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14 Mart 1942 

CUMARTESi 
YIL: 25 ~ SAl'I: 8666 

,{urus 
idare evi: Aııka.ra O. V&kıt l'orda 

l'elefon: ld:ıre (24"S'70), Yaz;ı (ıHll) 

ret~: htaııbut Valat-Posıa tmııısu:u _J 

Hindistan 
meselesinin 
yeni safhası 

Yazan: Asım Us 
Wndistıın meselesi günün en 

hararetli bir konusu oldu. Fa'kat 
bu meselenin yeni safha.o;ı sadece 
.,jyn: i \'eya l~tımai bir uzak doğu 
işi olmaktan lb:s.ret dei;rildir. ffi. 
disclerin gcU Iml meseleye ,.imdi 
bir ele askeri blr un ur getir
mi~tir. 

Hindistanda 
Yerlilerle hükumet 
kuvvetleri arasında 

Bir . çarpışmada 
24 kişi öldü 
GANDİ 

"İngiltere için yapıla
cak iş hatasını tamir 

etmekdir,, diyor 

Krips qakında 
Hind ıslana Alman tebliği Sovyet tebliği 

r RASi : 4 
ve .{upon: 2 

EJ 
, Flyntları 100 lmnı!J ol:ın bu iki kıymetli eser, 
7 kupon g ctlrccel• okuyııcumuuı yalnız 50 kuruşa 

I \.'erllecektlr. Bu kuponlan s::ıklnıruıyı unutm:ıymı:.J 

1 inhisarlar VeKilinin -be anatı 
İngiltere hükfuncti bir ta.raftan 

Uinnanyadıın HJndistan kapılarına 
dayana.n Japon ileri hareketlerini 
tutmak i_çin çalışıyor. Ve Hintli
leri müdafaada müttefiklerle iş
birliğine çağınyor; diğer taraftan 
Hint liderleri ile Hlndlstanm ·do
mlnyonbr safına geçmesi t;ertla. vaı ıyor 
nnı konusmağ:& hazll'lantyor. lngi- Bern, 13 (A.A.) - Nevyorktan 
llz ha.rp kabinesi tarafından Hin- İsviçre telgraf ajansına bildirilı
distana giden Sir Stafford .Kı- yor: 
rfps'in vazifesi meselenin her iki lngiliz Hindistanında kain 
~dl ile ilglli<llr. /Varthadan alınan haberlere göre 

İngiliz hiikflmeti mil1ıriihas na.- Gandi Hind meselesinin hnlledi • 
~ ve &\'Dm kaınanıst lideri bu va- leoeğini ümid ettiren hiçbir oo • 
7.ıfesindc mu\'affak ~lursa hem u-

11irti mevcut olmadığını sö:yklıniş 
%8.k" do~oda J'apon ılerlemcm ta- tir. Hind meselesinin halli iı.;in 
hıheak, hem de yıllardanbcri tn. İngiltere hükumetinin vakit ge -
b>iliz imparatorluğu içinde devam ; çirmeden ne yapması lhı:m gcJ. 
edip giden bir rahataızbk nihayet • diğine dair sorulan bir suo.le oo
bulrnuş olaealrtır. vaben Gandi şunları söy~emiştir: 

Doğu cephesinin şimal 90 tu•• menı·n 
kesiminde 

Düşman ordularının ' iştirakile 
bütün muvasalaları Şiddetli hücumlara 

kesildi geçitdi 

Sigara nevileri azaltıhyor -Küçük ra ı 
şişeleri kaldırılacak -Por akal 

kolonyaları ya ıhyor .. 

tn~l~l'e JıaiQneU daha 1989 ı Pek na.zi'k bir sual sor1Jyorsu • 
da H1ntlılere dıolııinyon hakla ver- nuz. Buna cevap vermek imkan. 
ıneğj vaadetınlştt J'akat mntliler sız gibidir. Benim ~ın kanaat. 
bir valt1e kannt etmedi~ lc:in me- lerim var. İngfüereye meyya! ol • 
seıe yine aSlada kalmışt.ı. lngiIJz- ıoo.ına rağmen İngiliz emperya!iz 
lerle Hintliler ensmdakt lhtilifın minin HindiıSatna karşı büyük 
h~gilnkU. vaziyeti yine aynidir. bir cinayet teşkil etti.._~i kanaatin 
\aJnız ~ımdl araya Slr Sblfford ,deyim Şimdi İngiltere için yaptln. 
Krrip 'in salL<Jr kan~. 1 eak en iyi iş hatasını itiraf ve t~ 

lngiUzleriıı sosyalist liderlerin- ·mir etmektir. Fakat uf:ukta }>;5y· 
cloıı olan ve Mosko\'adald hizmet- le bir şeıy göremiyorum. 
lertue mükifat olaıak lngilh hup 1 (D81:amı Sa. 2 Sü. 6 da) 
kabinesine gbu ba zat IJlmdi de 
Pek 9etin Hı. meselesinin halli 
\ 'azJfes.Ue gönderiliyor. 

-0--

Bir lngiliz kruvazörü 
batırıldı 

Berlin, ıs (A.A,) - Alman Ol'dulan 
başkumandan! ığının te bllğt: 
Doğu cepheslnln ılmal k esiminde 

ordu ve s.s. teşkllleri günlerce süren 
savaş esnasında bUtün muvasalası ke· 
silmiş bir dU§II!an grupunu imha et. 
ml.§lerdir. Savaş w av tayyare leri let· 
killeri düşman m evzilerine hücum et· 
mf§ler ve bazı mevkilerle SovyeUerin 
iaşe yollannm muvatta'luyetıo bomba. 
lamışlardrr. 

9 marttan 12 marta kadar düşman 
doğu cephesinde 56 zırhlı araba kay· 
betmlftlr. 

24 saat içinde 1 1 yer 
geri alındı 

o 

Almanlar asker
lerine beygir eti 

yediriyorlar 
Loııdra ıs (A.A.) - ToulOU8e raci. 

y08Ullun bitaraf bir kaynal<tan elde 
ettiği malQmata nazaran eon 24 

sa.at içinde Sovyetler cenup cephesinde 
ııtddeUl 'blr hUcuma geçm~lerdlr. B1I 
htıcıım ~m bqlangıcmdanbert yapı. 

lan hücumların en §iddetJW olmu.ıtw-. 

(Deva,,,, Sa. ! Bti. S u) 

Şebri.ıı:üzde bulunan Gümrllit ve lıı.. 

barlar Vekili Rai! Karadonlz, bu ak· 
gam Ankaraya dönecektir . VckD, dUn 
de inhiaarlarda ıne§IUI olmU§, blr mu. 
hanirimlZiıı muhtelit suallerine oeva. 
ben yeniden !.'il beyanatta. bulunmuş... 

tut. 

- Bw'adakl tetkiklerinizin netice· 
sinden bize malQmat verir mlslnlz ? 

- 1stanbulda bilhassa inlıisarlara 
&it iflel'te meHUl oldum. Ankarada 
olmam lA.mxıgelen umum mUdUrlUk 
merkez tef')ölO.tmm burada bulunması 
nkAlet için bu iş~rin uzaktan idaresi 
mt\fkil~t doğurmll§tur, Bu mU§kllt\tı 
)'llnmek için zaman zamruı 1stanbula 
gelip çalıımak mocburiycUndo kalıyo. 

(Devamt Sa. ! Sti. ! de) lnhbarlar VekllJ Raif Kn.rtldoolz 

At.aha Hintlilerin bugüne kada.r 
lngiltereye .Jmrşı Cl'llrgcdikleri iti
ll:ladı Sir Sta.fford Kırips'in 6aıhın-

Yeni iran 
kabinesi 

11a &W•abilme&erl lda ~gibi bir N ı kild ı 
tQrUp dtışiiııUJmUstiir! Buna dair • ornıa fe e ça l§ıyor 
t..afsllitJı m~lflmnt yoktur, Ancak 1 

Şimall A!rikada Mısır ıahilinde bu
lunan bir İngiliz hava aıanma ve Tob. 
nık bölgesindeki barakalarla ordugAh· 
lara muvaffakıyetli hücumlar yapıl· 

ml§tır. Matta adasında bulunan hava 

(l>cVamt Sa. ! Sii. 6 da) 

Küin Mari lngiliz yolcu 
vapuru . Japon Tebliği 

IO bi~ İngiliz ~e Sumatranın 
Amerıkan askerHe k . 

1 
Kale tipi bomba 

öyle ~rıuuyor ki sır S1ıaffonı Kı- Kralın Tahrandan 
rlpfı'in elinde harp biter bitmeı; 

~~vı;:::eıu:= d= 1 gittı·g~ı· yalan 
Yafadan 

Yunanistana 

tayyareleri 

Japon hava mey-
Meçhul bir semte mer ezzalınll l 

hareket etti Şimdiye kadar 210,000 
YOD statüsü vardır. İngiliz develt 1 • 
adamı mahallinde milli Rint lider • • V. 

1
. M 

·~ri u. bu statllııUn Cia.'Jlan üz~- , n r a ı ç e ısı
ıinde koa~tır. Haiz oldugu ı 
ınutJak salihiyete davanarak bel- •ıt ' 
ki bazı değlı:ikllkler de yapılacak- 1 a g l l 
hr. Bu c;urctle tJd taraf arMmda 
kesin bir an~'!Dl&ya vanlabil.lr8e , ~~dra, 13 ( A.A.) - Sal~hi.~~lli 
lllnt meselesi halledllmiıt olacak 1 İngılız kaynnklannda denıldıgillc 
hundan sonra 88.deoe askerl rnüda: 1 göre franda yeni hükiimclin ~nhu. 
raa işi k&Jscaktır. I cal.: n kolay~a kurulnbilnıi~ ol~:ı: 

E t Hlntliler • dl kada sı burada lc~ıı~ olunan u~uhın ıyı 

t •1v~~.ı _... kım !~tJ dini' ışledijini gösterir. Yeni hükômel 
ngı ...,..._.en .....- ço v- er • I .. 

7000 ton buğday geliyor 
Kahire, U (A.A) - İçinde 7.000 

ton buğday bulunan Radnonao gemi.ti 
İtalyanın müsaadesi Uurlne bu cuma 
gUnU Ya.ta'dan Yunanbtana hareket 
etmi§tir. 

Geminin hareket tarflıl 3 Mart ola
rak teabit edilmlşııo de beynelmilel kı· 

zılhaçtan, İtalyan hUkQmeUne hare _ 
ket günü hakkında llzım gelen malQ. 
matm verilmediğini bildirir blr mesaj 
almmlfln', 

İtalya hududu, ıs CA. A.) -
Ofi: C'..i.ornele d'İtalia gazeteeiınin 
Bueno11 • Airee muhabiri yuıyor: 

Kuinmarf isim'll İngiliz yolcu 
vapuru Rio de Janeiro körfeziıı:ııde 
3 g ün kaldıktan 80m'a meçhul bir 
i.qtika.mete doğru hareket etmiş • 
tir. Gemide 10.000 İngiliz ve A· 
nıerikan aske ri vardı. Ve gemi 3 
harp scf~nin hima.yeelndc ce
nuba doğru yol alıyordu. Kuinma.• 
ri R io de Ja.nei.roda kaldığı müd
rtetçc askerlerde n hiıçbiri Jmraya 

iemlşlcr, fakat bu valtlerin ~ (Devamı Bcı. ! Su. 6 da) 

llJDda gerQCkleştiğtni gönneml.5- 1 ~----------------------------~------------------------------------~ 

=~==ı::z~~:~ ı Memleketin muhteıı·f yerlerinde 
c;ıkmaııuştır. 

kat diğer taraftan bugün İngiliz 
hWdimetlnc bak verdlrccek yenl 

S'!t.=·~;.~~ yeni sanat okulları açılıyor 
rejlmialn derhal tatbikine başlsn
IDUmda karpla.,ıJan \ ' e İngiliz hti
ldirnetinl tereddütler lçhade bma
ba ~rluklardır. 

Her halde ba .90rhıJdara rağmen 
tneselenln kna bir zamanda. haJ
ı..)nmest ~ anu edlUr. Zira her 
'Jd far&fm meıafaatleri bnndadır. 

Adana, Kayseri, Eskişehir, Çorum, Malatya vilayetlerinin 
bölge sanat okulları bu yıl faaliyete geçecek 

İngllizlenlon ,iki.yet eden Hint 
lUer Japonlarm kendilerine istik
l&I geUrce~~ zannedecek kadar 
"&idil lnsanJar değillerdir. 

hl.ve edelim ki Hindistan mese. 
lesinin kt<>a bir zamanda halli Çln
ınortıa \"azlyet.bıi de kurtaracak· 
tır. Zira Blrmanya yolunun Japon
lar tarafmdan keslbneııi üzerine 
ınlltteflklcrln Çlne ya.rdnn etmeı.i 
do imk&nsıı; mle g-elmJştJr. Bun
dan IOl'lra b11 yardnn aD.<'.&k Hin
ilJırtandan ve Hintlilerin yardımı 
ile yapılabilir. 

Belçika da 
Bazı fabrikalarda 

infilak oldu 

Ankara, ıs (Hususi muhabiri
mizden) - Maarif Vekilliği mem 
l~ketin muhtelif mmta.kalarrnda 
ticaret ve sanat okulları açılması 
etrafındaki be.zırlıklsra devam et
mektedir. Adan:s, Kayseri, Eskişe-
1'ıir, Ma.Ja.tya, ve Çorumda. yeni a
ç'lmış olan bölge anat okulları, bu 
ders yılı için.de tedrisata başlıya - 1 
caltlardır. Bu okullar iç.in lizım 0-

lan her tilrlü makine ve i.let~r ! 
Ankaradaki san.at okulu at.el} ele
rinde hazırlana.ra.k göndttiknckte
'lir, 

Vekil tik bu okulların muhtaç ol
duğu idarecilerle öğretmenle!'e ait 
ltadro:armt da huırlayarak tayin
lerini :yo.pmqtır. Bugün faaliyet 
halinde bıılunan an!Lt okulunun 
sayJSI bu yıl açrlacak oln.n sanat o
kul lmile bera.ber yirmi beşi geç
miş ol&cald.ır. Diğer taraftan Ve
killik bu okullara mUra.caat eden 

Loddra, ıa (A..A) - Serbeet Belçl- talebel~en kabul şartarıru haiz 
ka ajaıısmm bildirdiğine göre iHal olanıalrm hepeinln d e okullıa.m. ka
lllbndaki Belçlknda bazı fabrikalarda buh1 için gerekli tedbirleri almış 
hıma.klar olmuştur. Gugre'de lkl kişi 1 bulunmaktadır. Faaliyet halinde 
61.nıo,uır. buhman okull:ı.rm meveut ta.lıebe 

Sclbrete'deki ktmyev1 madde tabri· 1 kadrolan da bu maksat.la. arlinl -
kalnrmda vukua gclen infllll.\tlnrda. 4 mıştrr. Sanat okulları mevcut bu-
ltl§l ya.ralaıunl§t.u-.. )Wıan bütün bölgEılcrde ~ 6'IDat: 

kursları e.çılma.sı ve burala'l'da bu- ı mıştzr_ Önii.mtizdeki ders yılmda 
lunan işç.il~rin teknik malümatlıa.n- bu kurslar fan.lirete geçmi3 ola -
nm yiikse1t.ilmesi de kara.rlaştırıl- caklardı:r. 

Berlin operası baş mugan
niyesi şehrimize geldi 

Beır openMtı bat mugannJyeel dtm tayyare ile Bcrltnd~ şt"hrlmlzc ld
mlfUr, Yukarıdaki reelm kenchlnt hava lırta.syonnnda k&rplayaıılarla 

ben.her gönennektedir 

esir aldı 

Anstaraıya salb 
tellUllne heniz 
cevap vermedi 

(Ya:m :l incide) 

danlarında ağır 
hasarlar yaptı 

Şimdiye kadar 149 Japon 
gemisi ha.ara uğratıldı 

(Ya::ısı 2 ıncidc) 

Yüksek tahsil gençliğinin 
anketimize cevabı 

sinden Musa 
Ander 

Yannkl sayıma. 

ela lkttııatçı Mu -
zaaf fer 

Ziyn B llget 

bugün 4 üncü y 

famıı.Cb bulaaıl. -

Hılu Timur smız. 

Günlerin peşinden 

Tere a u 
Tereya.ğm kilosu epeyce znman

<ianberi lstanbuldaki perakendeci
lerde 300 kuruşken geçen hafta 
a20 ye çıkmıştı. Sebep? Bu suale 
91\trcılar ~u cevabı veriyorlardı : 

- Fiyatı art.ıran biz değiliz, 
Sütçüler yapıyor. Bir kilo yağ on 
!ıilo sütten çı:ka:r, SUUin . ın:ıosu o
tın: kunıştur. ,, 

Ayni yağların fiyatı şimdi 360 
kuruşa niçin ç.rktrğr sorulunca bu 
defa satıcılar şöyle diyorlar : 

- Doğrusu bu i Şe biz de şaş
~rk. Diyorlır ki Bnndırmnda.n, Yn
lovndan, huliısa lst.anbulun civa
~uıdan art.ık kaymak gelmiyor. 
"Pahalılık oluyor diye oralardan 
bırakmıyorlarmış, Kaymak gelme
vince bunlarda yağ kıtlığı ba§lr
:·or. Fiyatlar da yükseliyor!., 
Yağ fi.yatlarında görülen bu 

;tlkse lişe satıcıl::ır eaşrnrlarsa mit 
teriler nasıl akrl erd~ebilirlelı! 

HASAN KUMÇA:YI 

1 
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iaglllz. Amerikan I n 
te llğlerl 

ısarıarve 11nın Askeri durum ingiliz tayyareleri· 
beyanatı etraf nda Almanya üzerine 

in an a 
( Ba::; tarafı l ınci sat1fada) 

~ver, ıs (A.A.) - Resmen bildi 

Vilayeti erin yeni 
bütçeleri Iildlğinc gBrc Huntzada Q.sl kabilelerle 

lıilkQmct kuvvetleri anısında yapılıın 
Diyarbakır, ıs (A..A) - VilAyet bir çarpışma esıınsmd:ı İngiliz asker. 

umumt meclisi 19'2 yıl bUtçcslnı 530 !erinden scklzi ölmllş, u U )arnl.ın. 

\'&§İ.Dgton, 18 (A.A.) - Harbi
\iC nazırlığı tebliği: 

Filipinler. Ba.t:ıand:ı. durum dc
M6DlCinİştir. 

Yeni Gine: Amerikan ordusuna 
mensup Kale tipl 5 ağır bomba. 
Layyaresi 11 martta Alamoa'da ve 
Yeni Gine gölünde Japonla::m e-
nde bulunan tnyyare meydnnla -

una akrnlar yapmışlardır. Bıitün 
i.na.lar tahrip c<U mi.<J ve uçuş mey 
llan!nnna ağır hasarlar verdirı.Inuıi 
tır. Goldekl limanda bulunan nh
nna doğrudan doğruya bir isabet 

H ki olmuştur. Bir Japon nv tay
ıırc i tc '·i ; , bomhn tayyareleri

. i.zc lıticum etmıştir. 5 dÜ§Dlan 
t. n tırcsi d üşüıi.ilınUştUr. Bomba. 
tnyynrelcrımiroen hiç biri hasara 
uğrama.mış~r. Başka bölgelerden 
verikc('k haber yoktur. 

Melburn, 13 (A,ı\.) - Yeni Gi
ne ve Yeni Brötaııya açığında ha
va fn.ollyf'U olmuştur. Avustralya. 
.ı vcı tayyn.relcri pi lolla.rı, bugünkü 
..:uma sabahı Portmoresbi nçığmda 
ynprlan başbaşa savaşlarda. Japon 
bı.sI111lamı.<ı üst.ün gelmişlerdir. 
Ucni2 Uzer.in.de gl)züken 4 dl.işnuın 
tayyaresi A vustrnlynlı pilotlar ta
mfmdn.u derhal savaşa icbar cclil
mi~tlr. Hn.Mr verildiğine göre, bir 
avusll'alyn tayyare teşkili bugün 
Japon hava Uslc-rinc hücum etmiş 
ıse de henüz hlç tafsiltit almama -
nuştır. Dün muvn.ffakiyeUi keşif
?er yapılmıştır. 

lUelbum, 13 (A.A.) - Avus
tralya htıva tebiiği: 
Avust.nıl~ hava kuvvetleri, dün 

Mnsmn.ta. M.va. meydanına hUcuın" 
etmişlerdir. BütUn bombalarnnız 
hedef civa.rmn düşmü~ ve duman 
sillunlan bava.ya yilkselmi:itir. A
ımıdan sonra tek OOşma uçın bir 
A vust.ralya. tayy:ıl'csine sıfır tipi 
müteaddit Jo.pon ta.yyarclerl hü -
~um et.mişlerdlr. Bunlıı.rdo.n biri 
~va.c; bfuncden evvel ha.sara uğ-
1"8.tılmıştır. Avustralya tayyareleri 
s,-ujmen ve bütün cephaneleri he
:nen hemen tükenmiş olnra.k üsle
rine dönm.iiş erdir. Son derece fe
na hafa §art.lan içlnde Yeni Brö
truıya ve Yeni Gine üzerinde keşif 
uçuşları yapı!mıştır. Büt.nn tay • 
• ·arelerimiz üslerine dömnllşlerdir. 

l.ondm, IS (A.A.) - B.B.C.: 
Birmanyadaki kara muharebe

erinden yeni btr haber yoktur. 
J ponla.r, Pegunun 15 kilometre 
;malinde siparlcr kazarak ycrlc
iyorlar. 
1.r.giliz sözcUsU, Jn.ponlann yeni 

l>ır taarrll7.a geçeceklerine dair 
niç bir emare görll.'Jmediğini söy
l~tir. 

Kanbcra, 18 (A.A.) - Avus
tralya hav:ı. kuvvetleri sözclisü, 
.Portmoresbi ynkmmda bulunduğu 
bilinen yegiı.ne Japon filosunun 
SaJ...ımaua.'da olduğunu sö~'\lcmiş -
tir· 

1cltıurn, ıs (A. .) - Cunın gü
nii Melburn'da. n~redilen rdmli 
bir beyannameye göre. Avustrnl
yn imparatorluk kuvvetlerinin Ma
lezyada. ve Singnpurdaki eairJ.er 
da.bil olma;k Uze:re ka.yıplan yekfl
ıuı 17.031 dir. Avustralya impara
torluk kuvvotlerlnin o.rtaşarktalrl 
lmyıpları 9.335'i lbuimaktadrr. 

Vaı lngt<ın, ıs (A.A.) - Bahri
ye naurıığı, Japon ticaret filosu
nun Japon talamadalan ya:kmmda 
uğratılddtla.rı k:ı.yıplarm J'aponya 
vakmmda bo.tnılıın Japon vapur
Jıı.n say:ısnu 8 e çı:kardığmı tasrih 
etmektedir. 7. 12. 941 tarihinden
beri Birleşik Amerika kuvvUeri 
to.mfmdan ba.tJ Pasif'ıktc hasara. 
ttğ'mbla.n ve batırılan her sınıfa 
:nensup Japon gemilerüı!n sayısı 
149 dur. Japorilarm Sumatre. batı 
şimali niha.yet.inde Keeteradiya.yı 
jşgal ettikleri haber veribnektcdir. 
Japonlar, batıya doğru ller1enıc
ğe ~vam ediyorlar, Daha başka 
kuvvetler hiı.: savıış yapmadan I..ıek 
gart tnyyare mcydnnlle Samba.ng 
ve &:Ii şehirlerini işgal etmişler
dir. Bu şehirler, Medan'm 200 !ki
lometre txıtr 6fmalindcdir. 

l..ondra, 13 (ıl.AJ - Bugün I..oncl 
ranın snliıhlycttar mahfillerinde 
Tripitz Alman zırhhsın:ı karşı ya. 
pılnn hn.vıı, hücumunun Norveç kıyı. 
Jarmdn, son doğmadan hlrnz ene] 
'apıldıl;ı hildirilmcktcdlr. 

Alman zırhlısına başka gemiler 
de refakat etmekteydi, 

Jlelbourrıc, 13 ( A.ıl.) - Salomon 
takım ndnlıırınclan buka açıkların. 
dn bundan 3 gün evvel Japon deııiz 
kuvvelleri görfilmüştilr, Knrrıya <le
\ nmlı suretle asker çıkıp çıkmadığı 
hellı de§ildir. 

Lon(nı, ıs (A.A.) - Hollanda ha§. 
vnklli Gerbrandy cava aclasma laar· 
ruz ·ıı;ın hllllrlo.nan Japon kuvvcUnin 
14 kruvazör, 3 tayyare gemisi, 6 de. 
nl.2: tayyare gemisi 65 destroyer ve 25 
denlzaltıdan mUrekkep olduğunu bu· 
gtln ifşa ctmlgtlr. 

BqvckU demloUr ki: 
1npon filosuna karşı yapılan mu. 

(Baş tarafı ı focı sa11fada) şiddetli hava 
Du defakı telklklcrimdo vekd.letten General V avel diyor ki: akınlarına başladı 

\'erilen emirlerin mnlıallerlndo ıyı tat. "JaP.onlar b·ırçok blk olunduğunu, memurların, içinde 

bulunduğumuz günlerin nezaketınl 

1 
ki h k 

takdir etmiş olduklannı vo oruı. g6rc g u·· ç u·· er ve te i 
Londra ıs (A.A,) - Hava nazırlı. bin 84~ Ilrn olarak kabul etınl§Ur. Bu mıııtır. İngiliz kuvvetleri nskcrlcrJcn 

ğının cum tebliği: pa.ranm lOl,785 lirası zıa!ia, 183•773 baı:ıkn skutlard!ın \C bir hudut 1)0" 

ça.Jııtıklannı g6rdUm. MU§ahedelerim- . 

karşısındadırlar,, 

ı lng'illz bomba tayyareleri dUn gece 
1 
lirası maarif, 23•°'3 lirası r.lraat, lls mUfrezesinden mUrekkcptl. Kuv 

Kı,clc ve Almanya.n.ın batı ı:ılmallnde ı· 25,393 Uram sıhhat i3lerlnc aynlmııı- veuı mevziler işgal eden 60 yerli ~si 
da.ha bnııka bcdctlcrc hUcum etmiş· tır. teslim olmadan blrlmç saat muimvc. 
terdir. Kteldekl deniz inşaat aUSlyele· siaop, ıs (A.A) - VUAyct umumt met etmiştir. As11crtn kayıpltırı 8 116. 
rinde bombalar paUadığı görülm~- mecliııl 9•2 yıl bUlçesinl 43o.9iS lira onblr arasında ölU \'e birkaç n(;ır yıı. 
tUr. İngiliz tayyareleri geri cWnıı.rıcrken olarak kabul etmıtı ve toptııntısmn ralıdır, 

den memnunum. 
-- Levazım ıınbnrlarında. tahkikat 

yşpıldığmdan bahsediliyor. Bunun ma 
hlyetl luıklunda bizi tenvir edebilir 
mtalnlz? 

- Lcvaznnda tnhklka t yok, ancak 
işlerin cereyanı bakımından bir tetkik 
vardır. KnbatD.§taki levazım maran • 
gozhaneslnden gUnUn birinde çalman 
bir kaç sandık çivinin, dl§8nda satı. 
Jırkcn yakalanması tızerıne derhal an· 
barlarm sayımı yaptırılarak ve mev. 
cutıann kayıtlarla kontrolUne glri§lL 
ml§ idi. Bu kon trol srrasmda vazıtell 
memurlann ihmali yUzUnden tutulma. 
sı lAzım gelen b!lzı kııyıtlann noksan 
tutulduğu görUlmllş. Bunun tızerlne 

asıl muameleli evrak vo dosyıılar Uze. 
rlnden esaslı bir tetkikat yapılmasına 
ve şimdiye kadar yapıl~ i§lerin bir 
sUzgeçten geçlrllmeslne karar veril -
ml§tlr. Mesclo budur, Bugline kadar 
yapılan tetldkn.tta baZı memurlann 
vnzif<')crinde ihmalklr da.vrandıklan 

ve bir iki memurun da muayyen l§lc.r
do suçlu oldukları görUJmUt ve bu suç 
luıar işlen menedllmlgtlr. 

Gerek bunlar, gerekse lhmıılkAr da.v 
ranantar hakkında ltlzım gelen mua. 
mele yapılmaktadır. Gazetelerde vak
tiyle yazıldığı gibi çivi hırııı.zlannm 

bir marangozla oradaki mUstahdom -
lerden birisi olduğu anlnşılmıt vo blm 
!ar m:ıhkcmeeo mahkQm edllml§tır. 

MUfettl§ıerimiz, tetkiklerine itina ııe 

devam etmektedirler. Bu tetkikat sr. 
ra.smdA bn§ka nıesuller do meydana 
çıkarsa §Uphealz onlar dn. cezasız kal· 
mnyacaktır. 

- Siğaraıann Uç nev'e irıdlrileceğl 
söyleniyor, bu doğru mudur? 

- Böyle bir eey yoktur. Ancak, rna 
ltım olduğu üzere bizde tutun ve si -
ğarıılarm çok nevi vardır, Bunlardan 
bir kısmının içimleri, diğerlerinden 

hemen hemen farkcdllemiyccek dere. 
cedcdlr. Bu hnl ile nev11erdcn her bl. 
rtne nlt hususlyeUerl muhafaza etmek 
ve harmanlarmı yapmak mUşkW ol • 
nıaktadır. Siğanı. ve tUtunlerimW, bi
ri diğerinden farklı olacak §Cklldc mu 
ayyen ve dalın az Uplerc inhisar etUr
mek emellm1zdlr, Piyasada aUrUınll az 
olan vo mQatchll.klcr uı.ra.tından aran. 
mamağa başlanan nevileri, j>eyderpey 
kaldırmak ırureUyle bu e.İne'ılmizln fu.. 
hakkukuna çal~maktayız. Ancak ne
Uccde nevj:1.er her ht\tde ilçe kadar in. 
miyccekt1r. Şayia bundan galat olsa 
gerekUI'. 

- Bazı inhLsar mamulleri piyasada 
niçin bulunamıyor? 

- Bunlann bulurunamaln.n, tmA.lle
rl lçJn lAzımgclcn bau malzemenin ba 
rlçtcn getirilememiş olmasındandır. 

McselA. kolonya iç'~ henUz esans teda
rik edemediğimiz gibi vermut tm!ll 
için dışandan gelen ve sıcak iklimler 
mahautn olan nebatlıırr dahi geUrte -
medlk Portakal kııbuklattndan esans 
çtk~rak kolonya yapmak islyoruz. 
Bunun için etUdlere baJılnnm1Dtlr. MI.Is 
bet netice alırsak bol mlkdarda kolon.. 
ya yapacağız. Maahaza hıı.rlçten esans 
~Urtmck için de ça1ı§tDaktan htıU 

kalmaınaktnyız. Vermutta kullanılan 
nebn.Uıırm da memleket içinden teda. 
rlk cdU1p edllcmlyeceğtnl ara!Jlırıyo • 
ruz. En bUyUk mUşkUAtımu: mantar 
mcsolcsidlr. Mantar yokluğunu baı;ıkn. 
maddelerle tcl!ti edebllmek için al'll§
tırmalıır da devam etmektedir, 

- !çkl ıtııelerlnde değl§ikllk olacak 
mı? 

- KOçUk rakı tılı;elerini tedricen 
ortadan kaldırmağıı çalııııyorduk. Son 
zamanlarda anbaıa.J ve malzeme ta
kmımdan maruz kaldığımız rnUşkll!t, 
bu yoldaki çal1'malanmızı kırbaçladı. 
Eldeki mevcutlar tUkenlnce artılt bu. 
gün gördUğUnllz kUçilk ııtşelerle içki 
satılmıyacaktır. 15 sa.ntUltreUk ııl§e -
ler, tamamen ortadan kalkacağı gibi 
elli derecelik rnkılar da sadece 50 san 
tilltrellk gl§elcrde satılacaktır. Likör, 
kanyak ve şarap §i§elerinin bazı nevi. 
ıerini de bu zaruretler yllzllndcn kal. 
dmyoruı.,, 

Tarih kurumunun 
umumi toplantılan 

Arıltnra, ıs (A,A) - Tnrlt tarih 
kurumu tarafından tertip edilen ilmi 
toplantııard:ı.n seklzlnelııi 14 mart cu
martesi gUnU ıı:ıat 15 do dil ve tarih. 
coğrafya enstltUsU dershanesinde ya.. 
pılacnk ve bu toplantıda ı\zıınuzdan 

!stanbul Arkeoloji mUzelcrl umum 
mUdUr muavini B. Arif MUfit Mansel 
Kırklareli Kubbell mezarlığı hakkında 
projeksiyonlu bfr ltontcraruı \'C~cck -
tir. AlAkadArlar bu toplantıya g_elebJ. 
lirler. 

l'c11i Delhi, 13 (.t.11.) - Damı 

toplnı:tısındn nsl.:cri vaziyeti anla 
tnn general Vavcl şöyle elemiştir: 

Rangonun ,.e nşnf;ı Bırruıınynnuı 

büyiık kısmının elden CJkmnsı, bir 
çok lıakımdan Singapurun kayıbın
dan dalıa ciddi bir clnrbcdır. 

Hu durum ınulınrcl>eyi Hmdislo. 
na daha çok yaklaştırmış ve Çinlı 
müllcfiklerimizlc roU\·asala yolları. 

mızı tehdit etmekle bulunmuştur. 
Molezy:ıda olduğu gihi Uirman -

yada dn kiıfi derecede lınzırlıklı de. 
sitelik. Takviye kıal:ırı ı;ok seç sel. 
diler. B:ışka yerlerde olrluğu gıbi 

bu kıtalar Jiizunıu kaılnr lalim gör 
memişlerdi. 

Jlindisl:ın nniclafansınıhıu b31ısc
den general Y:ıvel ~unları süyleıniş. 
tir: 

nuınn hazırlıklar, Japoııyrının tle 
niz yolu ile bir nı.ker çıi.:ırmn leh. 
didine karşı koymak iciıı yııpılın:ık. 
tadır. 

Hiç şüphe yok :ki, 111..:illeredc ol. 
duğu gıbi, uzun Hındıs'nn kıyıları 

boyunca nıiıdafaa hallaı ı yn;ımıık 

gayri mürnkiindür. 
Hindıst:ının e as mud:ıfaası leh -

dil edilen noktalar cıvı.rında sür'
atle diişın:ın lstikanıctınc dünchile. 
cek kabiliyette seyynr ilıtıy:ıt kııv. 

vcllerle temin eıiılecek ve bunlar 
her noklndn düşmana t:ınrru.ı: ede
ceklerdir. Hava kuvvellerı ve tay. 
yare alanları halen mevcuttur. °Ba<;. 
ka tnyynre nlnnlıırı da :rnııı.mış ve 
takviye kılaları gelmekle bu:un:nuş. 
tur. 

Kıyıların ,.e Hindlstnnın şimnI do 
l{u!>undaki büyük nehirlerin rnil•ia
raasınn tahsis edilen nıuntauım de. 
niz kuvvetleri müsadere edilen sivll 
gemi Cllolılliırı ile tama:r lanmıştır. 
Bu gcmıler nehirlerde ve kıyılard:ı. 
devriye var.ifesi görmek için sillih
lnnmışlır. 

Vavel şöyle de•run etmiştir: 

birçok yangınlar çıkmıg bulunuyordu, son vcrmlftir. Mndrııs, ıs (A.A.) - Geçen per§Cn
DCl§man sularma mayn dökUJmUıtur. Antakya, ıs (A.A) - VllAyet umu. be gUnll l\lndrasta Bukfngam ve Kar 
Tayyarelerlmlzdcn 8 i Us!Unc dönme· mı mecllaf 942 yıl bUtçeslnl 634•178 nat!k fabrlkalarmdn vukun gelen ka. 
~Ur. Ura olarak kabul ctmlotlr. Bu para - M§ıktıklar esnasında 8 kişi ölmUş ve 

Lottdra, IB (A,A.) - B.B,C: Eri· nm 286,992 lirası mn.n.rit, 131•851 llra.. 21 ~I ciddi sı.ırette yaralanmı.tır. 
t.ıschc .Assoctdated Pre.ss'in bildirdiği. 81 na!la, 3 l,::?OO llruı cı.kbn vo veterl· İntizamı temin için fnbrllmııım ikam!' 
n<ı göre AJmanyayn geniş 61çUde 1ngL ner işlerine aynlmıştır. edilen polisler bir amele grupunun ta. 
llz hava hUcumlıın b&§lamııtır. Tokat, ıs (A.A) - VllAyet umuml 1 nrruzuna uğram~tır. Polisler ateş et· 

meclisi 942 yılı bUtçesl s4o,733 Ura 0 - mck mecburiyetinde kalmıour, SUkQ 0 
larnk kabul etmtştir. Bu paranın net şlındi avdet etmiştir . 

Alman muharebe ıos,2ı:ı1 ıirıısı ~usust muhasebeye. Ycnı Delhl, 18 (A.A,) _ Bıışku· 
gemilerinden 27•409 lirası nafia, 236•006 lirası mn- mandan Vavclles. bugQnkU bnsm top. 

arif, 20,341 lirası ziraat ve veteriner, l:uıtısmda Hind hUkt'ı.metlnfn Hlndls· Gnayzenav 59,615 lirası sıhhat l§lerine aynlm!§- tandakl mUdatı:ı.a tesislerini ve bllbas • 
tır. sa. tayyare meydanlannı gllrıde 24 

ag-.,; 1 r yar al 1 saat çalışan blriblrinden n6bct alır 
l·ngı"lı"z donanması ekipler vasıtaslyle devamlı çaışna 

Londraa, ıs (A..A,) - Gnel.scnau 
muharebe kruvnzörUnün Klelde alman 
fotoğraflan Amlrallık ve İngiliz hava 
kuvvetleri mlltahasşısları tara!mdan 
incelenmiştir Bu fotoğraflar Genlse. 
nauun roUhlm hasarlara uğradığını ve 
havuzda bulunduğunu g6stermektedlr. 
Geınlnin ba§tara!mdnkl çcllk kııldı

nlmıştır. Öyle ki alt gUverte meydan· 
dadır Bu boşluğun bUyUk bir kısmı 
mask~lenme suretiyle ve gUvertcnln 
blltUn geniııllğlnl kaplamaktadır. GU. 
vertelerdcn birinde g6rülen derinliğine 
blr yara belki su kuslmine kadar u · 
zamaktadır. 

Mlltahassısıar gemide ıılmdi devam 
etmekte olan faaliyetin tarruzlar oo· 
tlcesindeki hasarların tamiri için aar. 
!edildiği ve geınlnln tamir edilmek 
Uzere Bres'ten Ktel'e götürUldUğü mu· 
taleasmdadtrlar. -

.ıapon tebllll 
Tokyo, ıs (A.A) - !mparatorluk 

umumi karnrgAbı tebliği: 
Japon ııava kuvvetleri 11 Mart g1l.. 

nU Portmoresbl'yl bir çok defa bom
balatlll§lardır. Bu kuvvetler, 16 dU§. 
man tayyare.sin! tut1JflurmU§lar ve ~
nemli askert hede!lerl hasara. uğrat -
mışlardır. 
Diğer tara!t.an Cava clvannda. tc. 

mizllk amellyelerl ~pan blr Japon 
torpido muhribl bir dil§tn&n mayn ta. 
rama gemisini be.tırml§br. 

Tokyo, ıs (A.A) - JaPQn kıtaları
nm bu sabah saat 8,80 da Sumatra'. 
nm merkezi Modan'ı i§gal ettikleri ro.ıı 
men haber verllmekledlr. 

* * • 

esası Uzcrindc.n in§a ettirmek emri 

Tarihin en ciddi verdiğinı söylcm!§Ur 
vaziyetinde bulunuyor Londrıı, 18 <A.A.) - Röyter ajan 

Londra, ıs (A.A.) - on: 
Amera.Jlık birinci lordu İngiliz do· 

ruuımasmm tarllıiııln en clddl \'nzlyet_ 
terinden birinde bulunduğunu beyan 
etml§tir. 

Sovyet tebUll 
( Ba~ tarafı 1 imı sauf ada J 

Bu hücuma !§tırak eden Sovyet kuv. 
veUeri 90 tümen olarak tahmin edil· 
mektedil'. 

Muharebe Harkot • Stallnov _ Ta· 

.sınm alyast muhablrt bildiriyor: 
Krlps, kabinesinin Hindlatandakı 

alyn.s1 durumu hallctmeğc matuf tek. 
liflerini hamil olarak çok önemli Vli • 

zifesinl yerine getirmek Ozerc yakın. 
da Hindistanıı varacakbr Kendisine 
~k az memur refakat edecckUr Ve 
Londradakl Hindistan ofisi yüksek mc 
murlarmın onunla. beraber gttmelerino 
!Uzum htssşdllmlycoektir Zira Krtps 
Hlndlstanda çok tecrübeli yUksck 
devlet memurları bulacaktır. Krlpa'ln 
seyahati Bilyllk Brltanyıı.yn avdeUno 
kadar gizlf tutulacaktır. 

ganrog tatikaınetlndc vukua gelmek- .,. 

tedır. uuharebeıer bUha.as:ı Hıırkof\ın Yeni ıran kabinesi 
ııtmııl ve cenubunda çok §iddetll ot· 
mU§tur. Bu bölgelerdeki Alman baUıın (Baş tarafı 1 int,'ı SO!ff a.da J 
gayet iyi tahkim edllml§ttr. 1 de, muahede gereğince İngiliz ve 

• * * Sovyet hükfimellcrilc •işbirliği yap:ı • 
MoskO\-&, U (A.A.) - Bu sabahki rak çıılışmaktıı dvam edecektir. 

Sovyet resmı tebliği: DUn cephelerde ı Toulouse radyosu kat'ı tek:ı:iplere 
muharebeler devam ctmtııtır. Mlltcacl. uğrıynn bnzı şayialar yııymıştır. Bu 
dit bölgelerde blr kısım mesld\n ma. Fransız rndyosu do~dan doAruya 
b&ller geri alınmı§trr. Alman kontrolü altında olmamakla 
RUSLARA GÖltE UMUMi \'A7JYET beraber Budapeşte rnd)•osu gibi, Al-

Moskova ıs (A.A.) - Stnraya Rus· man radyosunun mes'uliyelinl üze
jada Sovyet topçusu durmadan 16 ncı rinc olom1yacaı\ı haberlerin ya~·ıl • 
Alman ordusu Uzcrine ateo yağdırmak nııısında kullmıı}nıakta<Jır. 
tadır. ıBu ordu çenberl ynracnk kud. lştc 'l'oulouse radyosu, Rusyanın 
rette değlldir. Şimdiye kadar 13,000 İran azcrbaycanını ilhak ettiğini 
zayiat vermlıllr. Esirler hariçtir. !ki lran kraliçesi Knhireyc dönerken 
gün içinde çenber o kadar daralmıııtır kralın dn Paha.na gittiğini bfldır -
ki Almanların elinde bulunan 11 mca.. miştir. 

kQn mnhal geri ıılinmı~tı:r. ı.ondrada kaydediliyor ki, Au:r-

Uirmanynda düşmanla hU•ün kııv 
vetlcrimizle çarpışmıya devam <'de
ceğimizi söylemek lfö:um!>uzduı. 

füıngoonun kııyıbmı tr.liHi it-in yeni 
muvosnla lıntlorı aı:ım.nk mnk adivle 
bütüu gayretimizi s~rferlcc~ğiz. .T:ı. 
ponların, Çlnle lrllhatınıııı kesmek 
ve Hindislnnın tehdit l'e tanrru11ı. 

nu mümkün kılmak için n~ırr t'lllc 
elmiye \'C Yukarı mrmGnyaıJa ılcri 
harekellerlnf de•;nmlı sı.ırelle lalbl. 
ko çalış:ıcaklan, fikrime göre şııp. 

he gölürmiyecck bir lıakikaltJr. Biz, 
k Tokyo, 13 (A. A.) - Japon 

>·aı..,n oloıı 1lıu tehlike;re karşı ·;;y. Bı:.svekili vermiş olduğu nutukt.lı 
mıık mec.buriyctindeyiz. 

Elraus hattınm yanlması neticesin· · baycanın ilhak edildiği lıaberi bir 
de Almanlar aceıe olarak takviye kr şey ifade etmez. Çünkü SovYcl kı
taatı getirmektedirler. Bunun için dl. talnnnın burasını muahede ger~in. 
ğer cephelerl iboa§altmak zonındadır. ce işgalleri nlıtındtı bulundurdukla. 

Telmır Hıntlislnn nıüd:ıfaasma Japon.Jarın şlmdlye ka.clar 210.000 
esir aldıklarmr, 1600 tayyare t.o.h· avdet eden general Vavcl, orüunuıı 

3 silrıhı arasıııda sıkı bır lşlııı llği rip etUk1erini, 90.000 makineli 
yapmak ve JJinılislnnın şın1 nl do{:u- tufek, 28,000 tank, kamyon ve va. 
~uncln ıııüllafoada kalnıı~nc:ık fnkııt gon ele geçirdiklerini bildimı1ştir. 

Ba.~vekil Ran.goon 7.aferinden 
düş111:ına tcıarrıı.ı: edecek ve Hin<lı;) oonra bu rı:ıkamların büyüyeceği· 
tanı himaye ,·e koranın bakımııulıın 

lar. nı herkes bflmcktedlr. 
Bu yüzden "Ladogn gölUnden Vlynz· Şnlıın lrandan gittiği haberine gc 

maya kadar Sovyct harcktıtı kolay· lince, Londrııda bunu teyit edecek 
laşmaktadır, malümat yoktur. Kraliçenin Mısıra 

General Zukot, Rzev lle Vlyazma giıtiğl ise doğrudur. Mısır kralı İran 
arasınd:ıkl tazyikini arttırmaktadır. kraliçesinin kardeşidir, 

ıü söylcml~tir. 
cs:tı;:ı \'llStlnlnrımızdnn birini leşkıl Tokyo, IS (A.A.) - Japon hUkQ· tardır. (Ba~ tara/11 inci BaVfadct} 
edecek ol:ın kudretli lın' a kun·eli- metinin ci>zcllstl ııunlan bildirmiştir: 

Bu şehrin ötesinde bulunan Doro!olo! 
demlryol hattına doğru llcrlemektedlr. 
Rusln r Rzeve 60 kilometre yaklaşmı§. Alman tebllll 

nin mevcudiyeti meselesı pek mu. DUn Japon bıı~eklll taratmdan A. * :,. * UııJerine yapılan tayyare htıcumlan 
hinıdir. üdafan :isi ınıulılın mu\'rı. Londra, 18 (.\.A.) - B.B.C: 16 neı esnasında bı-... k tayyarelere iaabcUcr 

vustrnlyayıı. yapılan davete §imdiye Al d t f ·'"kl rcnber ..ıt ~""' sn.la mrkezleri ve se} yıır kuvvetle. nıan or usu e ra ınwı " o• • vaki olmu"tur, OOnkU tcbllbde Akde. 
kadar hiç bir cevap verilmemi§ttr, tik d 1 R ı Stııraya " "ti 

riınize hareket cmniyel ,.c sür'otı çc ara ıyor. us arın nlzde bir AJman denizalbsı tarafından 
Bununla beraber bir Ud gUnc kadar R k hU la ittik"" atd· nl vcrnıek üzere mnna\'ra ııoktnlıı. ussaya ar§J eum n g ...- " torpillendlM bildirilen tn...ıu. kruTıırıl· 
Avustralyada bir bnreket beklenmcl<· d ti kt Al kuvvetleri c.• ... -«>""' 

rı olar:ık işe ''arıvacnk nehir ~eı;ıl- e enme e ve man rU u battJl'l>T l ıım ..+.. Bu kru 
" " tedlr. Evvelki gUn Japonya Ue Avult' ,. b rin kc in do"-u ,.ekllme1ı-e n n b' an aıı ıi' .... , • 

Jcri üıcrinde hazırlanmış hu!ıın- ,.en c mer z e iP " ı> vazör, Lcander smıfmdandir. 
turalya arasmdıı mUzakerclcr başladı. b dil kt dlr Ru"'"r 11 yer maklndır. Düşma.nda bu kolaylık. mec ur e me c • .,... 12-13 mart gecesi tn-'11• bomba 
ğma dalr Japon hUkilmet merkezinde d h 1 t ı , .... Almanlar bin. ... '6 ...... lar ,._·oktur. :ı a ışgn e m ş.er ,;., a t rcl ri K 11 _,__._ hD tm'• 
dolaııan a.şytaııın Tokyo makamları te 1 y! t dl 1 ıe dir ayya e e §w.uıuc cum e 'ti· 

Hıwa to:ırruı:larına sclincc: vaı:I. erce za .a ver rm § r · terdir. Slvll nlınU arasmda 61enler ve 
Yit etmemt-Jerdir. Bu •aylalara göre 290 Al an fı ka8l o kadar a'"r ''Cl, la'-·'·nre, hava knrşı koyma ve w " ıncı m r &• la ı ,..ıı,.,. 3 İn-'''• ta 

" u Japonya Avustralyadan asker1 hare· yl ta - t ki imdi ancak yara nan ar va.o;-. b"""" yya· 
akınlorn karşı olını:ıcnk leıllıiı lcr bn. za a uı;ramııı ır • ş resl«lll§UrUımUştUr. 
kınıındnn ı;Oıı scctıkçe dnhn i~ ı. kM için bir Us teşkU edecek otan top. ismi mevcuttur. Ruslara mUtcmadl· 

raklarma !nglltere ve AmerJ.kaya ter- •-k 1 k tl ri ö d rilmekte Berlln, 13 (A.A) - DNB. ajansmın 
lcşmeklcdir. yen "" "ye ııvve e g n e öğrendiğine göre 12 martta İlmen gö. 

Genemi Vovel şunları ilin•e et- kctmekten vazgeçm~lnl istemiştir. ve cephenin arkaumda ağır Rus tank· lUnUn doğusunda. yapılan hava muha. 
nıişlir: vı~ı. ıs (A.A.) - O.F,.l: Tokydan larmın tahşldatı görUlmektedlr. rchclerinde Alman avcılıın Sovyet ha· 

Askeri vaziyet ciddi ve zor gö. bildlrild1S"ine göre yakında Jııpon tı· Doneçte Tlmoc;enko orduları Almn.n va kuvvetlerine karııı yeni bir zafer 
rüldünii zaman en hl emniyet ça. !osu Hina Okyanusunda müttefik gc. hatlarını muhtelif noktalardaan ynr. kaznnml§lardır. Bu muharebelerde, ko 
resi diişmanın süı;lüklerini hatıra mi kafilelerine kar§l harekete geçe· mışlardır. Almanlar, Ruslan, bu böL nıınak va~tnt yapmakta olan Al _ 
setinnektır. Şüphe yok ki Japonyu cekUr. gede iki mUhlm noktadan tardcdcme· mıı.n avcılan 10 dU.:µnan tayyarcstnı 
birçok güçlükler ve tclıllkeler knr- Hindl.8tanda. KalkUt& fJChrlndcn §lm• ml§lerdir. dUııUrmUıılcrdlr. 
şısındadır. Japonlar çok geniş ve diye kadar 500,000 kf§l n.yrllml§tır. .Moskoya, ıs (A.A) - .Moskova rad Berlln, ıs (A,A.) -Alman orduları 
mernlekcllel'.fndeıı çok uznk mesn- Valf, kalmalarında JUzum oımıyan yosunun verdiği bir hııbere göre So\•. bagkumandanlığınm da blldlrdiği glbl, 
relerdc lıir cephe üzerinde hare.ke~ ,kimseleri §ehlrdcn uuıklll§mağa davet yet kıtalnrı ıılınaL.batı cephesinde blr Brnndebur piyade tümeni, 18 80n_ 
l·apınııktadırlar. Bundan başkn Man. etml§Ur. dtl§man mukavemetini k1qp Derleme. kAnundanberi fasılasız devam eden 
ı:urinln kendileri için teşkil elli- ye devam ediyor. flddeUl mfidafaa savaştan esnaamdo. 7 
ği telılıke~i <le dOşünnıek mechurı. Alınan komutanlığından birinin e~ Sovyct tUmenl 3 zırhlı tugay ve bir 
yclindedirlcr. Japonl:ırııı esnsl 1 Ne ememeıı ? 1 geçirilen günlUk emrinde deniliyor ki: rnoU!rlU tugay tarafmdan yapılan 
lınrp mnlzemesl Jıakıınındnn vnr.i - ''A.akerler beygir eti ylyebillr. tıe kuvvetli hUcuınıarı pUskUrtm~ ve 
yelleri ınnlıclutıur. Jopoıı~·ııııın ''a. •-------------_. yaramaz beygirler kesllecckl1r. Yaı- SovyeUerln temin etmek istedikleri ir_ 
sıla ve kaynnklnrı ile ölçiileeek olur Ankarada Cebeci askeri doktor nız beygirleı:1n başlarını göğ®lerindcn tıbat batını bozmuşur Bu MVB§lar es. 
sa hn,·n kayıplıırı ehemmi yelli ol- ve- tatbikat okul ve kıliniği dUn ayırma ve bol knn akıtmaya dikkat nasında 2800 esir almml§, 3000 Sovyct 
cluı;u '\'e sınni knhlliyeliııin cı~ııi (Gülhııne) nln dördUncU tıbbt mU- etmek l!zundır. Kanr akıtılmadan ye. askeri muau sayılmıştır. Alman hat. 
ııisbelte geniş olnındıı;ı anlaşılır. ~eresini vetmi§. nen beygir etinden uıbtrlenenler 90k- lan önünde alınan bu neUccdcn tm,şkcı 

----o Ulus'dn. çtknn bir yazı hekimleri tur. Bunlardan b:ızılan ölınU,tUr. Ke. kWUyeUl ganimet te elegcçirilml§tlr. 

Y 1 d bu toplantıya ça.ğmrkcn "Müsa- silecek beygirlerin itina Uc kcailmesl ==::-:=========== UNQS avya a merede Prof. Dr. Hamdi Suad'm l!zmi geldiği bclirUlmcktedlr. BunUD-
:J 51ümünUn yıldönUmU kutlanacak- la beraber iıışc durumu o kadar va - EŞREF-' den seçmeler: 

28 ki§i idama mahkôm tır.,. diyor. hlmleşml§tir kl; ölen beygirlerin cu -----·----...... ·---
edildi Bir ölüm yıldönilm.U kutlanmaz. bllo ycnlyor . ., :tııttyat Dua de olsa gene erbAU 

Bcme, ıs (A.A) - .lavlçro teıegrat BJr yıldörıilm1lnde bir ölllnlln h{ıtı- Mosl,ova, ıs (A.A) - Moskova bayAt, =============:::::::-! ajaruırnm Romadaki muhabirine göre rosı anılır veyn kutlanır; ztrn kut- radyosunun cenup batı: cephesinden Akıbet hAlet..ı mm-U, bWrb:, 
harebe bir dereceye kadar muvaffak Yugoslavyndıı Lubllynnııdııkt İtalyan l!Ullsda sevinme, uğurlu gönne mı- naklen yaydığı blr ha.be.re göre, Sov- zMkadır. 
olmu~tur.Fakat kıı.tllclere \tarvı yapr asker1 muhakemest, tcthlş hareketleri lamı var. yet kuvvetleri mUhim bir Alman mu. llıfı:..ı ıııhh:ıt nıwırmdtın bakılmcn 
lan taarruz yalııu: denlr.o.lblarm hl· vo gizil propngand:ı suçlan flo 2S kl§I. (Ölen falanın hatrram kutlandı) dafaa hattını yarmışlar ve yenldcn I 
maycsindc hareltete gccildl~ icin mu. 

1 
Yi idama mııhld\m etnıl§ttr. dom.eli, (ölUmünUn yıldönümll ku~ 1 önemli S mesktın maha.Jli l§gııl etınıg. 

vaftak olamamııJtır Bunlardan 17 sı kurguna dlzilmi!ftlr. lnndı) dememeli. lerdlr. 

amın:ı, 

Jlım)o bc.rk..ı coolo bJr ıılp<'.r.ı 

al\U.ndır, 



1' .. 3 - 19il YA Ki~ 

f.CI!itl~ 
Devlet adamları, 
büyük askerler, 
mütefekkirler 

niçin aldandılar? 

Y t • b t •k A k' Adliyede: e mış eş l QŞl 1 SuçÜ:tüne suç 

Metresini efinden alan delikanlıyı kama! 00:'::1!""1..!;.:f~~~~: 
ile niçin yaraladıg~ ını anlatıyor =c~:a!a~viı::;ı::. ~~; 

1939 eylUlündenbcri olup biten
leri kim daha evvelden tahmin e
debUlrdi? Ronla.nn tahmin edlle
rnemı., olması bu olaylann göriin
d6kler.I gibi haddimtında birer 
8Urpriz olnınbnnclan değildir. Ha
yatta sürpriz yoktur. Sürpriz o
layhm iılnıl.-te gii!:llik ~en ze
kanın kendini mesuliyettcn kur
tarmak l~ln icat ettiği blr ~;ehim
dJr. Ba "ehlm s:ıycsinde insan hii.· 
dl<;eyf Jtham ederek kenılini yan
•ış hüküm vermenin hicabından 

kurtnnııaya çalısır. 1939 eylfılıin
deo evvel ve ondaıı sorun yapılan 
tahminler her zaımuıliinılen d!llıa 
trcsır bir surette yanlış çıkb nltln? 

tn anlar birdenh!re akıllanın 
bU knybcttJler ki bUtUn harp son
l':?sı de\'J'CSinde devlet adanılan 
büyük askerler, fikir adamlan ge
lec.-ck olaylan kestiremediler. 

Bir müddet evvel Şehremininde 
cereyan eden gsrip bir yaralama 
hli.disesinic muhs.kemef!ine dün bi
rinci ağır cezada hı..'1anm.ışhr. 

Suçlu, a.Sk uğnında cinayeti gö
ze alan 75 yaşında lir iihtiyardır. 

Şehreml:ninde oturan ve seyyar 
eatıcrlrkln meşgul obn Cafer a.dm
d:ıld bu 75 lik adam, bir kaç sene
donberi Müfide admdn bir kndm
la metres hn.ynb y.ış:ı.makto.dır. 

Kndmr çok sevdiği için hayli m~
sut ibir hnya.t geçlren ihtiyar, bir 
ı;iln metresinin mahallelelerinde 
oturnn tzz0 t adında bir genç a
<lnmla mllıınoobet peyda ettiğini 
duymuş, derlıal İzzete gitmiş ve: 

- Milfideyle ala.kanı kes, yok
sa kanşm.am ! demiştir. Fa.kat bu
ruı. raf;'lXlen İzzet, MUfide ile mU
nasebP.tinl brra.kına.mış ve ııihayet 
kndmı kan<ltrarak kendi evine ka
~ırmrştır. 

Bu vaziyot karwstnda kadmın 

burada rahat durnuyurak, muay-

~Ja kendisini kaybeden ihtJ- ~~ ~cirlerc, akrnbalamıd::ı.n biri-
yıı.r, iri bir kama te<la.r.ik etmiş ve l'i1n:.n m:zas~ atarek: • 
bir gece lzmt.ıe Milfidenin yol.an- l -. Bır iftır.ıya_ kurban gıttim, 
nı ~klemlştir. Blraz sonra köşe ha~eyc d"tlştüm. Aman bana. 

OOşmdan gelclik'lerini görünce de ~ahut. 
Uzerlerine atıbmş, 1rzeti bıçakla.- · 
mağa başlamıştır. MUfide kaçruş, - Ya.tak, )"Ol'gan, elbise! .• 
ıuct kanlar JÇİnde ye.re serllnıi~. Diye mektuphr yamrak dolan-
gürUltüye gelen bekçiler de Cafe- dınnnyn çalışmıştır. 
ri yalmlannı;ılardxr. Abdiilka.dJre blr çok paketlerin 

met hastaneye bldmbnış, ya- ve para havalele-lnin gelmesi ilze-
kalanan carilı ihtiyar: na şüphelenibn.:ş ve yapılan talı-

- 1.u.ct evimi barlkmn yıktı, kikat sonunda iş anlaşılarak hır. 
Saadetimizi bozdu. !kisini bcra- sı:z asliye alt.mcı ceza mahkemem
ber görllııce Mü!ideye dönilp eve ne verilmiştir. 
gelmesini söyledim. Bunmı Uzerlne Mahkeme aah'ıbllyr bu suçun -
b:zet bana bıçak çekti, boğuşmağn dsn dolayı da 3 ay 15 gün mild -
heşladık, Bu mmda yaralandı. Bı- detle hap!s cezasına mahkfun et -
çak benim değildir! demiştir. rıüşt.ir. 

ABk uğrunda katil olmağı göze 
atan ihtiyar tkmci ağır ceza mah- Zimmetine para geçiren 
kemestno verilmlş, dUn sabah da d 
muhruromesino ba.'la.nmıştır. postacı eli mi? IlütUo tahminler eski bir takım 

Prmsiplcre, "sağ duyu,, denen öl
t;Uye göre '~ldiği için yanlış 
QJkU. 

ller de,Tin sosyal rnllnnc;cbetler 
h:ddanda kendine göre bir talmn 
fv..zlyeleri vardır. Bn faraziyeler· 
1~, blr t.akrm pratik f:uıli-

1etlerden silztllUp rıknn fikirler 
e&duğu ic;ln d~ir boyunca ynpılan 
IBticUallerde neticenin do):;-ru te
l~ edilmesine sebep olur. 

Zeynephanım konağındaki 
yangın nasıl çıktı ? 

Vasfi Ergenelron adında bir poa. 
ta memuru zimmetine 300 liTa ge
~iş, ya.kal3llSl'Sk bmnci ağır 
ceza mahke:::ıcaine verilmiştir. 

Vasfi dünkü muhakemesinde, 
dellllk atam.etleri gösterdiğinden 
:ı.dr ye dokt.oruna muayeneye gön
derihnişti. :foJcat akli '1"8Zi,yeUnde 
hiç bir bozukluk olmad?ğı görül
milştUr, 

Zeynep hs.nmı kon~ yangını 
taJı.kilıntma devam cdi.mektedir. 

M\idde"umum1 mue.v.ini Necat.!, 
dün de itfalyee;ı1erln malfıme.tır.n 
müranıeant et.nüş ve Cınit e.dmda 
Wr e."5istmıs din1f"miştir. 

Yangmm ne ~tle çı1ct.rğ: hak
kında ynpılım ikeşif ıneıöceleıımiş, 
heyet rapormıu hazırlarnağa. bs§Ja. 

rnştır. 
Anlnştldığms göre yangm tec-

rill>t f'ı.z.ik Wxxratınarmın t&vanm· 
dald elcırtrik tetııiıı!ıatmrn koniakt 
:ra.pnıa& neticesinde çılaneytrr. 

Keşif heyethıin mpora bir Jki 
güne ika.dar 'verileoek ~ truıldkat 
netioelenec~tir. 

Su(hmun :ndMaemt«ne deftm 
o.tuın acalrtn-. 

Sekiz t.eaeke pekmeıs çaldı 

Banıtun .kcsfinden evvel dünya
il.in halini düşünün, knlc be<lcnlerl, 
~Wlamı du,:ufan muhnriplcrin 
'* kuwetll siliilil:ı.rınn karşı bir 
r.QQdafruı. 'ıı.sıtası idi. C".;, mızrak 
§&to dU\ a.n önUndc durıltıb"ll, onu 
flkamadığı mlldslct~e dtlnyruım 
IDaru:an.sı ~yle idi: 
Ş&tolann hodutlan ile aynlmış 

IQeoaleke~ikler siyasi otoritenin, 
"~ diplomasi milnMebetJerlnln 
lllihverl idi. Ba hayut tarzına gö
l'e bfr lkbss.t, bir hukuk, bir irado 
'-evcuttn. Şat-o ,.c mızrak karşı

~ bulunduğu mUddc~ o. 
layiar lıak'tonda hUkUm vermek, 
İt."tidli.ller yspm:ık kolaydı, fakat 
lıir gtta barat lıcat edildi 'Ye barut 
bir namlmm içine dolclunılarak §&. 

tonun karşlsma kondu. İçi barut
la doldnrolm-q namb ~tonun du
"1'1 öniinde mızrak ''cyn ok tesiri
.. ynpmadı. Onu mızrnl;: ve ok gJ. 
hi mütalca edcnlor dumrlarda ı;e
<'Hkler açddığı z:ı.mıın kııfalıınnm 

Uç manifatura ihtikarcısı 

İsmail adında ibiri.ei, evvelki ge
ce, Sirkecide Kadrinin evi!lin nlt 
ka.tm& pencercdfon a.tlamn.k sure -
tile ~ ve içeriden 8 tenoke 
pekmez~. 

:t.mnan lmçMken yaknlan.m~. as
~ye ceza mnhkcmce.i tanıfmdan 
da 7 ay müddetle M,pis cezasına 
96Z'Pılmıltn'. tevkif edildi 

lr.tıdıa1 ölçllle.rini deği~tirmcğc 
tnecbur oldular. Yeni bir mıı.ntık 
Otç~ yeni bir myat ta.rzı De bir
fiktc doğdu, 
Şatolann siyasi hüviyeti orta
~ kalktı. Kırallıkla.r. kıra! sa.
taylan teesslls cttl Bu anıda in
~n mantığı deb-isirken derebcyli
ğt de ortadan kalktı. 1939 harbi 
ht>tün kamlttcrlerl ile yeni bir t~
lı.tk, yeni askerlik 7lhnlyet1 ile 
birJikte lnfilik etti. 

~tnn.~ 
Çubukçıyan e.dıruh tiır maırlfatura 

taciri k~ Aramlıa bera
ber bir tacire 43 top basma. fAhiş 
fiyatla sa.ta.r.ken ynlailanmıılar, ad
liyeye verı-ıereık :ltinCl Mliye ceza 
mahkeme8ıİDCe teftlif olunmQ!J -
lardı. 

Ye.pdaın tah1dkat eoınmda. tanin 
ım, tacirleroen Aımcna'lt Dnmıa.
mayn.nm d9. işe ta.vasruıt cdurek. 
i:r.lsznalnrm fn.zla ftya.ta. sabtm2&
na. sebep oldUb'U anbışll.mlv, Dam
lt:.m.-ıynn da. ya'k:alanarak ayni moh 
kamece tefvik olnnm~tur, 

Suolu, mtm korunmanın tAdD e· 
dilmit yeni maddesine göre 3 se
nedC'Il 10 seneye kadar ağır hapil 
cezası isteğile muhakeme <>Wn
maktadır. 

Patatesi 85 ktını."8 111attığr için 

A.ksarnyda çukuıpu.arda ma
navlık yapan Ziyu, patatesin~ 
SUDU, 35 kunış gibi şiındayQ le.dar 
bu madde Uzer.indctı. g(ıırffbnemM, 
bir fiynta sat.a.ıiken ~. 
ha.k'kmda taluöata ~ilmiştir. 

Onun ilk günUndcn itibaren ma.n
,....ası barutun harp kaclrosuna. 
~ği r.amanklne benzer bir ~
"-nlık doğurdu. Harbin olaylan 
lıGtün eski tahminler iflas etti. 
'l'elmlk askerliği, al'icerlil pollti· .A!1ı:ğr gıda bhvedea 
~YI, polltflı ~tim do~timıeğe ıb:ı.retti.. s-tlnı. yeniden ÖYÜ.nDeğe 
-~dı. b'ışladı ve harareti yeniden yU&.. 

1030 MrM bUyftk mesaf~lerl bl- seldi, ~ yi.ikscLdi.. Fakat bu b
le stfıa bdircn, silratin ,.e irti· re P?ktor hastalığın ''lspo.ıı.yol gri
faqa ha.rbo yarduncı kuwct olarak bi:.,' olduğuna emindi ve ihtiyarlan 
ltlnnesi ile karnkterlendi. şu şekilde tomin etti. 

llalboki büyü!< hnrbl bitiren ga.. - Hiç merak etmeyin, dedi. &-
lip mua.hedeler ımvvetJcrinl bUyük ğer !bir ihtil:it olma7.S3. tehllke 
clenbı kunctlerindcn ,.e kam or- yok demektir. 
ihıiannda.n alıyorlardı. lkinc.i haftada Kadar'm yirmi 

llup SOIU"88mm bUtün siyasi yaş uzviyeti nlha.yct hastalığ& ga. 
l.tttiplerl ha esasa göre hazır- lebe çaldı. KAnunuovveiin orta.la
b.nmıştı. Fakat motörlU birlllilcr rmn doğru da t:a.mamen tyileşrniış 
"e t&yyaro ımwetlerl ıcar,,ısmda ve dinl1'lnmi~ olduğu halde şehre 
l!İya'lf kuvvetler faaliyete geçe- çı'knınğa biı.jladı. Yolda ıutla.dığı 
~ bir yüW:ışı terlıis olunması iç.i!ı 
:nu;İc deniz ve kan OTdulan- kendisini belediye da.ireS!ıe gön

ntn faaliyetlerine göre hesapln- derdi. Terhis olundu .. Eline bir de 
• llan kuwetleri motörlü birllklcr vezika verdiler... Bundan sonra 

"e tayyare Jmvvctlerl a.m"lmdaki k.zr k:şlal!:'l.'m ve bilhn..c:sa. askeri 
'&birliğine ~öre yeniden t.ıı.nzlm meclise de uğredr .. Kendisine bir 
etnıck icap ediyordu. meclisten para venkceği söylen-

hu, deği5flle ~rihin bir istlhn· mişti, fakat bUtiln bunlnr sö:r.de 
1esidir. Dir dönüm nokta ıdrr. UU- :!taldı. kentli.sine pıı.ra. fılô.n veren 
lliıı hatalar, blltlln tahmin yanlış- ohnaclı .• 
lıı.1.an onıulmaynn bir teknik, o- - ~imdi ben ne yapacağım 1 Be-
lrıutınayan btr askerlik, ,.e umnl- ni ne ynp6C8.kla.r? 
lllanıı stya_cıi tertiplerln ortaya Diye kendi kendine ~ 
"rSana..ı.mcıan ileri gclmicıtir. başladı. 

A.vrupanm dcllet oda.mlnnm, Kendisine lbir istikamet ve~ 
İi 1ik askerlerini. fffdr ndamla.n· :Qi.n heropla.dığı zaman sağır ve 

l'ıı Şaşırtan olay budur. kör olnrnk Uzcrinden geçip gidi-

SADnl ERTEM yordu. Hadiseler, vnknla.r birl>bi-
...___ ___________ ni öyle takip ediyor, öyle kovab-

VAKi 
l>flima halkın menfaa
tini cliifünür, her sayı· 
~ en seçme vazrlar 

'flqreder-

yordu ki, Kndar'm bun lıır arasmdn 
hattı hareketini tanzim etmeğe 
lm.kfuı ve ihtimal yoktu, o nman
lar Peştede g*nlerl anlnyacak 
şekilde ne mc'1ttepte, ne de htıdut 
boyla.rmda siperlerde ha.zn-lan~ 
9eğildl. 

Şehir :büyük Hr hareket ~-

T ıh fakültesinde 
bugünkü tören 

Tıp !akült.emnia eenahi ve Dm.
dm .hastaljclan Jalinlklerinin ye
nidıen açılması ve na.dyoloji enst.i
ı··mıntın gent}letllmesl dolaymlie 
b.gii.n 53.at 11 de Guraba hastane
si Wıci cemıhl kılin.iği c:ı.vlusuruin 
bir tören ye.pı:Iac:ıktır. 

iaşe mW.te§an Ankara· 
ya döndü 

Şemimzde bulunen ticaret ve
lrlilehl iaşe mfurteşarı ŞUkrii Sök· 
aııeneüer, diln akşamld ekspresle 
Ankamya g:tmiştir. 

Poliste: 

Tüccar ıızmca garson· 
Iar 170 lirasını 

afırmı§lar 
Mehmet F.fü:r: ndında Çatalcalı 

bir t.aoir, evvelki ~ muhtelif 
yerletüe içtikten sonra Sirkecide
li Anadolu birahsnesine gi tnüş, 
bum.da da iki §işe blra .içmiıştir. 

Mehmet. Filiz biraz sonl'O. 6lzml'ıi, 
uUDU gö~ gBJ'80n Mebmetle Dur 
sun AJi, kendisini uy:ı.ndmna.k ba· 
h:ı.nc.~le cebindeki 170 brosmı 
ça.bruşlıırdrr. D~:ın çrktıktan son
ra işin far:kma. vnnın Mehmet Fı
llz pol.Lse müraca.nt. etmiş, 8Uçlu • 
ls.rı yakala.ttmnışt.Tr. 

Paralar, ga.rsoİılarm ~orap1ıa. -
rmda, koyunla.rmda bulunmuş, sa-
r.ibine iad~ edihniştıi.r. GeTSOnlar, 

Altm fiyab 

1 

lı:endilerini şefleri Alinin teşv.ik et-
tiğini söylemi~~er, üçU de yalmla. 

Diin bir altm 33 lira, kUlçe al· :naro.k adliyeye teslim olunmuşla.r
tın:n bir gramı ise 460 kuru~u. • dtr. 

Y.aun: F ranmva KörmenJi Çeviren: Muzaller Acar 

--:- 12 
nm mor.ediyordu. işçıler resmi ge- vakitlere kadar dola.,mak sureti
~t yapıyor, terhis olunan efrat a- 1'1, hiç evden çıkmayan ihtiyar am
pn tcse,hli.mtta bulunuyar ve Ste- casmın ve yengt'sind;n bir gün: 
fani aa.ddesinde de Fransız ve - Ne yapmasmı düşünüyoJ"8Un 
mUstemleke askerlCTl talim görii- Tony? 
:yorlardr. Sualini sormalarını berttıral et-

Gllndilzleri caddeler Alrşamla.ra meğe çalışırken kendi kendine 
kadar halkla dolup ~byor, her- dalma: 
kdl dü.kk!nlann önünde biraz ol- - Ne ynpaooğmı .. Ne işle uğ. 
sun dumklayaralt ava.Te avare do- rasıacai;'tm ?. 
la.sıyor, tr:ı.mva.ylar bas:una.kla.ra Sualini soruyordu. Soğuk kış 
kadnr ddlup boşalıyordu.İnsan sulh giinlC'l'Dİde kendi kendine bu su
i~indc ~f'.şa.ndrğmı aslU hlssetmi- ali '."l<>rnrak sokaklarda beş pa:ra.sız 
yordu. Ac9.b3 hakikaten sulh hali dola.,.cunn.lt muha.kkolt çok zordu, 
mi val'd.ı? falaıt evde amcasının veya yen-

Fa1mt Kadar'ı en ziyade alaka- gesinin, cevap vermesine imkan 
dar eden 1ınl ceblnde beş parası ol- bulunmayan bir sualine muhatap 
lX1&m!'.SI 6di. Amcasının yanında o·ma.sı ihtiınn.li mUthls, da.ha kot'· 
gayetle nııbat yaşamasına rağmen kunc;tıı. 
her gün: Bir kere daha. kendine· 

-Ben ne olacağım?, Acaba ne - Ne yn.pm::ılrynn? 

y'&pmaWığmı lfiznn ! Sualini sordu ve ı;:.öyle fılrlr yü-
Swli:ti andl kendine sormak- :-üttü: 

tan kE:-nd;ni alamıyordu. Muhak- - ArtU üniverSitcye kaydo1-
ka.k ki bir ~eyle uğnı.şm:ısı, bir iş mam için çok geç kahruş bulunu
gi?rilp pa.rı. k:ız::uunam lfu:mıdı. yorum. Sonro maddi imkiı.nln.ra 
Fbı1*.a yengesi zaman zaman malik miyim? Şu halde ne yapa -
cll.'ne bir Jtaı; kuron Sl'k.ışt.myordu. cağım?. Liseden mezun oldum, 
Ameaıısı da. eski b:r elbise hediye ba.knlorya verdim, iki sene hudut
et.mi..,ti. Faka.t muba.kkak bir iş ta dövüstilm. Üç madalya kıı.zan
yapnak, bir isle uğraşmak ıa- don .. BütUn bunlırdn.n oonrn. ffim. 
Jllmdr. di ne iş görcbllil'im? 

K'l!!I ~ caddoleroe gece geç Ekmekçiye, zenavat~ıya. gidi-

nir kazeto 1ınberine göre: Dil· 
mem neredeki bir :fınn, on tUh 
cm"nllı'i> unl, , on l.'.kiz ı;:m nl uıılnk 
karne toplamı • Poli.-. ,.c ııdli~·r, b·ı 
~in po~lndc imiş. 

On altı ~urnllık nnl:ı ııncak on 
~eldz çm·allılt Qnüan yapıl:ıbllccek 
cl..-mck karnesi, nasıl topl:ınıt'? Rtı
nun ne manası vıın'lır? 

11ldn, zihinler şa.5myor. Ye nk. 
la ilii ~elen 17ey, ckmclderln eksik 
c:ıkanlnUViı oluyor. On nltı ÇU\'81-

clao iki ~u\'al ÇAhnak, elm1eldcrdc 
gözdf'n saklanamaz farkbr doğu-
111r. Şimdi. ekmekler 7..ateıı küçük. 
Az eksiklfklcr bile göze çarpar. 

Kumaz fınncı, bu minarenin kı
ltfmı, hangi tılsımla hazırla<lı~ 
Yok eğer bu hmmlıkta tartl ek
sikliği yoksa, netice daha fena ''e 
daha zararlıdır. 

Çün1di ek."1k ekmeğin, a(bğr mi
de gediği, lcblchl ne. Jtjll\'la ,.e 
daha bn.~b ,cylerlc ıl()fdurulabl
ll r. Fal::lt ya tın eksik oldn~ hal
de elmıeklcr tamsa? .. 

O ''akit dert, yalnrz hırsızlık sı
nll'lan •çinde kalmn.z. Ortaya blr 
sağlık meselesi de ~r. Fmncı, 
ıms ne kattı! Bfz1ere neler yut~ 
turdn! Hangi ka~ak yoUanna 
ri\'enerck. bu a.,.~ su~n j ledi ! 
Ve nihayet bu i~, ne kad&r sürdü! 

Başvekil 
Bükret elçimizi kabul 

etti 
AJIJıııan, tS ( A.A) - Bqft.kll, Dok. 

tor Re-tik Saydam bugiln saat 10,30 da 
BUkre.f bQytık elçlmiz Hamdullah Sup. 
bl Tatırltsveri kabul ctmtşt.ir. 

--------oı---~---
• 

ersın vapurunda 
Arkada!ının parasını 
çalan Halil mahkum 

oldu 
Dftn, Ca!!:.>kkaledcn iimıınırmıft 

~en ~enin vapunınd:ı bır hırsız. 

hlr •aı.'ası olmuştur. 

Halil Yıtşar '\"e Ali lle~ı~men isiın-
1erinü ikı srlrndaş C.ınnkknlcrte 
Mersin Tapunına binml~Jer ve 1s. 
tıınbu!a müte,·eccihen yola cıkmış. 

Jardır. Yolculukları esnasında biri. 
blrlerJne cok h·ı davranan iki yol. 
daşın nziyctıeri de~işmıştir. Çün
kü Ali Değişmen, içinde kt'ndl5i fçin 
çok kıymelll eşynları bnhınan b:ı. 
vulunun ve l'Olılnş1 lJ:ılil Ynş:ırın 

meydnnılan kııyhohı"crtlı~ini ıınln. 
mıştır. 

Bunun üzerine, Ali De81~men va. 
ıiyeti polısc bildirmi~, v111mr yol. 
culan arasında yapıl:ııı ıırnştınnn. 

dA Halil bulunnmnmıştır. Nihnyct 
hfilün yolcul:ır cıklıklaıı sonra yol. 
dnşının eşyasını çalıın Halil, saklan. 
dıljı yerden çıknrılmış ..-~ ~,,·;~·eye 

teslim etlllmlşltr. 
Hnlll Yaşar ınuluıkemı:'ı sonıııı. 

da bir sene lı:ıı,se mnlıl\üm olmuş, 
şimdiye Jwdar hlchır lıırsızh~ı ol. 
madıQı için lıo ceza nlt. nya i:ıd i. 
rilruişhr. 

yor, evin ekmeğini, etini, sebzesi
ni a.mca.sm.:n lülilnlinU alıyor ve bu 
şek.ilde olsun ihtiynr!:ıra kUtUk bir 
hizmette bulu~-ığa gnyret edi· 
yordu. 

N c :t.aınruı fnrkuuı 'arıldı? 
Ol:ı:- m ı.. ,.. "· 1.:ı., in ıu İH 

j.,tt>ın!:'7. buvlc tl · ı Jor .• lC\ 

hrmfara un d -ıt rl. n. clbe te 
1.na da bir Jmwnc: p.: j ı aj ıı ll!:i 
nu p:ı.y, :'.'ine c' ette bir in 
\İcd;ın ınıı;arı ı 'n lc!J im 
doyıiliı.yıp dn l;l m h l.kımıı sa 
h!nnw. ,.e l n:ı ı mn ... l:ı o~, ·~ 
lnr, dah:ı. n" \ ı,tc- Im I::ı.r l•c dil 
rincle bu kü~l. h < ı i bulac ~ 

'tılmrıtla ikin : iiıti nal o ıı 

ı lı:ı. de t:u ı 
tam olınn5ım e nl~ıc;frn'. 

h:ıft~ Jı:inılc el ı iller-in ç~..: i.sl 
dcld boımlıluk dn hunun sahiı id' 

tst:mbulda, lıntta çol< ker 
semtin fınn 'ıın ll'e ıı~ nl el< ıc 
f'ılu\rmıj or. Du C' ni :ıynhğl n 
den? •• Jl:ıtrıtıbn un :ır, bir { ._w 
mi? Buğıby, mı 1r, nohut ... ll tl 
sa, her ne kan.-,hnhyorsa, lıi , 
hiitr,o için nyni 'JçU kullnm '1l 

yor mu! O ha.h1n nctlcn sn fır 
çıltardrl:'l c'illnckl~. ötekinin pi 1 
di!;i ıırnsmd:ı bu nd!ır nyn1ıl; \', r 

DUnynd.ıki felakrtıerln, hi7.o ' 
dar sıı:m3rnn ı:'ıc<ı·ni 'atan icin 
ve seve ı:ekc'im. Fakat buna • 
\'lc<lansız l·m;ızl rrn, ıılçak muh 
kirlerin zuJmh l"'•trlmnsm. 

HAKKI SUHA GEZGI 

Felsefe erimlerin 
Teabit eden komisyo 

çahşmas nı bitirdi 
A n k a r n, 13 (A. A.) 
Fclsefö t r.!m.l ri ıi tesbit 

etmek iizere dil ve tarih ooğrafy 
falcUlt.esi binaond:ı toplanmı'.3 ola 
komisyon on yedi günlük sürek' 
çalışmalnrnıchn ~.on:ra topl<ınt:rb. 
rnın son vermiştir. fot.nnbul ,,.e An 
k.'U'a ilniveroitcleri a'aknh profe 
oor Ve doçent.lor' Un ve diğer ZC 
vatm i§tiral: ctli~'l bu koınisy<ınd 
1400 o yakın fclse>fe t<> • • • 
t1lııkçe kal"Şll.ığı tesbl t ve kabul e 
cti~r. Konıi!>yon toplantı 
60Dlmda Maarif Yeki 1 Ha.s:ı.n .Al 
YUcel czcUrole dr mi.şt:r ki: 
"- Bir gün bÜc dinlenmeden. 

ç:\lşp yaptığınız büyi.ık icıi sygı 
ile lcarşı}adnn. Hcplnb~ c~ndan 
teşekkür ederim. Hocn ·arımın o
lrulda.,W.rnnla., meslek<.I ıı 51.ır~la. 
tıera.ber bulunma..'!( benim it;in nyn 
bil' %e\•k o111yor.,, 

---------o--------
Patates f iatları 

Yakında. ucuzlayacak 
Son zamanlarda • hlrd ;:ıtılan pa.· 

tateslerde glirtllm d recede bir 
fiyat yUkt"lmc ı ç::ırrmııktadır. 

Bu hu ı tn n' 11 l 
yaptığımız r; r ı 

tntcs fiynth"rnı 
alt tetkikler la .. 1 • • I b ! !lrmıaUr. 

Ayrıc:ı maruf pa tc tUcca.rlarm· 
daıı HUseyı.n ÇC'l k b tu hususta 
ııunlan aöylcm•ştir: 

''Patates fiyatıarcım artması, son 
civnr vUO.ycUcrde az p:ı.tntcs gönde. 
rilmesldlr. İBtanbu.ı:., Pat t~ lzm!t, 
Knrocı~nız lhnanl:ırrnd3n gelmektedir, 
Gerdc n:ık'lye gilÇIL ı;crclt, ekmek 
tnhd!dntı scb biylc p tnU. sarliyatı 

nrtm~ \C fi~!ı.tl r ~ lt lınl Ur. Hal· 
bukl köy!UnUn eline e çok pıı.tates \•ar
dır 'c mev.aım gc.. eden bunl:ın s::ıt_ 
rnalt mccburfyctind d r. Zır , bir kaç 
e.y sonrıı yeni mnhsul nlın:ıc:lktrr. Pa· 
tntcslcr yakında bolltı. ::ıc:ığı için fiyat 
!artla kcnd.Il~in.!cn dil ccektlr. 

Bir gUn caddede sumalan sö
killmilş iki Unifomıalı zabitin kü
Giik sa.ndalyala.nı oturmuş ol.nt'ak 
yo!culıırm kunduralarını boyadrk. 
larmı gördü. Bu manzara i~ kal
binin ezildiğini hissetti ve alelit· 1 •l'ml'Hllli';~!Z!~:E~ll'lm 
eelc orndan uzakl:ışt.I,. 

Tanıdık simabır gittikçe artaı'ak 
hemen d:ı.im:ı karşı:sma çıkıyor ve 
her rastls.dığı kendisine bir nasl
hntte bulunuyordu .. Kimi kendM· Bir arkadaş daha 
ni harbiye nezaretine gönderiyor, , kaybetti 
~imi as~~ı:ı ~~kı:ıck meClise .:roll~- tsııınhul ııı ılh11 .n , ı rllp a•Je. 
yor bir uçüncüsU de kom~ıst btr ~i cmektnr lılr m:\'unu kn) hrl mı~ 
gazeteye lxışvurmıısı tavs ycsindc bulunuror. \'irnıı senr) ı m111e<'AVll 
bulunuyorclu. Tnvslyc olunan h~r bir 7.0mıınclnnlı ri 1 lılc r raTCI 

Yert' ~y~r ve~~~ nvdcl. cdı- ve mntlınnlnrcln ıriırP ı plık 'nıınıı 1 

Yordu. Ne istedlgım "'..orduklan za- • bulunnn H ,.01, z 1 nl 1 ıi 1 ''lk. 
mnn Yt>recek ce~;ıp bu~:unt}·ord~ı, 1 dnnı" snulc<ıı h:ı<i ııılır< ı • i olun 
netice _ohrıık, .Pnm . ı~, mcvk.,, 1 Pehlivan adil k r 1 ·uf II ~et Caıı. 
tnleplennc vn:rn.bıbnclt :~m çok do. 1 se,cıı bir hnrt.ulnrlıc ·ı tuıulchığu 
l~?nçlı yollu~an, rumlC'~erden znliirricılcn kırrl 1 11) ı l ılu ı 
•-ureyordu .• Ta.wıye ve teklif o1u- obnlı Allolıın rnhr 1 ... 1 c 
n.'Ul işıet', ;:cü.m.hurlyet için pro- ~ur. Bir hart.:ı C\\ ı le L:"• clc•iııı 
paganda,, ta.~~ '\-azti'e., «~r?· ı kaybetmiş lıulıın ., ı 1rrlımıı mulıtc. 
p:ı.gand~ seynhct.i». «ta§~ teşkıliı- lif klüplerdc H ı. rb ~ı o!Jrak 1ıı •• 
trndı. hizmet» ı::Ibl ışlcrdı .. Bunla- rc(c de çok eme•, H'rrııı., , e r,c, ı. 
n kim ynpııca.ktr nerMe nasıl yn- le~ bir ııchlh an lı. 
ııaca.ktt? w r •ıınzcc;i dun F. '•! 'c C...ırcırı!Jkl 

Bugün bunları anlattJ&'l zaman , , ,.ıt 11 kaldırıl ı ab. mc"il !,ln51:ın. 
ıhtiynr nmc!'tSI ltrq'nrm ç:ı..tryordu. 1., 11 '"kendi ini sncnl rin ~ .. r. ~aş. 
Mesela Kndar R yle clı'io-d•ı: "Bu- • : ı nrnsıda Sılivrı J, ıııd ki aılc mc 
giln e-unun'!tı. .• VC) ::ı ~; .~ındllk\ YO. arlı~ııı:ı ~ fnc rlı. ı lır. \llnlıl:ııı 
:rruş~tmı.. Fnknt ne >VY c •. cr.;.rı. 1 • hınd thlcr, kcdrrli aılcsinf' vt 
ne)', anlatmak istediklennı ben ınc<ı.ckln Jnrın" 1., 1 , •tlCTimin •· 
nc-1: hi ruılnys.mıyonım. ıı:"trız 

İhtiyar şöyle eevnp vcriy'>rdu: 
{Devamı t>ar}. 
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tr :n iz ·n inkişafı içı 
z rl 

Miıll cndilDtr.mizde .muvntra.ıt 
-.~.-~ıt..ilı..ılıilıllaiiii"""~:t...J~ olabilmek, nncak teknik öğrctm n 

Yüks 1k ta h s·ı genç igvinin anketimize ce a h ı~~::~~Uno~~~~~~~~= 
'J U ı mız fn.brıkn ve müeşsosclenn ç::ı.-

lsUınLul CnıvcrsJte:ı ı Do«ııı tfo Bence '"' tedbirler ditcünülehi • )'Uvanın temeli olnma:ı. Bence • lı5mnsı içln milhend:l!!, usta J;ibı 
y- ..,.. 

1• c'emanlanı ş"ddetle ihtiynı;; var-
rfnden Hukuk Pnkliltesl Talebe Cc lir : deni bir yuva knrşılıklı sevgi, mu. 

1 1• R D 1-' C T •· ı - HaJkevlerinin sosyal yardım habbe! ve ,sndoknt ü•crlne kurul- drr. Türkiye CümhuriyeU, bu dtı-
m ye ı cısı r. ~ ı zı ımur, 'en '· 11 h . h f k t "kt ' .. ,. nımu ı:;oz önünde bulundurarak 
dislyle gorüşen arknd:ıfımızn nnke- .-o an er ocyı a:ıır a a 1 • ısa. malıdır. Bu temel li:ıerine kuru. 
timiz kin şun 'nn söylcmişı lr : di bnskı allında bulunanlara kendı lı.n aileler eminim ki snndeı lcln. endilstr;mlzin 1nlı:işnfma mf.ilılm 

cam nda dıı olsa krerli 11çmnlı. hır yer nyırnu.q, ekonomin ll blltUn 
''Her z:ıman zevkle ol."\J mııkta ol. Yahut hükflmet laklltlle ödemek de yiizerler . Nitekim bir çok fa. suhtı-lerlnde, tılcaret hı:ı.yat.ında 

IJ#tım \'akit gazetesinde, (Evlt'n şıırl[yle ödüne pnrıı vermeli. kir ntlclerin zengin aılclcrin çoğun. müteha.r.srs cleDl.'.lnlarm yct.i.~tiril-
mc;vf teşvik f('İn ne d iışünliyorsu • 2 - Elinin emeğine bnkan ve as. dan d:ıhıı nıs'ut olduklıırına inıını . mcs!ne hız vcrllın~inl bir p~ip 
noı) ıınke in i rlıkkatle takip eltim. lı ere almndıklan vakit ailc~!ni yer. yorum. Ru husustn bir çok mis:ıl. oln.rak krıJ:nı' etıniştir. Bu lş de 

E\'lcnerek aı le kurnııı':c i nsanin. leşılrecek kimsesi olruıy;ın !ar:ı mad ler söslcr ilchilir. Tcmetı sevgı ve Maarif Veklı'ctf,, .. bıra.kılmıştlr. 
ın ezeli arıusııdnr Anc:ık bu arıu. dl yardımlardan bıı~k3 el gölgelf~i .sodııka t olnn ailede parıının ıızlı~ı "' • • 
nıın gerçekleşmesi nıQ!c:c:ılnl lk.yc yapmalı. çoklu~ niçin menuul'ıııhis olsun. Maarif Vekili gi, Tilrkiyedeld 
a,yırmak llmmdır. P.vveUI k:ıdın ve 8 - Bir de çoeuk bnremi olma. Onlnr her ı:e'-·le ri ni pnrn':ırıno n 0•·• i 

h J y ., .. tckn k ö ~retimin 3imdiye knd:ır 
erkeği h er bakımınd:ın cv'tınchılc. Jı; er ca ışıına cocnk b~ına yır. re tayin etmişler ve hcr~···. ·e knnnn•, · ğu 

d 1 1 ...... " geç :rm.ş oldu sa.fhalan, Cümhu-
oek b ir vndyele sctlnnck, ondıın ım yapı ma ı. etmişlerdir ; ederler deı edecekler 

4 _ MuhiLte ba«ı 00., dolaşan ıiyet devrindeki i crlcmclerlni ve 
so:ıra lıu durumda •'>lnnlan aile kur " .. de '-·-'' '-" d sözde kıılıınn sıkı kontrol ve isla. · uı.:::aın ... u urumu; lnkif'.nfı kn ha-
mıya teşvık etmek. Anlclinl:ı: leş . hı lbımdır. nu şcl.:ılJde lcurulnn l'U',.alor öte. zırıa>\8ll bUyUk kalk nmn planl:ın-
vfkten h nhselllUnc g5re, meselenin 5 - Bu işler için aynen bir eT- kiler gibi yık11mıyn mnhküm de. nt gösteren bir ctut hnzrrlı:unış.. 
birinci kısmına hııllcd ılmı!J nııırırı lenme bQrosu kurulmalı. iıillerd i r. P 11ra ile !:lı:ıdctc crdlkfc. tır. Bu etilt rapor hnl nde t:ıstm-
Je bakm:ık llızımd ır. Çünkü bir ışl rin i zıı nncdenlcr herhangi bir Z:ı. b.ra.k btitUn v liyet matıri.f mU-
yapmıvo hıc bir surellc ınuktcıfır Maaraflan kaldırmak ru rellen dolayı pnrnııı:ı kaldıkl:ırı dilrlük erine göndcrilmi.s bulunu-
olını)·ıın bir klm$cyi sntıccc tcşvı1'- lazım znmıı ne )'ap:ıcaklnr' yor. 
le hareb le geti rmek hcın t•ok sile lşıe böy!c bi r :ıile ancak o vakii MPmleketln ssnnt ve mesl~ in-
bern de zarar:ı olabilir. Yüzmek Hukuk Pakültul 2 ne/ sınıf/atı hakikaten mes'ul olm:ıdıklarını ki afmdn milhlm rol 0~-n.oıı-•· o-.._ Muaa Andcr:· ,, ... ,, ,.....,, 
•• tid:tnııı lıaı:ı olınıyıın bir in ~om ıınhyacakl:ırdır. lan bu teknik öm.etı'm k"l'tın .......... I-
Bo Evlenmek, tabii bır hidbedir; O· ""' • ....., 

Razı yfrzeı•ek gcçm iyc t~,·ik et. Btı sözler imle p:ırıının ecmiyt•t nı, ~ruvucula."Ill'!I7..:t kısnn '·-·-
--'- fb " ş h ld •· d nun için Heri sOreceiim tedbirler " ~u • ....: 8 ı. · u n e ıın .. cı, sa ece b hayatında hic bir rolü yo!tlur de. bildirmeği faydıılı bu: dum, 
...ıencbilccek kimscleri bu akdi le- lr tnkım vazi>•ct.leri ihdas değil, mlyorum. 

fUn'J olan luıyıUan kırmak mahi. 
r.a:ra ~vkclmcyl murod ctnıel:tedır. yetinde olııcıııktır. Para bi r kimsCli ırnndeıe hıızır. 
Ba Jtc!:;:ndnıı mesele dalıa çok ko. 1 - Ceıutyotle n:ıelin bir 11lle ter Jar ve hatta s:ıadct kapı~ına kadar 
Jaylaşır. Teşvik sayesinde teredllüt biyesinl yaratmak (birçok hayvan gcıt,irir, Ondan sonnı ona: 
ft çekingenlik ortadan kalknr ve. cinslerinde, eşe dokunulunca diğe. - Arlık nıes'ut olmak senin hnk. 
mnıleketJmlz de maddi TC mant>vi rl ~ırpınır.) kındır. Snndelf ben de :ı rnma. Ben 
danım• .ııvlennılye tamamen müsa 2 - Evlenme formalitesinin sos. seni saadetin kapısına kadar cetir. 
• ik •- ı t -..adın~ ed yetenin lnbil bünyesine g11·e tan-en evK:nem yen, er,.... en. dim. Bu kupı maıidl rr.1·lerle ... ~. 
... k k • ıfm etmek. • • .ıu'lttrn.suı yere ıh kır yaran J>eh pılmışlır,· fakat kapının muh:ıfaz:ı 

Kıırataşı.a 17 yaşında bir Bencin 
ook klm5eler vardır. Haıın bUltlııı • etı l~i yuva mnnc,·ivntlo dolnr. ş·ını. evlenmesi, .. o Y••ında bir memu. ti ., 
1lfa bir t~vlk ile karnrlarmı vere. d! b iraz da manevi' 'O.ta dal ve ~"'-run evlenememesı 86 vo 17 kioinin J "'" 
bilirler. Bılhasııa bu gll.ıı kimseler ııdell orada a ra, der. bu işlen mahrumiyetine sebebiyet 
dea birçokları müs!nkbel eşlcrınt verebilir. Sözlerimi meşhur Jeıınyogucs 
bile bulmuşl:ırdır. İşle bunlnn ev- Roussc:ıu'nun cu cuMmlcsı'uJe blllr" 3 - Mnhıılll bazı Adetlerce cari " ., ... 
llıatnfye doRnı götpnnek ceml)·eUn olon fuzuli masnıClıın önlemek. «'•'sim: 'Tal:ıi:ı t ın s{•kOıu ''e hu:ııırıı 
wıdfuldir. CiClini çubuAunu aatıp geline içind e doya do:rn tadılan bir gönül 

Dc.Acrli V:lkll guelcsinin teşcb. cihaz yapan, fakat evlendikten ~on fcnıhlı~ı ile vicdanının sesini, 111. 
lıalılr1= bu sahııda çalış.le.ak bir le- nı 0 clhuı .satmakla ıenc çift kur. bil ve snf duyguların tlirinı din. 
,ottil aıeyd:ına gclirUiae mem}e.. nııya çalışan aileler gördüm. !emekle idi." 
..... htıyük hizmeıJer yııpılabıJlr. D "d t'- ~L u· d h t - - - ---------

u .. e"' ınuıa m e oş g6rül. ra;;·v 1<. iT -
hcoinin ruwıyycn günlerinde 100 - dQi(inG haUA bir tere! 48l'lldığını • ... 
260 ~run evlenme menıslminl ha. ıecs9ürle otren<tlm. 
mrlıyacıık ve ncticelen ıhrecek ve Bence en lhemmlyetli tedbir bu 
ldrden ıes•it edecek olan lıu oıibi lelakJdlm ba~a &ihntndcn sn~ Mart annın sıhhi 
bir cemiyet öyle uınnedf)·oruz kt, nıek i çin UmJ bir sarette daTııy.ı tedbirleri 
mülbet ncllcclcr ıı lobılir. Bırçok eJa aı-_ aktır. y-•·ııa da-·'cuyu d•n. 
'LI 1 b")f f k" f " 1.WU U& T\U Y& "~fıı rl ayJ dert 3yJ'' İ5abcl)j Jıır .wmae er ı r ı · ı, sır evlenme mc. nwık zurnacılık olur. 
ıulnıinin masrnrıanndıın ve külte!. ala)ar sözüdür. Hakikaten hu ay k ı ş 
Jıerindea kaçındıklan içıo bu i~ 61· PARA YUVANIN SAADETi tan bah:ı ra ııllonnn bir köprfitJur 
ri9111ekte tereddüt etmekleilirler. Ev DEMEKTiR Kış kısa ve s üreksiz de secse yoru. 
ı.ame meselesinde teşvikin verece. cu tesirlerini vUcuı ii:ıerındc hlssoı- ı· 
il mfisbet nctlcelcr.i baltalanakl:. il. P. T. C. idare hevı:tı d%46ın. Urir. Gerci bunlnr bir bakıma bun. 
olan içUmal bir hA<l lseyi ehemmi- dan Enise: yeyi kruncılodıkfan icin sıhhat nıu-
,,etle nazara almak foabedcr, 0 da. Cidden eatU"eaan ve tok ıenl.ş vnzenesindc IQzunıludur. Faknı 1 
adınlıırın c:ılışnınsıdır. Dızdc iŞ('i münnk~ı:ıra değCT bir MCV7U. Fn. mıırt ı:ibi b ir yfi7tl kış:ı, bir ) İJZU 
bdınlar d~ındn çalışan kadınl:ı rır kat ben burada a:ıun mllnakaşıılara bahara çevrili ve her ıkı dşıkını dn 
.hemen hc.,si, evlmne ile bu çabşnu. «lrec,ek defUltm.. Haddizatında CClk gileendirmcmck h ilncrl !cinde lıil. 
J'R aJhıyet vermek anusundadırl.ır. ı~nlo olan dfif(lnce!erimln özfinfi tün fettnnlıfın ı nııgihnn l deı:tişlklık. 
Halbuki kendilerile evlenmek lsll. kısaca lz:ah edeeefim: ler !e gö !eren bir ny mcvzubnhs o. 
,,en erkekler hu arzunun yerine gc.- Bazı uyın oku7\1ctılar parayı al- !unca fıs hirnz ciddl)·cı kesbcı.ler. 
llrilmeainde her zaman hnkAn Ye- le saadetJnl meydana 8Miren en Kışın siirekli so.'İllk]ıırı içinde \"Ü. 

JıeOet. chmnuda bulunmır..hlllrle.r. önemli bir umur olarak kabul et- cut ahenkli bir korunma mnko
0

nf:ı. 
,Çal.apıa Jtadındıı., ben yine çalışa _ ml~cl'. m.asınn intibak clmişlfr. HallıuL. ı 
eM: olııılukl.An 500ra ne dl~·e evicne- Ben bu fOrre tnımımcn mtılıa11. scniş hnva d ~im'crl hu nlıcl18• 
7İlll •emektodlr. Evlenmenrn bdı.n tim. Para htc hlr zaman mes'ut tıtr kökünden sanınr. Bfraz d:ı f:ıhd Ilı. 
lc:Aa bir haı:ıra korunak olm~ııu. rnallerimlz bu 1>nrsıntının deriıılcs. 
- olmanwı MyükltlRil ııe birllklc J ·ı v t•k rnesini hıı.zırLır. Gere! bu ıınr51ntı 
-'.tiyetinl de yeti~n genç ltız. aponya 1 e a 1 an bnsilcc ''.so~ık alsın'ııtı" adını in 
ı.ıa aalatmak lli%ımdır. ş ır. F,ler kelimenin lklnterlnl k;ı. 

arasında dırmıı:ı ,ancnk hnfıf bir ürperiş le 
Evleneceklere kredi siri hırakan yumuş:ilil ı~ı na inanır. 

1941 - 1042 ders yılı b ... amdan 
itilxı.r n tcdrlıi mrctte tatb k edi
l~c-k olan bu J>ror.r~mm, b r kaç 
yıl içinde müs~ ve'l'lmlcr verece
ği mu.hakk:ı..ktır. .Menı'ekctln her 
yenrndn kuru'ac~.lı: olan muhtelif 
teknik tedrls:ı.t mUesseselerllc, 
mC'm:eketin E:tnat sahnsmdn kıy
rn~li clemıı.nl:ı.r kazanması l.mkfuı
h:ı.rı tcm·n edilmfa. smai ist:hsı:ı.!A
tmıu d..'l artın~ <>lf'.e ... lttı1', 

Yeni ko.lkm.nıa planında teknik 

aır.ılmalı Münaaebet ı..U meaeleleri sak birçok nftır lıaııtalıklarm Ci tiınc 
~ gerilobllocck bu pcrrlcnln hnkıkı Kryatet itibariyle aıv~ plhU n d31. 

itiTazları nwcip oluyor mnh iyeline hl~bir :ı:ımnn nUhı:ı: ede. sıca benze b111rlz. Avcı p 'otunun rıp Fakülte•lnden Ziya Bı1gel: 
Ev~nmiye temayüller bugün dil. 

nıe nazaran azdır. Bu ozalmnnın &e. 

bepleri birkaç dereceli olarak ıu. 
nlına-bilir. 

Enelli bugilnkü buhranın do~
dulu hayat pnhıılıhğı Bdırl az olan 
birçok kimse'er in geli rleri Ue an. 
cak zanıri olan lht iyaçlan arasın. 

da bir uyum yapmak zorundn knl. 
malan. Bu hnller onl ıı ro nıııl olan 
fakat bııg{ln icin az çok külfet ar. 
zeden evlenmeyi ihmal elliri)•or. 

Bir yanda böyle gfinlük geliri 
ile bir gnı;> var. Dlf:!er tıırnflo 

Qt'n e • • ~.,!i n hnyıı t rıs h:ılıJ~ındn 

S&r'$ıh "tar. 
llu . .Hınln rıı biraz dn liyne ti 

bozuk olan kndınlıırın buhrana uy. 
mak zoru allınd:ı ga:rrl t abil yol. 
lara s:ıpnnlnı kalılmııkladır. 

Birinci aklH grup l ı:ır~ı~ında, 
ihllyacının lıı lmlnl için rnü'\ııit lıır 

çoklıırınıı rutlıım:ık ln dıı . ) 
Genç!cre bu h usust,n yapılıın 

menfi propnn:ınd11 Ye l t!lkinlerl dı- ! 
!hınnl edemeyir. nır kııc kılıbığın 

nlilik h:ıy lınd:ın -: kılmııs ı ve pek 1 
er.der ol:ı n nilc ı:cçımslzlllıi ) Udin. ı 

den bu r>ropa •nnda l:ır yer hu U)'Or. 
- Aman e,·lenme. belıilrlık ıml. 

tanlıktır, gib ilerden. 
1 şle lıekarlnr hu pür<l:ılfıkler yü. 

zünden evlenm'yorl:ır Bu da h l:ıı 

lıaıı tedblr:er almıık Ye !.olaylılrlıı r 

göstermek ıonı ndc bırak ıyor. 

Bir eemfrette evlenmenin azııl
mısı deknerlifte d~nı yönt>lme
dir. 

1 

' 

mC?:. Soğuk algınlığı çok defo ini- gnyct soğuk kanlı olması lcııb eder. 

Y 
V~,_l.S ~~?~-~i· Yük fırlmalnrın Hll: nliuneli ol:ıb"liı Gözleri mUtemııdıy n tc ve ö:cıU:ı 

e n-,..Wlllll uta11•""ö•De ~v· C \'iıl· b ı · 1• k 1 1- dckJ Aletlcrcıe olmn ı r. San, ... b:ı_ Vatlkan il J a.rasmd3 tı· . ıa u n ıımc ın :ıçı · ıavayn ı o. ,, 
bet1 ot ~lnyaJ .:11_. n üşlc knybolınns ı da kabildir. Fa. zıın 200 metro kated n bir tnyya~ • 

~~ CI' .ee"':A;'....._ .~~.~....-ıs j kat fırtına nıhunı ıhlimn'i de ll'tn• n1n motör Ahengini ltontrol ctm k ga. 
,ıu .. -.ı&n yaptıan UWÇll a.unı.z.ı.arı mu· • be ı n 1 hl b yet mU~kOI bir -y olmakla beraber ...:b olmn• .. -. H'n .. .n--t ..ıt--.ıı-n nıs 1 e meTcullur. n ı ! o. ...-
~·· ....,..ur UAuauc ....-.;"""" ııı lk d .. 1 , Pilotun b şlıca vazıtcıer nç&cndl.r A "k Va.t.lka dl de ~nz yanmas ı, yu ·unmn R su~· u ... 
~~st a.n.:n b\ıl~ :.~ ~ t.e: le r, baun bOliln bunlar hıırklnd• .ı\vcı pUotu ucu na.m:Jn bir iuu;' 

g e ta anı s:ıdece h nrif ''e gerlntill kırıldıl>- snnlye kad r hemmtyctsiz b:.r zaman 
rnıda muftUCbet.ler tcır.ıs edildigı 1 zarfmd onünd:> duran ki yü:r:c yakın 
takdirde bfrleş!!k Amerlkanm bunu 1 a rGencllKlerl ndc bn~lt bir sol!ul-'. nl- oln.n fl.'etlcrf gözd n cçıı'ır. Böylece 
gayri m.tls:ıft bir ~k'lde ktırştlıya· g ınlı{jı n ın o;önmc:ı <'!lerlerlni t:ışı:raıı motorUn iyi ley P 1•1 m dlıtını; ''c 
cağın; ~finkU Japonynnın ka.t.oınt-ilı: l nrırnız pek çokınr: AnJin nctiC'l''>I aynı z.ırnandıı tayyıırenln tııktb ettiği 
llt- Jl!(: bfr nlAknsı ohnadığmdan o· ilt ihabın ynyıl mnı;i l e kulakla arız., yolu kavramıo olur. 
r.un bu taleblnln Hftphe uyarıdrra· l:ır hu '>ulü, böbreklerin nıü7.minle Pi otun gbzJerı datm:ı gliktedır. 
cak mahiyette olduğunu bild!l'diği· şen vulCevt bo7.uklukları (nlhunıin D.ı .. manı arar Onun çln bulutlar ga. 
DJ ~yl~ır. Hariciye n ezareti işem e r;ııh i). Bnromelreııin ~nl oırı yet tehlikelidir. Çilnktl bu.utıarın lçin 
Ja]')Onyanm bil' Jm.rış-k'tk hUS'Ule rak dn~n'l ve rfthellcJerine mm· ııi d blr dU rnın tayyıırcsının mcvcud. 
getirnu:Jk mttla!ıadlyle böv le b'r t e· 

1 

olnrnk buknHmun tııbıtılını siıısıcc yeti htimaı dab lı.n edJr H:UçU.ı bil 

şebb{i8f! gfrlşUğine kanfd:r. ~Öslcren hun)·ın her tür'u ~:ı\'ll"llrrııı dik 'lt ızlık yüztind n ıııc Umıt etme 
ilk h11 , 1 olan " oJhık algııılı~ı nı lııı,. d!A'f bir anda mUth fJ hUcumlnrn 'Jğrn.. 
bir 7.amnn ihınnl kiu hır göıie ~öı ınc ynb 'tr 

\ Ghıllı• ı 

hUnı>elf1 

CIOJl'utı 

öı;-ıe 

ll>'ndl 
Akpm 
Yatsı 

lmtak 

cumarte'!I Pazar 
4 Mar 1 c; Mart 
---- ------ı 

mck , . "'"""" t<> ı rl... 1 ı Eğer uzo.ltta gözUııe btr tayyare l 
için Hinımln hlicAli JrÖ'>lerm<'k en l~ Y! SUratıe tayyarenin doat veya 
doğnı h:ıreketlir. nu ledlıir hnınıı h:ı dU nan oldu"unu tn.hmln etmek ınoc. 
sitcc hnrnrcı nhensi lemin ediln• c burl)ct.n cdir. 

Oafer: 20 Baler: !'7 ı OU bir şnrl nlt ·ndo kıs:ı bir 7.0mım dııı anı tnmr tanımaz, radvo fa_ 
Kunn: 121 K Mnn: 1%3 lcnn1ek hamn doktor lll'l"Si)e~ıııi nllyct geçer p lot, ltumıın ~nına dU' 

• INtatı r..zıtn ı 

o.ıs tı.39 

ıus o.ıo 

15.'8 9 .SO 
18.16 ız.oo 

10.'6 ı.aı 

ı.aı 10.%3 

'ıa~tı r.uııı 

8.11 ıı,ın 

1%.%8 8.CS 
16,4-1 9.211 
13.H 12.00 
UU1 1.81 
'-86 ıo.ıo 

mühimseyen bir GÖ:z:liik ll)'ındnn mnn tayyare lrtn VllZl)etinl anlatır• 

ııörcb i lmek sııyr~tini c5ir~cnıcmek. ve ne §e!Uldc hUcuma ~ctığinı blldl 
lir. Bij•ü n hu bno;it F:ii ı Onüli 11 •• riı. 
lında sinsi cihlllh·etıııi \'Okiı ,·nı.:ı Hücuma gccmeden e~ı kontrol L 
"Ö'>tert>hll"rı nrı1ııvı önlt'mt"kl<> f~t> letlt'rlne bakar. 
en mOh ıın le<lhir 'iicmlıı d ış ~ .. rt. İrtifa, 6000 Sürat 650. Motll,. dev 
l :ı rın k11mç4lnmn lnrı n:ı kıırş ı eJiu;ti:Cı rı: 2400. Depodn bir anntıık tıenzln 

hole koyıın ıınoru munta111m •r lii. var. Ya~ \•e motör va:ı:lyetı normal 
zum lu <'lerece~intle 'i.·apm:ık l"C ııc\'t'- Ccbhoıne h"l.Zır. 
"ıi'mtktir. Böyl ce, pilot iglcrtn yolunda a-ltt1.: 

lJ'_n a lanı: 

1( ru ~c,.,k yül<suk tekni / o~u~u, memte 
ketin bllnyesine göre ele rnaı etiştirece 

HASAN BEDRETTIN ULGE 

tclı2Il, orta, yü~ek olm:ık Uzere 
kmmılarn ta.ksim edi'erek her kı
r>.mda yn.pılncak y~ni~ler iz.ı.h 
~Jilnektod.ir. 1lk olıırnk yübek 
tnbs:ı e'e nl ~trr. Şimd ye kn -
<lır yüksek tcmik tahEili ynpmn.k 
isUyenler, yn Avnıpnvc. göndcril
mrk s•ırctile v~vahut da yü1ta k 
ıt.ühcncüs ol:ulundn. ycUş;thilmek
tc idil"r. A vrup:ıdıı yeti en genç
ler'miz:n çnlıJI11ala.n ve mesleki 
WgiLrinin ,. r 'mi tetkik edilmie, 
bunlann mühim bir ekseriyetin 
meml"kctin bUnyc vo ya'>llma 
r rllarm.a göre :.•etl5tJ!cdikler için 
iı:ı haya.tmn ntıldık"aıı vakit bocA. 

r 

benzete. 

Teçhizat: n:Urk • 
il uzun ceket. E. 
l.trikle ım:no.n el. 
.-enler. Pıırae t. 
:ı.ımdııld kılı.ı.m 

nde kulıı~ l.ııkı 

radyo lmlak.. 
~. Radyo mikro_ 
nu boyuna kor_ 
ınla ~'1ıdn'. YlL 
ndo o 3 Jen mas 

L 

gı.ne ka a t getirir etirmez ratl 
ta.nmın c. er. Snf eliyle de tayyareyi 
1da e d~r. Ve baç parmı;ı ı lld topu 
beş n tı mitral) zil faalıyctf' GC'Çlren 
ı•U Ut bir dU ,modc<llr. 

Fi cıım ba.l mı,tll'. Tayyarenin ea. 
ğındı:ı Vt' C J!Jn la §im.eklrr Çakar 
Tay> ,-• rt:ı motörlcr! Azrum gula 
~al t 1 rı ıÇln mUth!.§ bir uğultu et. 
rafı k ' r. 

D.ı &da bir pilotun hlasJyatmı nn • 
:atm ı faydalı buluyoruz· 

l:ıdrldarı görillmüıtür. Bu talebe 
nın bocal:unn.ln.rma imkii.n v 
mek üzere bir yüksek teknik tah
f1!' mü,~ vücude getirl:ecekUr 

·Yüksek te1<nik tahsil müessesesi 
memieket bünyes ne göre milhe 
uiıı ve."Ccek, tnlebelc.r profesörl~ 
rde birlik'.e bir tekn.1lt havası 
::-atuakardrr. Bu müessese m 
?eketimiz~ yctisen ilk maddeler 
lt> yaprlan i&'er Uzerinde talebe>i 
trun nuı.nasilc mücehhez olarak 
~ ctıc:.tirecekt.r. 

Vcxii.let, yüksek tahsil mUesse
~ini Aııknm.da tesis e1e::oktir . 
B l1la ni t .İ.U.ŞOD.t p lil.nl.an h BZJI'lan

?r :ı.ktadır. Oku 1 gazi terbiye en&U· 
t.üRile bahçch evler srasmda.ki sa,. 
!ı:ıch kurulacaktır. Ha.zırl-:k bü
l"<'SU fa.a iyctc gcçmif bulunmak .. 
t dır. Bu yUltsek teknik mUeasese
ı::,in'n inşa.3.t, elektro mekanik, R • 
?' nt lt anyn, maden fa.kUlteleri bulu
ı ~ ktrr. 

Yen· ~ ülmck tclaıiJt tahsil ınü
css:-şesin.in makineleri iç;;ıı. 17 mil
ron lira hrırcnr~c:ı.ktir 

lk;n i yti~k ~' xnnesee
sesı l ... • · ·~:k mfilıend s oluııu. 
dur. • denberl yil.k8ek mil-
1! nd"-s O' utı.ında yeni bir tcpilt· 
tm yaprlmn.<;;nn l!hti;-r.ç hi.saedil -
mekte<lir. 1Icmleketin bugUnkU 
ıhtiya.cin.t k'l.l"S lama.k için ımü
hend s ok' ·~tiruı ıtenede u-
!!a.rl 250 me7.Un. nzaınt de 
500 mezun VCTmCSi iıtcnınolde
dır. An::tr :ı. kı.'l'U!.nca.k olan yu.
ka.rt<Ja söv d ~iz yUltsck tek • 

c-:; • ilk mau:nlarmı an
l c son:ro verebileceği 

' . ihtiyn.cı ka.rşılıunak 
Lz re yük _c mühendis olculu tef
i i'ltmd.ı :Yen ik'er ynpılooaktzr. 
Pu o'a•l ın t :-x ka.dros~ ço

l~'l.', te · bcyctler..ııi takvi
Y' rtrnE''k, I" rtuvnrları ı:oğıılt. 

'· . i 3 r ,000 ~cı. l.lıW.yaç 
· }tj.rlroyu b.ndc:n faz-

'"l l.-ı!ebt> n c.,~tır. 

1!·iııci de~ ecele teknik eleman 
~... ircc 1: ı r tekni~ okuluna lb
fi. , görlJlm ktedir. Maarif Vekü. 
lc:.11, Ankarıdıı lturulaea.k yeni tek .. 
nHc oku U) 1n İstanbul teknik okul· 
""Ill'Il pro rrunlarnu hn.zırlama.Jc -

t d r. An'' n tcJrn k okulunun ta
lebe m.!\ cı· u 10 O, lstnnbul tek· 
n•k oku 'l'ın 1000 olaca.ktrr. Se· 
ı ede bu Yede> 500 - 600 :mezun 
r:.b bil cc-'ctır. l tanlmlun inrıaat 
ti '>or:ıtuvarlnrmı tnkv ye et.me1' 
lçfn 1 Ot-O 000 Ankanıyn dn Uç ı.tıil· 
· on l'rn laıon g lmektcdir. 

T V.} arc moror usta okula 
Bu ~nda dıı memleketimiu 

! an y ti tlri'mcsine ıhtiyaı; 
·~rdrr. O:tııJ stirs.Ue tesis edile, 
· ktlr. 

Buraya .. nat okullan meıunıa
··ı n1m:ıro.k tnyynrc motörü tamir 
ctmrği vevn fo.briknln.rmda vazife 
·ör:n";i ö~eceklerd.lr, Bu olcu
un binMı 150 bin liraya ç.kacak· 
tır. M Jı:ınn crintn lm'llleti bir mil· 
\'Oll lirayı '>u maktadır. Bu okulun 
.urıılın~ masraf':ıruu Milli MUda· 
trıa Ve!·" leti k,.ndi bütçesinden 
verecekt'r, M k;ne'crin tedariki 

cumlıırch ffnde luı.lıının va;tyett da :dn 15rnn f"1"' 1""'1l tc'3ebbi'slere sirl-
ma to ' ' ı "· Bu ıoıer yap Jrrkcn pı. 'lı11ektedir Bu 01 ulun tnlcbo :kııd 
ıoUarm zı rl karanr; bnz:ın ){ zı, 1 ro ı slnı<l'l k lOO ki~ik olııca.lc, 
görür! r L ' ı:ı her oeye ratmen gör s r"c'le 30 - 3G r.ırzun verecektir. 
mo'k 1 d1r. m~ r taraftım dört fl'lnedcnbcri 

Pılotu:ı m ı men oıab!t~sl, itin f"r~·vctte bu'ı r.:ın yük"elt meslek 
iyi glirm ı zrmcur. D r kaç sıı.ı:ılye ··~tm n < ı:ıı!undn yenı bir bina 
ıçlnde t'"':> ın trel k b r bo5luğa dU ıı \'1m' 1:'"'1 t'l', Bu Q~":ı.yn bir mil:;·or. 
vo o kadar tir ?.aman zarfında cllkl. ira Enrf~lecf'k, 84 tnlebellk kıı.d 
lirken, tayyıtreYi ku•ıanmıık; nııaıı ~ :;oo c c•!mnlaca.lrtır. 
nlmak at ı et~k ve bllbıı.sıa kendi. Bu surel'c \"fıksek teknik mü· 
sini mOd:ılo.a ctınok pilotun oıı mUhim eucecleri, memlekete bu r&lı.-.b 
vuitelerlndcndlr. ynrnrh himıtler yapacalt elcmAlt· 
Vatanın •ertnt mUda!e.a oden blr lı:ı.n ırilrat e yet".,tiı-ecek, end~ 

pilotun kal~ §eyler bunlnrdır. nin kt\'mrt i o~~rdc inkişafını te· 
O. T. il. ?cin cdecktir. 



14. - o - 1942 

lmlll ............................. .. \ K .ı\Y E''J, ıdavacılık: 
~ .......... ~ - Avustralya:un maruz 

·ı·u.rkaye ~ambııriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
Bir bardak bira bulunduğu tehlike l 

Aoaaturalya kıyıları ıiclcletle müclafaa eclik'bilir, 

lakat parCl§ütle a&ker indirme hareketini kar1ıla. 

yabilmek için demokra&i. tayyareciliği yardıma 

kotmalıdır. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve tıcari her nevı banka muamelelen 

Para otrtktırenJere 2ı. 00 Ura lkra.., •vt verı -.·oı Yazan·: 
ı cmiz cam ynrı boğulıınmıştı. Sa. 

at yedi sulal".ıydJ, 
Müşteri: 

- Gnrsonl 
l>edi. 
- Bır Birn! 

KENAN HULOSI 
konan mııknvvaJ.ıra. hiç dikkat elti. 
niz mi? Ne kadar garip bir kiığıl. 
.ıın ynpıyı.rlar. 

Milşleri mukavvayı bir kenara 
cekli. Cebinde bir kalem aradı. 
Mukavvanın üzerine bir lıarr 

Bira soğuk ve taze! 
geni~ ağızlı bardakta 
sü~ gıhı fıkırdıyor. 

Koyu 'köpük, yazdı: Yazan: Mütehassıs tayyareci A. Sark?i 
kremalı lıır' - 1':\1'' l .Taponyanı:n deni%, hava ve kara 

kuvveUeri FUlpinlerdeıı ba§layarak ce· 
nuba doğru ve demokraallere lliı olan 
ve olacak kıyı ve adalan birer birer 
latilA. ve iKal ederek Yeni Gine ada. 
sma çıktılar. 

terini de almakta kusur etmeml§lerdi. 

- l>oktor Aleksi Karel ''Dilin 
ıniycıı İnsan" kital.ıında meçhul ta. 
raflarımızı araştırırken intil.ıak foıık 
slyonumuzu cedlerimizden dalın 
nz kullnndığımızı sl>yler. Fakat lıu 
intibaktan ne kasdotlismi hiç de ı;;ı. 
rahallc söylemez. Evde k:ırımıza, 
daıredc imirimlze, hususi nıcc.. 
!islerde arkadaşunııa intibak uCJıba 
bir intibak değil mıdirT Ve insanlar 
bu inlibakı cedlerindcn daha mı nz, 
yahut çok mu daha fa.ıla yapıyor • 
lar? 

- Garson! 
- Bır Biral 
Dışarıda kalabalık! 

Buğulu camlar Adeta eriyor, \'C 

tekrar kendi kendıne imal olunu • 
yor. 

J{arşı masada gazele okuyorlar. 
Hnrpl ' 
Moskova radyosu merkez kesi. 

minde, ismi verllmi)·en bir yrdcc>, 
dün sabah büyük bir taarruzun b:ıı;. 
ladığını btldinnış. • 

Demek ki harp oluyor! 
- G:ırsonl 

- Bir lllnıl 
- Bir de patates kıkırdn#ı ! 
Fakat, bir gün isll'r misiniz, şu 

t>ataıesi vesika ile yemiye mecbur 
olalım? 

Otuz iki yaşında bir adamın bu." 
süne kadar kaç kilo patates yediği. 
ni tahmin edersiniz 

Belki de bunu bir pa.!:ıtes tücca
rı ile konuşacak olursanız şöyle dı. 
~·ecck: 

- Beş yih kilo r 
- Ben size do~nısunu söyliye • 

Yim: Ya otuz patates, ya kırk pa. 
ı:ııesl 

Dışarıda ayni kalabalık. 
Bir sinemada ''Arabarının Kt7.l 

Dünyaşka" varmış. Şimdi trarıı\·aya 
hjnmek. Tepeba.şı. Eıniııönü. Sir. 
kecl ••• 

Sinema. galiba Hoca Must:ıfa rıt

şa :Maliye Tahsıl fubesinln karşısın. 
da olacak, 

- Gıırsonl 
- Bir Bira! 
Şubeden, Jeni yıl vergısı icin 

dün bırakılan makbuza annem C\'

den itiraz etmiş. Onlar 27 lira 3i lm. 
ruş diyor. Annem mai canalan, 
Yaldızlı, küçük çekmecede vergi kô
flıtlarını karıştırıyor. 40 ve 41 ~ ı. 

hna ait vergılcr r 
- Biz, diyor. geçen seneden yal. 

nız 7,5 lira borçluyuz. Yanlı,Jık 

var. 
Çekmecenin anahl3nnı çeviri 

Yor. Onu konsolun fist gözüne ko. 
Yt.ıyor. 

Mai cckmece bir bilbodan daha 
iüzcll Bir eşini geçen ay dekords. 
Yonda gör:milştüm. Fakat stil maRn
zalardan içeriye a-dun atamamak! 
Vitrindeki ağır tül perdeler insa. 
rıa yalnız zenginlerin gfreceAi biı 
mağaza hissini veriyor. Fakat nı 
çin. meseıa Hnşet kütüphanesine 
sirip de kitapları birer birer seyre. 
diyor, ve biç hır kitap almad1Am1 
takdirde ellerimi, kollanmı sallıya 
sallıya çıknbili;rorum dn stil hır 

ına~azada bunu yapamıyorum? 
Bir çekmece, cini bir tabak, \'eYil 

bir vazo! 
Bir tarana hunlar, bir ~arafta Se

ldspirin eserleri... Yahut Molycrin 
}"nhut Hercdlyanın şiirleri... Yatıu: 

}fiyu Vıılpol'un blr romanı.. aral.ı. 
l'lnda kıYmet itibariyle ne fark 
'\'ar?. Fakat bütün bunian rahatsız 
olmarJao bir kütüphanede ıı-eyreui. 

Yorum da, niçin, meseli dekorııs • 
Yonda 14 iıncil Lüi devrine ait bir 
biblo}"ll. bir Japan çay takımını, 
17 ncl asır mnmulAtından· bir pr.r. 
deyi, yahut bir yıAın elma~ları ra. 
hat ve huzurla 5eyredemiyorum? 

- Gar$0nf 
- Bir Bira! 
Dışarıda ayni kalabalık! 
1.okantnnın saıhibi arkada si~:ır:ı 

İçiyor. 
Kardeşi geçenlerde ölmüş. Şimri. 

kızıl ve yelekten dışarı bıraktığı 
boyun baAı yerine dilz, si}•ah bir 
boY\ln balı \'ar. 

lıah•an mektebinde okuyan kü. 
tlık kız acaba onun mu? Yoksa kar. 
deşınin miydi? 

Diğer iki llalyan bir masada ko.. 
'1tı5•ıyorlar! Delki harbi koouşuyo:. 

r . Hltler'i, l\lusolini'yi ve yııhu~ 

'n~ı az gelen makarnayı! 
- (iarson! 
- Rir Tiirnl 
Fakat, şu bira ,bardakları allına 

Sonra birdenbire küı;ük bir ıoek 
lulıa ha5ladı: 

- Sevgilim! 
Kendi kendime her yalnız kal 

dı~ını v:ıkil, ıki scncdcııberi bir 
harf yazmayı iliynd edinmiştim. Bır 
".'.'l" harfi 1 F::ıknl hiç bir ıanıan 

bu harfin altındaki esrnrı çözoııyr 

mu\•affıık olnınamıştım. :-;ıçin bi.&
tün yalnız dnkıkalarımda bir ka. 
öıda, bir masaya, hatla bir <Jı,·ar.ı, 
küçük bir knleıııle hu tek harfi ya. 
zıyorduın '1 Bu ''M'" harfim 'l Faka 
şimdı kendi kendime onun neye de... 
lıllet etliğini anlıyorum! Oenıcl: hır 

gfın hayatımda sana tcı.ndüf ede. 
cekıııişiml" 

- Garsoni 
- Bır Bira! 
Iluğulu camın önünden geçen hı. 

r i şöyle ~oruyor: 
- l\ım o' 

Artık tehlikede olduğu oüphc • 
siz görünen Avusturalyan.ııı blr Japon 
ihraç hareketine ka~ı hazırlıklı ve u. 
yanık bulunmam zamanı gelmiş ve 
çatınl§tır . .Artık bütün nazarlar; Pa· 
slfik harbin::Je dcmokrasılere eıı kuv. 
veuı bir ıatınat noktası olarak gö:;te. 
rilen Avusturaıyaya dönmU~ bulunu_ 
vor., 

Bugün için Avusturaıya makamla
rının, tehdit altında bulunan kıyıları.. 
nı tlddetle müdafaaya. karar verdlg-ln1 
görüyoruz. Ve burada gUvenUcn taraf, 
Avuaturalya halkının cesaret ve mll... 
nevlyatı, demokrasilerin yardım tlmlL 
ıertdlr .• 

AvusturaJya adasındaki nüfus kcsa 
fetlııin azlığı, havadan yapılacak para.. 
ıuuu ıutalarm indlrllmeslne elverişli 

fırsaUar hazırlayabilir. Japon havacL 
larının da bu avantajı lehde kullan • 
mak, sahillere k&r§l denizden vo ytne 
havadan m(ltad olan taarruzlan tev. 
c1h etmekle beraber bir çıkarma g'&_ 
terl~ınde buıunmaaı her zaman bekle_ 
neblllr. bununla beraber, bava blkhnl· 
yctlnin aerbeırtliğtnden, rnlldafaanm kı I 
yılara yapılllll§ bulunmasndan ve bir 
az yukanda söylendiği gibi nüfus ke
aafeUnln hiç denecek kadar azlığından 1 

istifade edilerek bava plyade1erinden l 
ve paraşütlü kıtalarda.n latifade edil. 
mesinin lhtlmall çok kuvveUldlr, Bu 1 

suretle A V\J8turalya luyılannm mUda.. 1 
:faa.81 deniz, hava ve karadan ve bil· 
hassa mU::lataa tertıbterl.Jltn s;erllerden 
uğrayacağı taarruz tehlikesiyle çok 
daha çabuk olarak ge\•geyebilir .. 

c.ıraaı B&ııkaamoa ırnaıtıaraı.ı Te thtıaraız taaarruı nuapı.annoa eo ıu 
~ ıtnun l)\Jlunanıara 900ede • deta celtllecea llur'a tJe 1'f&t111&~ · 

oııuıa gbre tkramı~ cıağttılaoakta. 

• • 600 1.000 • llG . .. • •.MK . 
• • 60a 1.00CI • ııe .. " • .... . 
• • 't6CJ 1,000 • UMI . .. ... . .. .. ıocı •• eocı • 
bl.KKA1 : Hesapıarınd•l<-1 paralar blr 'lflM l~ &O l!rad&a ,..a~ 

l.Stışmlyeruere ikramiye cıktığı takdirde cı. 20 ra.zluiJlt ..u.c.ıuır. 
K .. ıcıeın: lJ Yart. U HUlraA U IDylQl U Btr:lnollLl.ınuı tarthi• 

tuıat vapıln 

- Rır tnııııJıkl 
- i\e yapıyor? 

Fakat Japon kuvvetlerinin Yeni Gl· 
neyi iıgnle ba§lamasmdan sonı'll te
§ebblls edilecek bir yard.m hareketi 
ne denceycı kadar mUesslr olacaktır, 
pek kestirilemez .. 

Esasen; tnglltere ve Amerik&wnA- ---••Miiil••••••••••••••••--F mı zzw 
vusturalyaya karoı tayyare yardımm-1 ,---------------

- llıı;! Kendı kenıl: ı~c birn iı;i. 

)Or. 

Kenıli kendine: 
- Bir hnrdnk d:ıhn ! 
- rnr harıi;ık d:ıha! 
- Bir hnrdı:k dnlı:ı! 

SPOR 
.....---------------.... -
Yarınki mühin1 

maçlar 
Yarın Şeref :;ladındn mevsımın 

en mUhim bir maçını scyredccekı.ı. 
niz. Fencrbahçe - Gnlnl:ısnrııy J,u 
pa final ınus:ıbak:ısmı ynpnc:ıklar. 

Bu iki rakibın en hafır zaman. 
tarda bile karşıla:ı nıal:m Tiirk fut. 
bol lıleıninde büyQk he:rec:an )"arat
mış ve dalın ınnçlan bir haylı ı:ıı. 

nı.ın evvel tarafl:ırlnr nraı;ındıı bir 
hayli dedıkoıhı ve münak:ışoyı mu. 
cip ol:ıgehniştir. 

Tarafların son haftalarda yap. 
tıkları nıüs:ıbnkalar gözönüııe getiri
lecek olursa, ı;arı kırmızılıl:ırın nis. 
belen dahn olgun vaziyelle olduk. 
tarı göze çarpmaktadır. 

Gııint:ısaray uç orı:ı mulıacimi 

sağlam ,.e düzgün bir Jıüccum sis. 
temini baş:ırnbilecck bir haldedir. 
Faknl açıklnr üç orta ik mukayese 
edılemiyecck kncl:ır harHdr. Geçen 
h:ıflaki ma~·a naznrnn har iı:ıtlı da 
ı-·ener hiicuııı lıııltının ı;:ı~ cenah 
ve merkeı.lnı tutnmıy:ıcak vazıyet. 

ledir. F:ıkı.ıt muavin h:ıllının !bu 
zaafıııı Gal:ıasarnyın ~iir-'alli ve go. 
zü pek geri müıJafaa~ı tcUıfi cJc. 
bilir. 

Fencrbahçeye gelince: 

Japon ~arruzlıırmda iki esaıılı sUAh 
iş ı;örmektcdlr. Denizciler ..,.e havacı
lar .. Hlllırısso. havaeı1nrın kurmll§ bu. 
luncftılua:-ı hAklmlyet dolayalyle ha· 
rekeUerlnde kazanını§ oldukları ser. 
lıcsUik muvnffc.kiyetlcrlndeki Amiller 
r,ruıımdııdtl'. A\'usturalyaya karşı ya.. 
pılncıık bir ihraç tcşebbUsünUn önder. 
l.lğml de Japon bomb:ı..rdıman ve nak· 
llye tnyyarcelliğin!n yapacağmda ııUp. 
lıc edllcm z. 

A vuaturalya kıyılannın; §imdiye ka 
dar taarruza uğrayan vo i§gal edilen 
dJfer bütün adalar sahillerinden çok 
daha dikkat ve §lddetle ıuildafaa edll
meğo hazır bir hıı.lde bulundurulduğu_ 
nu kabul etmek mecbuı1yeUndcyiz. 

ÇUnkU; tehlikenin gittik~e yakl&§tığı
nı sezen A\'ustumlya makamlan, bir 
taraftan 1ngilt€'re imparatorluğunun 

derhal yardıma baJlamuını ı.atemelerl 
ne rafmen mUda.!aa tertlb ve tedbir. 

Ati antikte 
batırllan gemiler 

Dört kiti bir •andalda 12 gün 
denizlerde dolCl§tı 

Nev,-orlc,' 13 (A.A.) - Karaib de. 

da bulunmaaı, ancak bu adıınm muka. 
vcmct ka'blllycU tızcrlnde mUess!r ola· 
blllr. Karn krtalarmm, ihraç yapacak 
Japon kuvveUcrini durduracak sayıda 
bulunduklarını kabul edebUlrlz. Şu var 
ki; b!lva taamızlarmı önleyecek ve 
hıı.ttA. havadan indirmeyi akımtncak 

bir Avusturalya havacıuğının bugUn.. 

kil mev'Cudlyeti pek de gönW kruıdı • 
racak mahiyette gört.lnmemektcdlr •• 

Netice olarak diyeblllriz ki; Avus. 
turıı.lya kıyılan §lddetle mUdafaa cd!· 
lccek, bu mUdafıı.a Bietemi belki bir 
ihraca mAnı o1nbile<:ektlr, Sadece; Ja.. 
pÔn havacılığmm her t1lrlü t~ebbils_ 
ıorlnl. bilhassa par&§llUe adaya asker 
indirme hareketlerini, karşılayacak 
bir Avustralya havııcılığmııı mevcudi· 
yeti prttır. Bunun için de Ctemokrasi 
tayyarcclllğl yardımo. ko§lllaln'ltr, Ak· 
l!l takdirde Avwıturalya içi.'\ telılfke 

vardır ve !klbetl de diğer adalardan 
farksız olabilir. 

ingiliz denizaltlları 
iki yunan 
motörünü 
batırdı 

nlzl bölcesinde batını.an bir Amerikan 29 tayla ve yolcu öldü 
petrol gemisinin mürettebatından aağ Ati.Da, 18 (AA.) _ Gazeteler, bun· 
kalan * ki§l blr Atlantik Umanmda 
karaya çıkdıktan eonra bir denizaltı· dan blrkaç gUn cvvel lngiliz denizaltı 
nın gemilerini top ateotyle batırdığını gemilerinin Yunan motörlU kayıklan. 
aöylemlflerdir. Bu ' kifi hemen bir na kal1l yapbklan hllcumlara dair a· 
hattaya yakın bir zaman deniZ lliı- şağıdn.ld malOmatı veriy'Orlnr: 
tünde ırularm cereyanma. kapılarak Hllcuma uğrayan ve bat.tnlaı:ı Ag-

yos Dlonisos iSimll Yunan motörlU ka. 
giden lld ııandalm içinde k&lmqlardır. 
Taarruz 28 §Ubatta yapılmqtır. Gemi yığmın kaptanı, tayfadan UçU ve. 8 
mUreltebatmdaıı 88 ldfl ekalktir yolcu ile beraber kurtulmU§tur. Kap· 

Blo. do. Jaaelro, U (A.A.) _ g50Ô tan Scııuıtkteki halk ~nelerine 

tonluk bir B __ .,.,.,_ gem'-' limana d"n. mahsus zeytin yüklU olduğu ve tçtn_ 
Sarı lach"erllilcr soıı 7amanlard.ı ,..,.,...,,.., ..,, v 

mekte 6 gün geciktiği için bu gemi de 19 yolcu bulunduğu halde seyre· 
bütün bocalamalarına :rağmen oldıık 
ça kuvvetli bir ınüd:ıCan \'C lllll:l\'İll 

hn:ıına malik bulunuyorlar. F:ıkal 

muhacim hatları çok aksanıakt:ıdır. 
Bılhassn merkez muhacim .Mclılıin 

den teknesinin 4 top mermi.si atılmak 
kaybolmuş addedilmektedir. suretiyle bir İngiliz deııl.zaltıBı tarafın· 

Antıl adıı.larm4:- bir Uman ıs (A.A.) dnn batırıldığını aöyleml§tir, 19 yol_ 
- tkl Amerikan ollebinin Antl1 ada- cuda.n 16 sı ölmüotür. Bunlann 3 ü 
ıannda bir llmant. Antll den!ZiMe kadın, 5 1 çocuktur. 

öledenberi alışlı~ııııız c;eyyal iııış. babnlan mWıtellf gemilerin mUrctte· 
l~ri .. ve her fırsatla yiknı'dı.i(ı golle. batından 49 İngiliz ve 34 tsvcç gemL 
rı gorenıez olduk. Dır haylı zaıunn. ısını tirdlklerl Amerikan denJz ma· 
danheri snhndıı g(iremctlığinıiz kü. kc 1 ge taarfmdan blltUrilmektedir 
-k ı··k d r k 1 . am an c~ •1 .ret e . ornı~nu ·ny 1çt~ı~- Nevyoı'k, ıs (A.A.) _ Orta hnclm_ 

bır vazıyettcchr. \ arm s:ırı lacı. , de bir Amerikan sarnıç vapurunun Ka· 
\'t•rt. ı:u-~mı? . nasıl. çık~_cağını bıl- ralb denl.zlndc abtmldığı bahriye ne. 
nıcdığımız ıçııı digcr uç muh:ıcım ti tarafmdıın 'hiJdirllmektedir 
hnkkında bir fikir yliriılcmiyece. zart! · 
~iz. 

.Mnnmafih bu ikl ezell r:ıkilım 
karşılaşması ötedenberi bir s'!nir 
mücadelesi halinde tecelli elmcklc
dir. 

lki tarafa dil muvarrakıyclli lılr 
oyun çıkarmalarını temenni ederız. 

Türkiye birincilikleri 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Prodromoe isimli motörlll kayık ba· 
tmldığl r.aman içinde bulunan 24 yol· 
eu ve tayfadan 10 ktın öımll§tılr. Son. 
radan bir Alman devriye gemial ağır 
yaralı 5 kl§lyt kurtarmııtır. 

Bundan başka İngilizler IWdiW a · 
çı~ında .Apostolos lslinll' moU5rlll titr 
Yunan kaytğtlla da hUcum etmişler 

iııe de muvatfakıyct kaznnamamıo· 

lardır, Bu hücum e.snasmda ölen kap_ 
tan ile 2 tayfanm cenue törenleri 
SolAnikte yapılml§tır. 

Una bakla karışb· 
nlacak 

ımmıeklik ha.lit.aya bir ınikta:r da 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mah:ımmen kıymeti 

"15::i °" 
1443 40 

• 

ll'i' 00 

44 150 

20C 00 

447 88 

Teminatı 

Sll 63 

108 26 

8 iS 

8 23 

15 00 

33 5~ 

Beyoğlunda Kuloğlu mahaılcslnln Al. 
yon sokağında eski 12 yeni 14 sa.yılı 
kA.gl.r eviıı 2/6 hlu:?sl. 
MC-§nıtlyet mahallesin .ıan so. 
kıığmda eski 28 yenJ &ı ...:ıyılı evin 
l / 2 hlsııesl. 

Ortaköyde Hacı Kahmut mahalJe.slnln 
Faklt'hane aokatmda eaki 11 yeni 19 
sayılı 873 metre 46 saııUm ai-.a. 
OrtaköycSe 3 üncü orta 801ra.ğmcSa 2l 
mllkcrrer sayılı 78 metre 66 aanUm 
arsa. 
ı om tom maha.Ucslııin Kumbaracı Yo
ku~undtı eski 89 yeni 29·92 Ayılı 202 
metre 50 santim vakıf arsa. 
Tomtom mahallesinin ôrtmeııltı soka.. 
fında eski 8 yenJ 18 .sayılı ahpp ba.. 
rakaıan.ıı 12tV218 hissesi. 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mUlk1yeUerı p8§iıı para Ue •tıımak 
üzere 15 gUn mUdd"tle nçıl~ artltrmaya çıkan1m1Jln'. İhaleleri 25,3.~2 
Çar§amba. gUnU aaııt 15 eledir. İsteklilerin Vaklf akar ve lılahlUller kale.. 
mlll1l mUracaaUan. (&209) ....... 

Senelik ldrası Tl'mlnatı 

325 25 

~yoğlunda T~koparan caddes!ndckl arsa Uç sene mUddeUe ~ huauat 
;,artlar dalresiılde kiraya verileceğinden ihale.si 16.8.~2 Pazartesi gtlnU 
saat 11 de ynpı!acakdır. 

İsteklilerin Beyoğlu Vakınar MUdUrlUğU Akarat kalemine mUracaat. 
~. (~) 

Devlet Deniz Yolları işletme 
Müdürlüğü IJinları 

Umum 

Muntazam posta seferlerı yolcu na.vlunlarma ı. Ntsan. 9f2 tarihinden 
itibaren y!lzdc on zam yapılmı§tır. Aeentalanmızdan izahat almablllr. 

(3388) 

Nafıa Vekaf etinden: 
20.3.~2 cuma glliıü saat l5 de Ankarada NaflA veklUetl blnaı!ıı içinde 

maızeme müdllrlilğil odasında toplanan malzeme eksiltme komlayonundıı. 

"3200., lira bedel tahmin edilen "5000 .. adet Buldokun açık eklJlltme U8Ullle 
ebiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme §arlnnmesı ve teferrUatı bedelsiz olarak malzeme mUdllrlil· 
ğünden almabl.llr. Muvakkat teminatı "240,, llmdrr. tstcklilcrln muvakkat 
teminat ve l!artnamestndekl vcsalltıc birlikte ayni gUn saat 15'e kadar mcz. 
kOr komisyonda hazır bulunmalan 10-.zımdır. '(1605-3028) 

Kaptan, Makinist ve motörcü ahnacak 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdür· 

lüğünden: 
İd81'emlz mUnhallerlnc kaptan, makinist ve motörcü alınacaktır. 
Talip olanların şartlarını anlamak Uzere idaremiz Zat İ§leri şubesine 

mUracaaUan lüzumu ua.n olunur. {3356) 

Bu sene ~lilll küme maçları ya. 
pıimıyacağı için, Türkiye bil'inei. 
liklcri yapılacaktır. Geniş mikyas. 
ta yapılacak olan bu lı:arşıl~malar 
için futbol lik maçları biten l>ôlgc. 
lerde şimdiden hararetli çnlışmııl.a. 
ra başlanmıştır • 

bahçe ve Şeref stadlannda devam 
edilecektir, Bugünkü maçların prot; 
rarnı aşağıdadır; 

Ftnerbahre stadı: kuru bakla unu kar:ştınlme.sı iÇin 1jiiİiiİiİiİİiiİmiİiİİİiİİİiiİiİİiiiİiiİİiİİiiiiİiiiİiiİİİiiiiiill te-tJdklcr yapılmaktadır. Ne mlk- j ~ 
terda bakla unu ka.nştmlacağı bu ı 
tetkikler sonunda anla§ılacakt.ır, 
Önümüzdeki pamrt.esinden iliba- ı 
ren bu karC\rm tatbikine geçllmc- ı 

Beden terbiyesi iatitare 
heyeti 

Beden Terbiycşi Merkez İstiş:ırc 
Heyeti 19 martta umumi bir toplan. 
ıya ç-ajrılmı§lır. 

Saat U,30: Erkek öıtretmen - Ti. 
caret Ll~esi. Ve 15,40: Pcrtevniyal • 
Kabataş. 

Hakem: Ahmet Adom Göğdüo. 
Şeref stadı: 
Saat H,30: Şişli Terakki • tstan. 

bul Lisesi. Saat 15,40: -Bölge San'. 
at • Taksim Lisesi. 

Hakem: Sami Açıköncz. 

Eskrim birincilikleri 
seçmeleri 

Okullar futbol maçları tstanbuı tskrim !:ıirincmkıeri scc. 
meJerine 18 mart çarş::ımha günü sa. 

OkulllT a~ındn yapılnınkln olan al 18 8de Dnftcılık Jdiıhlindc baş 
(ut.bol ~.na bqsün de Fener- ]anacaktır. 

si kuvvetle muhtemeldJr. 

Şehir Tiyatrosunun 1 

1 DRAM KISMINDA 1 
Akıam 20,30 da P A R A 

(Yazan: :Seclp Faul 
Kıaakttrcl<) 

KOMEDİ KISMINDA 
Gllndtlz H de Çocuk 

oyunu 
Akpm 20,30 da ÖKSE VE S'OKSE 

"Vakıt,, K tiabevinirı yen 
neşriyatır dan bazılar 

BlkAyeııer 

:iea' ~viyonmt - t(Omaı; ttltKJIA~ tUIKÇAJ( 

t0 '~"'"" ~.u. - ~l!'JMJ. .u.ruG 
t.Mc'.U. Mrb'u!IWI 11"11 :aı~ - llAK.KI •Alili' U'I 
O~\ ~taıı \lenıoecllo :;ıw-_ı Ulitllnl• - tDl.MJ UH.Aflo 
H.eadl ilendin.- IOOfl l(f'll111t 'it' ~tl"l"tk:t !"nal .. ~ l(l&ab 

Keeo. • .. adl0t ı 000 >tellmt ı• )tn.ot1cı o\lmaııt'JI ıdıan 

rlJa' 

• • ., 
• • 
llC 
16( -
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TURKiVE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
.... ~ HAMİYlt PLANJ 

&njtl>ICLEK: ı Şubat, ' 

h711'- z ı:.. tu11ıoa. z fktn. 
ctıeşrtn ı:artıııerlack 

~pılrr 

l»U 1 K k&lll l"l&LIGKA 

1 adet 2000 Ura11lı - tOOO.- Un 
• .. 1000 • - 8000.- • 
1 7(1() • - 1600.-
• • 500 • - 1000.- • 

10 • 280 .. - 2000- • 
60 100 • - 6000.- • 
tlO • GO • • 1600- • 

100 
200 

ICI 
10 

• - 6000,-
- 2000.-

I nşaat ilô.nı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Karabükte yapılacak 100 itçi evi, yollar, harici 

su tesisatı ve toprak tesviyeaiyle kanalizuyon inıaa\ı ka. 
palı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasiyle ekıiltmeye kon. 
mu§tur. 

2 - işbu intaat ve ameliyatın muhammen ketif be. 
deli 699.357. 70 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank muame. 
lat Şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine müsadif cuma günü 

saa'L 16 da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü in. 
şaat şubesinde yapılacaktır. 

6 - istekliler teklif evrakı meyanında, timdiye ka. 
dar yapmış oldukları bu gibi itlere ve bunların bedelleri. 
ne firmanın teknik teıkilatmın kimlerden terekküp etti. 
ğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat lS'e kadar makbuz muakbilinde Ankara'. 
da Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacaktır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale ıa. 
a\ inden 1 saat evveline kadar gelmiı ve zarfın kanuni 
şekilde kapattlmı§ olması lazımdır. Postada vaki olabile. 
cek gecikmeler nazan itibare aln~mıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (3250) 

Devlet Demiry0Uar1 ve Limanları İşletme 
Umum idaresi iJ.i.nları 

Muh;mmen bedeli (9642) lira olan 600 adet demlr tekerlekli Tahta el 
arabası (30.3.19~2) Pazartcsı günU saat (16) on altıda Ha.ydarpa§&da Gar 
binası dahillı!deki komisyon tarafmdan kapalı Z&rt usulile aatm alma. 
<:aktır. 

Bu i.§c girmek isteyenlerin ( 723) lira (15) kunı§luk muvakkat temi
nat. kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zartlannı ayni 
5;'fin saat (15) on beşe kadar komlsyon Reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan paraSiz olarak dağıtılmalctadır. 

(3379) 

tstanhul Yüksek tktisad ve Ticaret Mektebi me· 
zunları Cemiyetinden: 

C mlyctlmizın nizamnamesi mucibince Umumi Hey'et U . Mart. 1942 
tarihine t ıı.dü! eden Cumartesi günU saat 15,SO da Beyoğlu 1stlk1Al cad. 
d ı Nur Ziya sokak ff.skl Polonya sokağı ) CUınhurlyet Halk Partlal sa. 
tonlnnnd;ı toplanacaktır. 

S yuı lly<'l"rln gelmeleri rica olunur. 

HUZXAMF.: 
1 - ldare H y'cll ve mUraklplerin raporları okunmuı ve ibralar, 

'.? Yeni ld:ıre ht'y'eti, m Urakiplerln ve yedeklerin seçllmeai, 
3 T k if ve dılclcler. 

letanbul Gümrük Muhafaza Deniz Mıntaka 

Komutanlığından 

YA & il , 
.... ~ ÇUU.tı oötaıı )'Ul yt 

ıutmıertn bulrUJrU ID&htUsdDr 
.usoNS r AJUFUJ 

ilııtemleqt lılemaMeı 

(çtnde cbfmdl 
"l.fblı "6 166 ... 
• •.fldı .. w 
" a7ıı• ne acı 

H. 8. ıtn 

• Jlllı.11 - ·- • 
rartıedt:ıı 8&lk&D Btrllf1 ıçw 

a yda otuz ıuuuo dllfWtlı. Poeu 
olrllğtııe gtrmtye.n yerlere ayda 
yetıDiı oeşer tturuı zammedillı. 

Abone uyc1mJ bfldlren mektuı 
.. ıeıgns tıcnuııı about p&rua. 
aın poeta "Y8 oa.oka ue youama 
lleretlıU idare kendi tueı1Dt alu 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 
kabında Günde 3 Kate .\hnabilir. Her Yerde Pulla Kutıılan lararla lıtey;nıı. . 

ntrldyen.lJI IH'• ı>09bı oı.-rll""-'"O' 

t AA.U."a aDoDt JUllD. 

Adl'eı ck:ği,urme UcrıeU ı:ı K" 
ILA.N UVKETl..l!aM 

ncaret UAA1armul Mıltllll ~ • 
un 90Dd&D lUDareD u&D •yt&11a 
rmcıa t0. ı~ •ytaJIU'da Mı lıllJı't 
J6rdonctl •yfadlı l; lJUDC ft 
lçUDcUcıe ı ; otnncıae •. ı.t.ıııı 
vaAI IHlllGMCt ~ l1rac1u. 

1 latanbul Belediyesi ilanlan 

Olçü, Tartı ve aletlerinin senelik muayene leri hakkında 

YUyU.lı; go& <leYIUIW ~ 
realUJ UAıı nreııJere ayn •7" uı 
ıı.rmeıeı yapıla. Keamı llAlU&ru 
taattm 11&Un 60 lcurtıJtu.r. 

nean atana1ecıt •MımJ'
~QçWı Ulalu 

1782 sayılı füçüler kanunu ve 1482G ~yılı ölçüler nizamnaruesile senelik muayeneler belediye grup merke. 
zi ayar memurluklarına ait olup mcıkiır nizamnamenin 17 nci rnaddesın e tevfikan 1942 senesinde muayene. 
ye tAbi ölçü, tartı ve Aletlerinin ııen elik muayenelerine 16. 3. 942 tarihı ııde aşaitıdaki izahat mucibınce baş 
lanacakhr. Alakadar ölçü sahirlerı rl'~ml ve hususi müesseselerin ellerindeki müracaat kAAıll:ıril e b irlik. 
le teshil edllen günlerde bajllı lrnhı ndukları belediye liyar memurluklarına baş vurmaları lüzumu ilan olu. 
nur. 

1) 940 ve daha evvelki ilk H ya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler, 

~ll Oe1• 60; ~ aelUJ ~ il\; 

Jefa.ı ~. dört aeıam 76 " oo 
1efuı lW KUM14tur 

2) Senelik muayene damgası ı1 1 Iinın i ş veya okunamıyacak kadıır bozunmş bilClmum öçüler, 
3) Sahipleri tarafından ayarın dan VC)'a damgasından şüphe edikn ölçüler, 
Ölçü ımhipkrinin müşkülAla nı aruz kalmamaları ve işleri ni çabuk yaptınnalan için ellerincleld mürn. 

caat kağıdında yazılı olan üç ma<.l.t eye çok dikkat etmeleri liınmdır. 

1 BuaWıkü radyo 

Aşağıda yazılı günlerde bt>ledi ye bar memurları ınınlakaları ıçiı: deki semtJerde ölçüleri ınuayent• 
edeceklerdir. 

7,80 Program, memleket saat ayan 
7,33 Hatıl parçalar Pl. 7,4S ajau 8,00 

8,30 Senfonik program P1. 13,30 PJ"OC
ra.m, saat ayan 18,33 Beraber f&l'kı w 
tUrkUler. 18,45 ajana 14,00-H,30 Rl
yuetıcUmhur ba.Dd08U 15,80 mUztk. 

18,00 Program, memleket -.at ayan 
18,03 Rad10 Çocuk kulUbll 18,'6 Zir&· 

at takvim! 18,615 Radyo damı orJreırtra 
ıı.mın her telden prognunı 19,SO 1aat 

Btuoiilıı dyar M enıurluğll: 
16.3 .942 gününde 30.4.942 
6.5.942 
2.6.942 

22.6.1)42 
tı.7.942 

3.8.942 
8.9.942 

25.9.942 
16.10.942 
31.1U.942 

H .. .. .. .. .. .. .. .. 

28.5.94~ 

18 .ti.9':.ı 
3.7.94~ 

30.7.94~ 

3.9.942 
22.9.94: 

13.10.!142 
17.10.344! 
31.12.942 

.tuar Memurluğu : 

ayan, aja.na 19,4S aer~t 10 dakika 1 
19,615 Fuıl heyeti 20,15 Radyo gaae. 

tMi 20.~ Ka!1flk p.rkı .,. tllrkUler 
21,00 KonUfma (Büyük adamlar) 21, , 

Fatih 
16.3.942 
18.4.942 
17.5JH2 
18.5.942 

.. 16.4.942 .. .. .. 
5.5.942 

15.S.94~ 

1.6.942 
8.fl.942 

20.6.942 
31.12.942 

llemurlu~: 

31.12.942 

15 DtD.leyiıei ıırteklerı 21,45 kooUflD& 
(Günün meeeleleri) 22,00 mtısik 22,30 

saat ayan, ajana ft borular 22,45 • 
22,&0 yarmki program Te ka.pmı1f. 

Kütahua Sulh Hôkimlil/nden: 

K\Uabyaam Ahımoatafa ll. dea. 
Hafıı Musa ojullan Çilingir Hasan 
Zeki Çukurca -.e Ahmet Naliı Cu
kurca Te kısı Halime namı diler 

Alime Baş Tüfekçinin pyian muta. 
ı.arrıf oldukları me:ı:kiir mahallede 

klin hudut ve nsafı saire,ı şartna. 
mesinde yazılı 1700 lira muhammen 

kıymetli maa bahçe bir bap hane. 
nin kabili taksim olmadılından sa. 
tılarak ~ıiyuun balesine dair veri • 
len karara binaen 17. 4. 942 cur..ıa 

günü saat 14 de mahkeme kalemia. 

de açık artırma ile satılar:aktır. Ar. 

3.6.942 
10.6.942 
G.7.942 

.. .. .. 
Eminönü 'Apar 

16.3.942 
Kndrköy 

16.3.942 
20.4.942 
ı.~ ... 

2~.5.942 

!.8.942 
20.&.9•2 
U .7.942 
23.7.942 
3~.7.942 

fU.942 
10.8 .9.&2 
17.8.942 
24.8.942 
31.8.942 
11.9.942 
20.9.942 

.. 
Ayar lılemurluğu: 

.. 17.t.942 .. 
• 
• .. .. 
• .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

29.4.942 ....... 
'4.6.942 
lS.6.942 
10.7.9.ı 

22.7.942 
' 29.i.942 

S.8.94:! 
8.8.942 
14.ıU42 

2'.l.8.9.ı2 

29.8.94:! 
8.9.3-42 

18.9.94!! 
31,12.!) •2 

tırma şartnamesi 27. 3. 942 den itı. 

1 haren açıktır. Almak ıstiyenler yuz. K A y I p L A R ı 
de on nisbetlnde teminat vennıye 
mecburdur. Muayyen güıtde usu. '-------------Ka~ımpaşa nahiyesinden ald ı!lım len nidadan sonra en çok artırana 

mart ayına ait demek karnemi 2ayı 
üzerinde bırakılır. Müşteri b•r ettim. Yenisini alacağımdan eskisi. 
hafla zarfında parayı vermezse ı!ıa. nin hükmü yoktur, (J91JO) 

le bo:ı:ularak on beş gün müddet~ Kaırmpaıa, ilacı Şaban mahalli'. 
yeniden arhrmıya çıkarılır. Bu ı. 

ıi Akarca ıokağı 6t. • nıımaradc; kinci nrtırmada en ziyade artıranuı 
Aııneıi Mıiullyen Ertan, 

üzerine ihale olunur. İki ihale a. ,. • • 
rasındaki fark ve Caiz önce alandan Tıp Fakiılteslnden aldığım h(ıyf. 
tahsil olunur. İşbu gayrimenkuluu yeli zayi eltim. Yenisini alacağım . 
ihalesine kadar birikmiş vergi, be- dan eskisinin hükmü yoktur. 
lediye ,.e evkaf borçlarile dellaliyc (39126) 
~i alana aittir. Müşıeri .şartname • 
de yazılı bütün ~eraiti kabul , .e itı. 

ru: hakkını iskal cimi~ sayılır. f'aı. 
la malumat almak istlyeııler malı. 

keme kalemincle mcvcııt 942 • 5 N<>. 
lı do~yadaki şartnameyi okuyalıi . 
lirler. 

Eyıip Tapıı 

dan: 
Sicil lluhof ı:lıüıtı· 

E~ üple Dü~meciler mahalle ve 
cadılesi n<le en eski 38 yeni 44 nu. 
maralı bir kıt'a arsa Zeynebin 1235 
tarihile cteratiri müdevnrede ulı. 

lesinde kııyıtlı olup tapu sicilli bu. 
l un :ı ınndı jtınclnn in !ikallıt kanunu 

No: 2'108 Ahmet Hatip Öz.dw 
• • * 

Kayseri Askerlik Şubesinden al. 
dığım askerlik terhis tezkeremi za. 
yi ettim. Yenisini :ıl:ıc:ığımdan es. 
kisinin hükm üyoktur. 39120 

Kayıerl, Yanık oğlu nıahalleıl, 
'i5 1111marada 319 t l'ııelltıtlii Me/ı. 
met oğlu Mustafa Tayız. 
Kaıımpa1a Yah11a Kôlıya Piritıçrl 
çıkma:.ı 27 111ınwrada. 

ISTANBUL BORSA.SININ 

ıs-s eu F1yatıan 

nıın ncşriııclen evvel v~atirle o~lt : Londra ac;,dJt " Kap&llq 

1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 
Madrid 100 Pezeta. 
Stokholm 100 taveç Kr. 

129,20 
12.9375 

80.72 

günü akşamına kadar Beyoiılu Kaymakamtıııında 
Galata Nahiyesinde .. .. .. .. . . • .. • 

" • 
H • .. • .. .. .. • 

.. .. .. .. .. • .. • 
,. • .. • .. .. 
.. .. 
.. • 
H • 

,. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • ,. • .. " ,. .. .. 
,, .. 
" 

., 
,. .. 

Tsh11tin n. İlk Tem. 

125,00 

3,71 

.. 
" .. 
" .. .. 
H .. .. 
" .. 
" .. .. .. 
.. 
" .. 
.. .. 
,. .. 
•• .. 
• • 
•• .. 
,, 

" .. 
,, 

Şişli Nahiyesinde 
Kadıköy Nah iyesinde 
Kasımpa~a Nahiye~inde 

Beşiktaş Kaymakamlığında 
Arnavutköy Nahiyesinde 
Sarıyer Kaymakamlığında 

Yenlköy Nahiyesinde 
Beyoğlu Ka }'makamlığında 

Fa tih K. Ayar l\le. 
Eyüp Ka},nakamlı(iında 
Saın:ıtya Nahiyesinde 
Bakırköy Kaymakamlığında 

Yeşil-köy Nahiyesinde 
Çatalca :-lahiye5inclc 
t'ntlh K. A:ror Me. 

Eminönü K. Ayar Mc. 

Kadıköy K. Ayar Me. 
Ercnkoy Nahiyesinde 
Uıküdar Kaymakamlığında 
Kı.sıklı Nahiyesinde 
Beylerbeyi Nahiyesinde 
Beykoz Kaymakamlığında 
Bilyükada Kaymakamlı!ı ında 

Heybeliada Nahiyesinde 
Burgaz adasında 
Kınalı adada 
.Maltepe Belediye~inde 
Karl:ıl Kaymakamlı~ınrla 

Pendik Belediyesinde 
Yalova Kaymakamlığında 
Şile Kaym:ı. ve .\ğ\'o Nahi. 
K:ı<l ı köy K. A~ ar i\lr. 

(378ü) 

• • • 

Fntihte Şeh reEmi mahallesinin Hafı:ı;ptı.§a ııokağm<2a 

81 ıncl ad3.da 14,0S metre nıuraboaı Sahalı arııa. 

Fatihte Koğacı dede mahallesinin Yavuz selim soka· 
ğında 79 uncu adada 12,~ metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukanda yazılı iki parça 
arsa satılmak Uzere ayrı ayrı temdiden açık arttırmaya konulmuştur. Şart. 

nameleri Zabıt. ve .Muamelat MUdUrlUğU kaleminde görUleblllr, thıı.le 24,8. 
942 Salt günU saat H de Dalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te. 
m.Jnat makbuz veya mektuplarile ihale günll muayyen saatte Daimi EncO. 
mende bulunmalan. (3387) 

••• 
15.3.942 tarihinden itibaren OakUdar cihetinde çıkacak olan yangınla. 

nn OskUdar İtfaiye grubunun (60945) ve Kadıköy cihetinde çıkacak yan. 
gınlann da Kadıköy İtfaiye grubunun (60872) numaralı yangın teletonıa. 
rma bl\ber verilmesi lUzumu llln olunur. (3384) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Alçı 

Reçina 
Litop&n 
Vanilya 

2 . . 

lıluhtellt cinıı zımpara 

taoı 
Kırık pirinç 

Mlktan 

425-0 kilo 
•250 ,. 

800 .. 
17,15 .. 

2130 Adet 
80 Ton 

şekil 

Pazarlık 

" 
" 
•• 

Ek ditme 
Günü 

27/ 3 / 942 Cuma 

" " 
" .. 

" 
.. " .. 

. ı 
9.50 

10 
10,10 
10.30 

10,40 

11.-

1, - Yukarda cins ve mıktan yazılı maızeme puarlıkla .atın alma. 

caktır. 

Ra~ıp ve torunlnrı Halım paşa n 
kızı Zclihnya ve H.1Jim paşanın d:ı ı 

029 sent'4'İnde vefatiyle vera~eti k.1 j 
rısı Vırdan ve o~nlları Nıızmi ,.e 1 
Kemal ,.e kızlnrı Zehra ve Azize ve I 
Zelihaya ,.c Xazminin de i. 4. !l31 
t :ı rıhindc "<'fotiylc ,· erasetı kn rı ~: 

ESHAM VE TAHVbA'J. 

İkramiyeli % 5 933 Erpni 
Sıva.'1-Erzurum 2.7 

24.-

2. - Pazarlık hlzalarmda yazılı güı:ı ve aa.aUerde Kabe.tafta levumı 
şubesinde merkez mubayaa komisyonunda yapılacaktır. 

20.-
% 7 9U Demlryolu U Zişan YC oğlu Snada mıinhasır ol 

dui;ıı olb:ırıtaki veraset ı.enetletın 

den ıı nl aştl ınış 24. 3. 9t2 snlı giınii 1 
öğleden ~onrn mnhaIJindc talıkık ,1 1 -------~---------.. 

icr:ı kılınnrnk bu mahal ile vercı;e. y-..:,.,,t•~~~:.~·~ ~~~ • ..,_.~ 

3, - şartnameler ve numune her gUn ııözU geçen §Ubede görillebllir. 
4. - t steidllerln tayin olunan gUn ve aaaUerde tekll! edecekleri fiyat 

Uı:erinden % 17,15 güvenme paraalle birlikte mezkQr konWıyona mO.racaat-
ıan, (8861) 

M nhnl bulunnn komulruılı~mız Qcrelll aandalcıhklarma talip bulu. den lıaşkn aUkndar olanlar var İSl' GQZ HEK IMı 
:ııınların Ha kCıyde bulunan komutanlığımıza müracaatları. (2756) tahkika t gününden eYvel Muhahılı. 

3 üncü Ebbba Odası Reisliğinden: .. 

l'muıni :'\eşri) ntı ida re eden 

-==:==========================- lğa veya mahallinde saHihıyctli mc. ~ f)., · Murat R. ~ •·".frn 
S •JJl"l .. •sı,•ı US 1T mura bu baptaki \"esaiki tnsarrufı. ~'4 ~ynttto PannaJ1ka111 t.....,. .,.,.., 

"' ., " ; ı Baınld ıltı ;ver: VAK MATRAAST 1 ~ 
yelf'rile lı irlikte müraca.1tları lüzu " "" ı r .. ı. HA5JI ~ 

Refik Ahmet Sevengil mu ilan olunur. .~•-w .... -..ı,..-..ı•~·~ ....t'4 

lıluraklp tayini, bUtçe meae1eai ve odayı alAkadar eden Atma ve Pire 
etıbba odası ı.ratmdan gönderilen yardım müracaatı hakkmda gönı,tUmelt 
UZere muhterem Azarım 28.3.942 cumartel!i JilDU saat 13,80 da oda71 ter 
rlfleri ebemıniyctle rica olunur. {1173) 


