurtd:ıs:ı, bell.i L"llrcnirlı, Ama 
on lnn suçlu sa.ymn.k ellmlzllen 
gelmez. 

l\fndcm, Ç\i bil' lnı.Iıvcclnin kendi 
gnzlnosu i~in nldıi:'l şclıerdcn be
yannnnıe ~or, o halde e\lcr
den <le böyle b'r l "csikn istemek t.a
bli olur. Fukıı.t ncsroollcn beyan• 
name<le biz, böyle bir 1}art ve ka
yıt gönneclik. 

Ae:ıb:ı bu beyanname yer yer 
• ·nnhş nnlayı.,lnnı, tehlikeli t.efslr
forc mi nl:'l'uyor. İ5in b:ı..smda iken 
(liklmt edelim, ki yeni yeni hfıdl.se
lcrlc lınrşılaşm:ı.lt zorundn !ta1mı
ynlım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Civan, eucuklarm 6ntınde bir kaç 
piyasa yaptıktan sonrn nihayet bun. 
lan kapıp kaçmağa karar verm!§, ve 
kararmı c1a tatbik ederek 6 kangal 
wcuğa ~-apışarak kaÇlD.l§ba'. DUkkl -
nm çrra~. sucukla.rm ltaldmldrğmı !=========================== 
görmilş Civan'ı 1111çuklariyle beraber 
yakalamıştır. 

DUn, Sultanahmet tklncl wlh ceza· 
dıı bakılan muh&kemest sonunda Ci· 
vanm suçu sabit g6r1llmilş ve dört bu

çuk ay hepsine 'karar verilml§tlr. Ci
van, derhal tcvkit edllml§tir. 

25 yıl evvelki Yakıt 1 
--

26-1--81'7 

Darülfünun .kanunu 
hakkında 

htaııbal, 2.'S (A.A) - Fencrbahçe 
kulllbU umumt beyctt ae.nclilt &.dl top
ıantmmı 25.1.942 tarUılndc lrulllp bi
nasında yapllll§, ldru"o, mUrııkabc ve 
teknik heyet rapor?an okunarak tas. 
Vib cdUl11ktcn sonra 1942 yılı tçln ya. 
pıllm intihabat netloeslnde: 

Rel.3: ŞUltrU Saraçoglu 

Dartllfilnuna. vol'OOcek şekil hakkın;. Umumt k~tip: YllmnU öztoprak 
da mllza.keratta bulunmak üzere t.- Umumt kaptan: FUruzıı.n Tekil 
tekldll eden encümen maarlt neare- - -- o----= ::..e=~1:nUd= .: Sakarya kır koşusu 
bir içtima akded~k darUltUnım ka- Sakarya Jar kcşısu dün çok ka.r-
nununu kat'l bir §ekle koyacaktır. ıı bir sahada ve 32 atletin iştiraki-
------....;..· ----- le yaprlmı:ştır. Alman teknik net:i.-

1 
celer §'Ullla.rclır: 

Pazartesi Sa1' 6500 metre: 

26 ll. kin. 27 U. kan. ı - Eşref, Yücelllkil derece 

Mnhar.8 
:Kaımrı: 80 

___ ,
11

25,23; 2 - Takvor B.J.K. 26,58; 
3 - Hllseyin Feshane 27,03. 

Mahal'.: t 
Kuım: 81' 

T&1cmı tasnifi: 
1 - Feshane 12 sayı; 2 - At

letik Yıldız 21 sayı, 3 - Fcshanc 
Vaklt.ler · Va.satı Ezaot \/ ... a &ant 30 sayı. 
GDneşln 8.;()() metre: 

1.16 2.00 7.16 ı~s ı -"Kseıuı:kls Kurtuıue derece 

12.26 

Muhnscbccl: .Alıtettln Baydar 
.ı\.za: Muvaffak Menemcnclo""lu 
Yurt mUdıı.faa.sı hazırlık a.m.lrl: Ni· 

hat Sayar ittifakla l"e do!•tor Nurettln 
Bavcı ekaoriyeUe idare heyotlne, tbra
.him Dıbl:ı.n, lhsan GUrscl, A&J! Çmn.r, 
mUrakaoo heyetine, İbrahim CJ.mcoz, 
Sabih Arca, Tevfik Taşçı tclmlk ko
ml.teyo mUtteflkruı seçilerek mtihııb:ıtn 

nlhayct vcrllml.ştir. 

Şubeye davet 
EmlnönU l"erll As. Ş. n,ıc. dnıı: 
Ds.. Maklne Yzb. Mehmet Ali ot. 

Mustafa 803 (1552. 
P. Tcğm. Mustıı!n oğ, A . .Arft 826 

(44894). 
Top. Teğm. Mustafa oğ, Sallm S27 

(44688). 
Nakliye Teğm. OeW oğ. FeyzetUn 

824 (449M). 
Tıb. Teğm, Ahmet Rilşttl oğ. Aamı 

(45020). 
Tıb. 'l.\ğm. Kustnfa ot. 1l'emlh 

'(45059). 
Bu subayların hüviyet cilzdanlariyle 

birlikte acele §UbeYe müracaatıan llAn 
olunur. 7.11 1%.27 7.ıo 15,26; 2 - Koço Kurhıluş 15,42; 

ır;.oı 9.4.15 15,02 9.4!5 3 - Ziya Orta.köy Gençlik K. 15,46 

1'7.1'7 u.oo n.ıs 11.00 Ta.kını tasnifi: 1 Sorunu.z 1 
Tatm 18.P ı.55 18.Ga iM 1- Kurtuluş 7 sayı; 2 - Or- Cevab verelim! 
lımAk G.SG 1%.ft 5.3:5 d,18 ıaköy Gençlik 17 sayI, 3 - Atıc-

doğuşu 

Öğle 

lldndi 
AJqaın 

ı------------ tik Yildız 21 sayı. ------=------•• Ad."n_~ .. ,.nnda I'Jfat Bonb.an....._: 
-- ------- ·...-- ~J-

Ben dışa.n çı:kbm. Toni fJe da.bB 
f:ızla meşgul olmak istemiyordum. 
Koridoru geçip, aşağıya inecekmi
ş:m gibi ya.ptmı. Fa.kat ayakları
mın ucuna basar:.üt tekrar geri dön
ciUm. Ka.ptsma kuhk verdim. 

Toni telefonda birlsllc konuşu. 
yordu: 

Aynen şu sözleri söylUyordu: 
"- Azizim, "bu her!! bir çok 

§eyler biliyor. Va.kit kaybetmeden, 
hcsa.bmı temizlemeli. .. Daha fazla 
bekliyemeyiz ... ,, 

Blrıı.z b~ledi. Telefonda her kim 
le konuşuyorsa, onun söyle<likle -
rini dinliyordu. Sonra şu CC'\'8.b: 

l'erdi: 
·~ Pek illa ... o halde işi sana 

bmıkıyorum. Fakat mUmkün oldu
ğtı kadar çabuk davran .. Zaten e· 
pey v....;tlt kaybettik .. Bereket, Saı. 
hın orlAda.n kalkb .. Ş'..mdi yolumuz 
aç1ktrr. Km avucumuza alabilirlz. 

Bir müddet sustu. Sonra: 
- Ben Flora. ile o.la.kndıı.r olu

l"!.m, dedi. Onunla bugün konwr 
tıun. Ne yapmak lilzmı geldiğini 
biliyorum. 

Sonra telefonu kapadı ... Ben sı~ 
vr.ştım .. 

Toni'nin. kendi söylcd'ği gibi, 
Saltun'u öldümıüş olm::ıaı da muh
temeldi. Fı:.kat ben zann::tmiyor • 
dum. Sözlerinde bir yalan kokusu 
vardı. La.kin herhalde onu kimin 
61dUrdüğünU biliyordu. Ve bu ~lllm 
h5.discslnin ardında Madam Ves
tirleyi tehit eden bir şey vardı, Te
Jeforlda sözil gcÇcn kızın Mira ol
duğu mu.'ıe.!dmktı. Kızcağır, gırt -
Ia.ğmn kadar bu entrika çamuruna 
batını§ bulunuyordu. 

lDeoamı oar! 

Beyoğlu halkevi basket· 
bol müsabakaları 

Beyoğlu halkevi taro.fmda.n ter
tip edilen basketbol müsabakalan 
<lUn evin salonunda bliyük bir me
raklı kütlesi önünde yapılmıştır, 

Evvela Uçiin~u kategori kn.r§ı
lıı§mnları yapılmxş, Galata gençler 
B. Kurtuluş B tnknnnn 15--4 yen
~. Kolej B ta.krıru da GUr takı
mına hUkmcn galip gelmiştir, 

A t.akıml&rmda Ga.latasarav mil· 
hendisc hükmen galip gc~tir. 
Kurtuluş Bozkurda 86-31, Atle • 
tik YılJız E, AUetik Yıldız A yn -
4 0-18, ve yine Atıct..k Yıldız A 
ÇelPrkola hükmen galip gelml~tir. 

Voleybol müaabakalan 
Beyoğlu halkevhıde yapılmakta 

olan voleybol milsa.bakala.rmm fi
na Ji dUn Yüksek mUhendis - Be. 
yoğluspor takmıları arasında yapıl 
mış, Beyoğlusporlufar 15-6. 14-
16, 15-13 galip gelere-k ~piyon 
hığu kaza.nmxşlardrr. 

Dağcılık kulübündeki 
Eskrim müsabakalan 
Dün dağcılık kulUbUnde yapılan Es· 

krlm mUsabakalamım netice.si: 
Bayanlar arruında flore. Bl.r!Dcı ıra· 

kat, lk1nct Safiye, UçllncU Leyl!. 
lilore erkekler birinci Rıza, ikinci 

SalAhattın, UçüneU Suha., 
Kılıç: Birlnef Rıza, lkblcl Osman, 

llçüncU Nihad. 
Epe mllsa.bakası: Blrlncl Merih, i

kinci Nejat, OçUncU Faruk. 
TecrObeetzler arumda tlore. BlriDct 

Hayrt, fkinel Muhlttln, Qc;llnctı Muam. 
mcr,. 

o(Karaa) §eklinde Türkçe bir kellme 
bllmlyonız. Kullanıldığı lbe.reyı bir. 
Ukte bDdirmells1n1z ki anıqııma.sı ko. 
layl.qıım. 

r 
llAK/1 

.Jazeteae çıkan oOtUrı yaz.ı vt 
reaımıertıı bukuku mah!UZdw 

Aın> N !: l'AlllF ESJ 
Memlekeı 

lçinde 

MemJeJtet 

dışında 

ı\ylıll &~ l~ 1U 
s aytı1< !6C cu 

aylık 4 'Uı ~:ttı • 
1 yıUı1' OOC 1600 • 

l'arUeden B&1kan aırurı ıçtıı 
ıı.yca otUJ lruruş dutnıUr. t>oetıı 
lrıtğtne gtrnuycn yerıertı ayda 

\'elm!ş Deşer kuru~ zamme<1illt 

Abone kaydını nlldıren aıektuı 
cıe teıgra.ı Ucreunı anane param 
aın po.ııta veya oanka ue yoanma 
Jcretını idare kendi Uzcnne aı.n 
1 ilrk1 lenin tıeı po"t.ıı rıwrlıt'7.lndt 

'A \.1 l"a ıırıonl )'Oz.ııu 

AdrcP değiştirme Ucreu 26 K1J 
U..AN UUIO~Tl.EW 

l'lcaret ua.nıarmm sıuıum • la 
tın ıondan lUbaren WUJ li3yta.ıa 
rmca tO, ıç saytaıaroa w kuruş 
:lördUncU saytaaa ı: lklno ve 
.lı;tlncilde 2; tıtnnclde t, ~!Jk 
va.m kesmece li Ur&Qu, 

BUyUk: çalı Oeva.mll kllşelı 
-enıuı ua.ıı verenıere ayrı ayn tıı· 
11rmelet yapııır. KesmJ ııanıarm 
tant1nı saun fıO kuruştur. 

l'lcar1 Matı.lyette Olml)'u 

Ktlçttk D!n.lu 

Gene tecrübesizler nrnsmdn kılıc;: dl.r deta 30; lkl aeıuı IO. 9e 
Birinci İbrahim, ikinci Kemal. Uçlln 1efa.sı 65 dört defuı 70 ve or 

cl1 Bacit gelmlftlr, 1 1 ,..1e.if1tiıiıismı •l•M!-ıc•u•ruıııİş•tu.r ____ __..~ 



Aşk we Macera oh'omaıu 

Mecçhul Kadını 
Nakleden · M uzattP · Ac,..2! · 

\'..\ KIT 

f Buıunkü radyo ı 
12,30 program, saat a,,..n 12,83 mQ· 

zlk: ı-ıut m&k.amm&n prkllar 12.~ 
aja.ıuı haberleri 13,00 §arkı ve tllrktl. 
ler 18,M-14,00 karl§lk progn.m PJ. 
1"',00 procram. esa.t. ~ 18,03 radJO 

4 8 dans orkcetruı 18,M f'aeı1 beyeU 19.SO 

I 
saat ayan, ajana 19,f3 .erbest 10 da· 

- ll.ösyö Harma.nd, dedi, ma - rl.Wz yok, öyle mi Mösyö Harma.nd '!' ldlca 19,M p.rkı ve tılrktller 20,15 rad· 
.cm ki tiyatro ve edebiyattan bah Olabtlir, fakat zam.an zaman olü· ı yo gazetesi 20 . .a müz\k: Bir !ıalk tur 

scdiyoru.z. pekilüı. felsefeden de mu diit1tinm:k de ifllcririıh:in am _ t:nsü ~yorws: 
baluıedcblliriz •• McBcJA aşk ve ô· <'Ttlda olm3k ıaz.un ~etmez mi? Jrmakfaa ~yom. • 
lllmlüm hakkında ne dilşfindilf;rü Mösyö Ha:mmıd ~mı kaldmiı. Dit s6rdtim tıetmiyom: 

Mösyö Harmal?d bu sual üzcıinı.: r atronunun Uurine çevfnil. · Bfm eeeden ıeçmtyum. ile Sabah ööle ve Akşam nüzil bana söyliycbilirsin.z? r·:t;knt ve lıa)-ret dolu na.za.rlaımı 1 Sea beaden a'e!:din a.mma. 

birdenbire yerinden 61Çradı. Büyük - Ölüm muhakkak ki eliemmi· %1,00 z:lraııt takvünt 21,10 :arkı .,..e tllr 
bi.r ie adamı tehlikeli oyuncakla.rlo yctsiz kll~tik bir SJCY değil .:Y-osyö kmer 31.SO konu§Dla caıret.mcn ııaatıı Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayuıız. 
oynuyordu. Mösyö Hamıand pat- Harma.nd, diye patron devem etti. 21,45 mll.Etk 22,30 eaat ayan, aJan.s 
ronunun o gllne kadar aşktan, be İşte bu sebeple ölnmc ka~ da ~ 2%,~5 ıntızlk 22,55-23,00 kaput.,. 
le ölümden baruıcttlği.n.i hiç; duy. M aramalı. 
rnam-ştt. Sonm kenisl de kend.ni Frank Jerald bir koltuğun 1'ena- ~,.,~~"'~~ll"'HR!la~~~~ıc!MH~ 

~~ı~ii~~~hk~~~: •m.:_u~:ı! ~:~m!ti~~ s:ıhi _ ~:~ GOZ HEKiMi ~: ~ll~ı"~I Aq&m 20.30 da 

maşmd:ın hiç hoşlanmaz, fi.det& sö- tcsini bildiğinizi iddkı cttiğ niı: ·l ? T . Murat R. _,. "'""' ~ 1 Jjj 
zUDdcn bUe çekinirdi. Fakat aşkı halde Lılcrlme ölilınün de mildaha- ıieyoflo Pa~ t1Mt1t .tıae f..._ 
hazan ölümden daha. tehlikeli bu- le etmek istediği noktalan h~ , ~ "in ı ,._.. ow ,... • işçi kız 
hını~. ~~ i§o engel olduğwıu hnlde bllirs'niz. BS.ımı bqnlan da 1 ,. "' ·~ ~"' "' ,..~,,,.'*"..., ""~"' "' lfflJ 
~atta bir ~ h~~'llta mal ~lan teJı. ...J1!e ~n anlatayım. Bfr kere Mi6i- ı 1 Beyoğlu Halk Sineması 

li.OMEDt Kfl$!1.L'l\;DA 

likeler doğurdugunu billrdı. Mese- ı;lpl nehrinde boğuluyordum. Kon- _ • Bulfflll matine n d 
Il patronu d§ık olsa belki yarın l:ı goda bulunduğum sıralarda rıfüret- ŞAIJfBJ . ASI M , US ' 3 aıım birden 
hsyatmdan çekıllr ve Mösyö Har- tep bir yangına !:urban gidecek - Raertdıfı· ver : V AKTI' MstballSI 1 - L orcl B nrdi Rkıdl&tandu: ttırt•çe 
mand'm ytldızlnr ko.dar parlak ha- tim. Oturduğum baraka dört bir Umum! neariwb td eden f ı _ Mot-0 mn:ine J>Ctlnde 
yatmı. istlkbalini basit bir mum taraftan at~lendi, ~Jamndıuı g,1111 4 11 

,_, ı::ı ntt _,., . 3 _ rorsaıırn tntikamı 
gibi birdenbire söndllrebiltrdi. fn. bir zenci zavallı eiri .diri tyıµıd1, fn- · "' ' ~ı:w \ 

E3.nlar milcadele edem.lyeceklerl kat ben ~'alnız rll alnımda ~örtlü- c:· · :J 
ciüşmanlarmı daimn sl,vaseten ber- ğün\n yara>"J alamk felıiketi ntl11.t- · ' -
t.nraf etmek isterler. Mösyö Har- t'lD. Bir defa da bir Ç'Jnli haydut tanbul Levazım A:-Uirliiinden verileri askeri 
tDaAd da k&r§1 koyamıya.cağı ~ve bana h128k kunnal< ff!t~dl. Bu c;o~ · ~ _ · . kıtaab ili.nlan 
ölüm~en h '.r ba.Molunmasm1 t'!e~- eğlenceli hır '-aka·idi, falmt :Zilval
m~ı. lı kurduğu tu2:8.6'"rıı kendi · ciüştü •• 

OUılnobille veya yilrilycrck gi- Sonra bir kere. de· hayatıma mal 
derkeon bir cenau meruim.lne rast olmak tehlikes"ni gö',::teren bir da
lamamak için uzun uzun dolaştr. niz f'eli-ket.ı vardrr. Hem l:m -o· ka
Yolunu değiştirirdi. Gazetelerde dar eski bir vakn değil •• 
ölüın haftdialerbıi, cina yet davala- - Evet Mösyö 1924 seııeııinde 
:rmı ft'Y& bir idam hi»mıiln1lıı inf~ Morea'nrn ytmıJ mil ~ıklarmda •••• 
mu aa11 okume.zdı. Frank Jerald yerinden mçmdr: 

Fak&t bu aa.balı acaba neden pat - Faka.t bunu·~ kim eöyl~ 
.ronu gar·p bir fantezi ile onu biç di! 
de h&ŞJan.msdığı bir m evzu lizerin- - Benim vazifem Mösyö, her. 
d e konUflllSğa icbar ediyordu. Mös. keflin b.hncdiği ZRmanlarısirin ne
~ Harmıı.nd'm cevap vcnneyip, rede olduğunuzu bilmektir. 
b uçuk Lşi doeyasmı tetkike devam Ve lllve etti: 
ettiğim görilııce Frank J erat.d oda- - •••• Okyaın:i.staki ajanlarmı.ız-
da dola.şmağa devam ettiği gibi s!S- <lan biri eizl sab.Uc getirip bayata 
ı:tlne de devam ctt!: tanştuT'ftn geminin kaptanı ile gö 

- ••. Demek aşk bakkmda tik- ıil~~.. ı net'""'! "nr > 

1 EMNiYET SANDICI lLANLA·RI 1 
Taksitli emlak sallşı sekiz senede 

yuzde 5 faizle ödenir 
~ 

Haaköyde 80Ub mahallu!DQe DL 
mlrc:tohannee .okacmda eski f ,CS 7t'1lf 
-n.•a No. b 
O'.!küdarda 1cru:Uyc Yazn:ıacJavadll eo. 
!'atında cakt 14 yeni 18 No. lI 
Kadıköy(lnde eekl AJtuniz&dc yeııJ lk· 

180 Arpft .a!'M 
I 

M = te ·--
~ ., I 1 

batıra m&h&llcs1Jıde Kotra eokatmda Oo katta sekiz,~ t.ıÇ ao. , 
eski 84 yeni 3f,34 enyenJ 84 No. lJ falı a!ı§ap btr eTtn tamamı 880 

l - Arttırma 29 l.H2 t&rlhtnc ra.stlayan pef?!"lTlbe gQnU, yaprlae.l> ;.e 
a den 16 ya kadar devam edecektir. . 

thaıe arttırma aonunda en yükaek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek i~ln muhl.Dlme22 kıymettn ~ 1G ~int niabetiu. 

de pey akçest yatırmak IAımıdır. • ·, 
a - Arttırma bodellnln dörtte biri peoin geri kalanı &ekiz o!Cnede 11eltiz 

m.lia&Yi taksit te 15den11", TakalUer % 1 ı.tTA tabidir. • 
1 • 

1 - Takaıttn 6dentııceye kad&r p)Tiırıenkut Mndıfa birinci dere~dc 
ipotekli kalır. · 

& - Bmalann fot.oğl'afla.n Sandık dahWndekı ııat.ış salonıuıda tecb.ir 
alunDiaktadır, Fazla talslllt almak için aatona mliracıı:at ~- (258) . 

o..t.l Demiryollan .. LiMaalan ltlıt 
Umum id•reei ilinlal'I 

Muhammen bedeli "57.800" Ura olan muht.elif çinko ,leyba io:S ut:ı 
~t gtınO sa.at 115,30 d3 kapalı zarf a.auıo ile Ankarada \&ıre bina.sml!a top 
!anan Merkez 9 uncu J:om1ayooca satın almacaktır. ' . . · • 

Bu l§e girmek ieteyenlerln .. 4.130" liralık muvakkat tem!ııat 1Je • ı.-..· 
nunun tayf.o cttfti veslkal&n \"e tıekllfleruı.t ayni g1)n es.at. H.io a ksdSr adı 
~n Komlayon Relsll~e vermeleri ıbnndl?'. . ' 

Şartnameler paraaJZ olarak Ank&rada lıılalumc Dairesinden Haydar-
papda Tuellllın ve Sevk ŞefUğtnden temin olunur. ' "637,. . 

~~-~~~~~~:....-~-'--~~.:.......-: 

1st. Komutanhğı Sahn atma Komısyon~ ıliniarı . 

.ı\f&Blda ctna " mikcıar n mutıammen 1>ee1eıım yuıtı lafe. maci~ıen 
21-1-Şt2 salı gU.ı:ıQ biz.aıannda yazılı aaatıerde paUrlrkla aatm alin.:. 
e&Jrtu. Şartnameıerı her gün komuıyonca gOrWeblUr. lsteklllei1D tıeııt gtm 
w -.atte Fındıklıda ntm alma komıayonuna ıetmeler1. 
f~ MJıutan Mnb. Bel. bU 1'. bdle-m., 

:!lıııtt Daldlİa 
10.ao 
11 . 
11,30 

1000 Adet 
~0000 Kilo 
33000 Kilo 

ı .. K. 
1470 
'5300 
4950 . :., . 

. ,,. iL 

220.50 
793.-
742,SO 

( flM) 

A§altda dns. mikdsr. ~ muhe.mmeıı bedelleri yiı.zw iafe · ftl!lddelerl 
l 9-.1.942 perşembe gflDQ biz.alarmda yasılı saatlerde pazarltk!a satın alm&· 
c:a.klardır. Şartnameleri her gf1n komi8yanda gi5rQlebll!r.· ı.teklıkttn bıaBl 

g!ln Ye aaauerde Fındıklıda Salm&lma Komilyonuna ·ı;elmete:rt. •·sn.. · 

ctnııi 

Yoğurt 

SOt 

MJkdan Muh Bed. Katı t.e. Puarbk:zamam 
Kilo Lira Kf?. I..tra I{re. Sut Dakllm 

0000 %2:50 337 w • ıo ao 
MOO 132.5 lCıS W • ll 
3000 70.J llO 21> 11 

""' iıf $ • t 

Beher adedine 49 lira tlat tahmin edilen 500 adet beulD blcblu 28.L 
942 çarpmbft gUnn &'\at JO dn pazarlıkla Mlm almacakttr . Şal'tDaınem btt 
ctın komJayocda gtırWcbilir. ?ııtuhAmrncn lıcıkll 241500 liıt\ · olup :.:an ~· 

natı 36715 Uradfl". tetckl llerln belH gtın \C aıı.atte Fmdtltlıda Satmalma h<r · 

.~~. '1'rl~ 

1 

Pazarlıkla •lOO ton mer'Cim.ck satm al.macnktn. Evsaf vo tıusu:.1 şartlan 

ltO~)"Ollela afu:lliebtıir. F.eher tılosunun muhammen bed6ll · 25 lru~tw 
tıı~ı. ZS.l.942 çarpmba rJ11nO aaat 16 da ,va.pııacakttt. Taliplerin kat'ı te. 
ıııtnatıatjlo Har.b!ye'de Yedek 8'1.lbay oktılunda komisyona mUracaatlan 

(1860-700) 

• •• 
~~da yaı;ıtı ·mevadm pınza.rlıkJa ekailt.meleri 29.1.fH2 günil saat 16 

da KırklardiDde aüert ~tın a.tnıa komJ.ayonunda yapılııc:ııktır I'ııllplerlD 

U!mJııatl&rtle belll vakitte koml.Syona gelmeleri. Nümunelori Tophanede Lv . 
Amt:liği •tm&tma komJayonund& görüUlr. 
anın.-- Xlkta.rı 

8X8 No. ıu at ipı.lii. ! ' ' <1 687 Kilo 
1'.alm· kenar lpL 98 
lnce henar lpt 85 
A#.be# ipi, • 8 
iGat....hısu halk&. uı ..\~et 

••• 
t ~da :rar;ılı me'V&dm lmp:ıl: zarfla ekslltmeleri bir.alarmda yuı1J 

glm .e eaatıerde GeUbOluda Merkez •tuıaıma K.omisyonunda. yapılacaktır 
raııplertn lea.Oun3 vaikaJarllc teklif mektupl&nnı ihale ııaatlndeıı tıU saat 
en-et .tomi.e1oca ftl'Dlderi. ' 

Jııliktart Tutarı •remtnatı 
. Kilo Ura Ltra 

:.S:tıOo 
30,000 

800,000 . 
"·'230 
215.000 
10,000 

. ' . . . 
18?5 

- - Af&tıd&-yazılı mevadm pazarlıkla eksl.Jtmeıen bizalaruıda yazılı gtın 

•• .... u.rde Topkapı lılal~pe81.ndıe ukert at.mamıa kombyonund& yapııa.
caır.tır. Taliplerin belli vakitlerde koDU8Jona gelmeleri. 

Mlll1an J 

am. Kll6 bııale etin • e aaati 

K~~. 150,000) 

~k •• _ . 50.000) 412/IK% l t 
lttmJ fjl8Ul,e •. 90,000) 
'M~ k(Sm o.rtl. 8,000) 3/Z/9f2 10 

(1!16-7'l5) 

1 • • • 
5000. kil.O yHn çorap ipliği alaıac&ktır. Pazarlıkla ek811tn:ıesı 28.1.912 

Ç4rp.tnba .gllnQ 638.t 11,l3 da Ankarada M. ?ıl. V, Hava aatınaıma komUı· 

yonunda yaptl&cakt.ır. Talımln bedell lS,350 lira kat'I teminatı 2702 liradır. 

:Tıillpl~rln bent Y&kltte komisyona getnıeıeri. (18fO-e25) 1 
1. • * • 1 

M,QO(l met.re mavi aatarlık bez pazarlıkla aatm almacaktır. tbaleei I 
~.1.9t:! ~a.mba gilnü 11B&t 11 cı. Anl!Arada il.. M: V. Hava ıatmalma 
l>omisyonunda y&pı1acalttır. Tahmin bedoll 17,623 Ura kat1 temtnatı 26U 

1 !'~· Tallp~e~n bent vakitte komi8ymı& gelmeleri. flSf~27) 

. . * •• 
6.'S,000 ' kilo nohud alınacaktır. Taliplerin 3.2.94:? Salı günü &ı&t 10 da 

Topl.Apı Mıtl~ııe:'lnde uker! eatr"..alma ko~wıa gelmeleri. {1868-708) 
. . ' . . . . ' . 

ı ~her kuoeuna iso kuruş tahmin edilen 0000 kilo sade yağı pamrlıkla 
satın alrnac&Jctır. Taliplerf?l 29.1.9"2 Pe~mbe günü saat 16 de Çorluda 
ııe,keri atmalma. kornl.9Y0nuna. gelmeleri. (1884-768) 

I • • 

• • • ••• 
. Ankua ct\'armda .göetcrllecelc yerde b!r lld.et garaj bl.nUl kapalı zarf. 

~ ckafttme:re ltorımU§tur, 1haıcsı 1!?.!.942 CUma günU saat 16 da Anka.rada 
M. ı.r. V. Hava Mtınalma komisyonunda yapllacaktır. Ke§'lf bedeli 45.~17 
UJ:a,i!k .ıeı?rlnftı Hl3 Ura 78 kuru§tur. Ke§lf evrakı 228 kunl§& ko~n. 
ııan aı11;nr. Taliplerin kanun! vesi'kalnrtle telillt mcktupıo.rmı ihale aattn. 
den bir ıııiıat eVVf'l komisyona "ermeleri. (18S0- 76f) il 

• • •• • ••• 
, Af'Jıda yazllı nrevaduı kapalı zarfla eksiltme.ısı hl.zalarında YllZllı gün 
n saatlerde Adapazarmda , a.ııker'l sa.tına1 nuı. kotı;Usyonundn ~'tlptlacakt.ır. 
Tallplertll . bn.uııı veMkala.rllc teklif mektuptarmı ihale saatinden bir aaa l 
~-ıi~a nnneleri. ' 

ımctarı Tutan Teminatı 

Kilo . . Lira. Ura !halo gün ve M.ati. 

.• ı 

ZeytM m:. H ,000 lMM 1170 1%/!!/9f 2 16 
7,eyt1J1 .yağı. 1'~000 lti,8W 117~ l~ .. ı~.ao 

- 1 u,ooo 15,1360 1176 13 •• 11 z,e:rttn ya~. ,. 
. Sı~ .ett .• 40,000 20.000 ıısoo 11 " .. 16 

(1882-766) 

. Hirbiye Yedek . Subay Okulundakı Satan alma 
' , : ·. , · · Komisyonu ilanları 

. KaP.atı zart ıumUlıl 6oo. ton börlltoo mUnakasnya konmuıtur. Evsaf 'll'e 
lnumt f&rtlan komfVonda · gt)rlileblllr. tl'ıAleSi 2&/11042 pel'§embc gCnU 
...ı llde )'apılacaktı.r. Muvakkat tl'IIIlinnft &ıı;o ılrDıdır. fRl!pıer'.n lhslo 1J2 

&~ ~tr aaat enel tcklU' mektuplıırUe Hnrblycd<J Yedek eabo.y oku!un J 
... -~- ntllfa·elAU•n. . "!%8,, 

Belediyeler tekaüt sandığından 
Belediyeden maaş alan Sıhhat ve içtimai mua" 

venet veka letine mensup mütekait, dul ve yetİll' 
lerin nazarı dikkatine 

El:rcvm belooi>~lerden tekilli!. dul ve yelim maaşı almat."fa olan tal>" 
bet ~(' şuııh:llı s:ın'.~ıll'ri mensuplnnnın bu manşlan 4085 sayılı knnunof 
rıU\·akk::ıt 3 üncü maddesi muc.ibincc l hnziran 1942 tarihinden itib 
.. cıı Ankııradn ''Belcdi~·cler Tekaüt Snnd~~ tarafından tedi1e edil 
fa başJanncnklır. 

l\fczl:ür tarihten itibaren her hangi bir teehhüre meydan Teri 
den mıı::ı,lArın co;halıınn ödenebilmesi için l::.u kabil maaş ohınların 
~ fa zikrolunan bususatı ehe1T'mıyetle nıızan dikkate almalan JAzım 

1 - Bn kabil maaş sahipleri 15 şubal 042 tarihine kadar : 
A - Maıış ıılmukt::ı bulıındcklıın belediyelere müracaalla aı~~.,, 

rı yoklama llrnühabcrlerini .. usuJcn tasdik ettirerek,. 

B - Mn:ış resmi senetlJ!rini • 
C - l\tifus hüvi~·et cü:!;d:ını suretlerini, •'Nüfus idaresinden 

dikli olac::ık., • 
D - 6X4 cb:adında üçer foloğraflo.rını ''10 yaşından kilçtik ~ 

itar için lüzum yokıur,. 

E - J.\l:ıaşlıınnı nerelerden nlmıık istediklerini b ildiren sandık nı 
dürlü{.?üne hitaben yazılmış IJlr i~tldoyı ''bu islidalarda sarih adresi 
buluııacnktır. ,. Sanılığ:ı gönderi'mek üzere mnnş aldık Ja,·ı belediyele 
ltvdi etmeli veya t:ı:ıhhütlQ b:r mektupla .. Ankarada Beledb·eler Ba 
k:tı.ınd:ı Belediyeler Tekaüt S:ındığı Mildürlüğü,, ndrsine göndormeJidİ 
lcı. 

:? - Ru müteJcııit, yetim ve dullann m:ırt ayında son iiç ayJl 
maaşlarını da Beledl~·elerden aJdıkt:ın sonrıı ''Ssndığın yeni cOzdan 
rllı değiştirilmek üzere., elle r'ndeki maaş cüzdanlannı sandığım 

s":rıderllmek Qz:ere beledlye1cre bırnkmalan şarttır. 

Yukanda zikrolunan hu:msats riayet etmeyenlerin maa<> tediy 
tinden vukna gelebilecek gecik1l'elerden dolayı sandık hiç bir mes~ 
y kabtll r.tmez. ı•402,, ,.667., 

~-· · ' ı) .; I ,• · it.,( ''• i~o. '• •\ • ! • ~ t-ep .. 
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