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Milli $el şehcinı zi şeref lend ·r 
l;~~o a il a lr 

t<®~ it keıırş;oOa 
lzmirde tetkiklerde bulunan Milli 

Şefimiz lmıet lnönü refakatlerinde Ba. 
yan lnönü olduğu halde dün öğleden 

sonra l•tanbulu ıerellendirmişlerdir. 
Cümhurrei•imiz lstanbul v~i ve be. 

lediye rei.i Lutfi Kırdarla Ôrli idare ko. 
mutanı general Sabit Noyan Parti Genel 
Sekreteri, Üniversite Rektörü, Vilayet 
ve Parti erkanı tarafından karıılanmıı-

hr. lnönü Dolmabahçe •arayına çıkarken 
cotkun tezahüratla kar§ılanmııtır. lstan. 
bullular Milli Şeflerini aralarında gör. 
mekten mütevellit büyük bir •evinç için. 
dedir. 

t 

Jm.imlcr, l\lllll Şefin dlln ~hrlmtr.l ~rlflcrlnde alınıDl!J bir lk1 intibaı göst.cmoktcdlr. Büyük ıudm, loönü'ytı la.\~laya.nlar a.rasmda, lldnct 

reebn de Dohnabalı~ sarayına girerken göstermektedir 

Parti Genel .5ekreterinin · . 
gazetemize beyanatı 

1000 yatakh mo em bir talebe 
yurdu inşa edilecek 

Şehrimizde bulunan Parti genel sek· 
reteri Fikri Tüzer şehrimizdeki teL 
ldkleri etrafmd:ı dUn kendisiyle gö_ 
rU~en hır arkada§Imıza. §Ulllan söyle. 
mi§Ur: 

"Bilindiği veçhile, CUmhurlyet Halk 
Partisinin ~lışkan ve yoksul talebeyi, 
bUtUn mura.flarmı ödeyercl<, himaye 
etmek, ve tediye kablliyeU olan tale· 
ebyi lae ucuz bir Ucretle barındırıp 

beelemek maktr.ı.diylc kurduğu (165) 
mevcutlu Kız, ve (350) mevcutlu Er_ 
kek talebeye mahsus tstanbulda iki 
yurdu vardır. Bunıan teftiş etmek 
üzere 15 gUn evvel buraya gelmiş, ve 
bu arada, talebe yurdu işini bir kUI 
hallnde mUtclAa edebilmek için, lstan· 
buldo. mevcut olan diğer bUtUn yurt. 

' !arı da gözden geçirmiştim. 

Bu gözden geçirme ile. lstanbulda 
mevcut olan bUtUn talebe yurtlarını, 

&§ağıda ayrı ayn gösterilen beş gurup 
Uzerlnde mUtal~a etmek mUmkUn ol· 
doğu neticesine vardım: 

(~ı ı llncll uyt 

en in6n0'r1ün 
utukları 

1 TA..;; AJANSI BtLDlRlYOR: 

ırakh~d
1

~"cfunu Et nar ~l kaldırıl 

Yazan: Sadri Ertem 
Bir İtalya.o mnimli mihverin is

tikbalini denizlenlc görüyor. Ve 
1!lferln denizlerle karo.tarın tecri
di sayesinde elde cdllc~ğine inn
nıyor. 

İtalyan amiralinin ortnyB a.t h~ 
tez asırlM<la.nbcri biiyiik deniz 
dt'\'letlerinln tatbik ettikleri bir 
usuldiir. Biıyifü harpte de zafer 
aşağl ynl•an denb:lt're ahip olaıı 
müttefiklere r..ı.m olmuı:tu. nüytik 
harp onrası de\':rfnde ise ,·aziyet 
inh!\ ba5l•a 1j.ekillcrdc miitalea e<l;l 
dl. vaına demokrasiler kcndilcri
n!n il tün vaziyetini 1919 muahe. 
delerinin ebc<lllc~tircccğine kani 
idiler. 

Rn vnzlyeto göre demokraı.;ilcr 
denizlere salıip oluyorlar \'C dün
ya üı:erlndeki htı'ldmiyetlerlni ku\'· 
vetlcndirlyorlardı. 1939 harbi de· 
molırn Her için bn ,_ :ırtlnr fçinılc. 
ha~hyordu. Halbuki hakiki durum 
ba.5kıı bir •::ı.fha nrzediyordu. Çün
ltil dC'nlz lüıkimiyeti tc'-irinl zayıf . 
latat'8k 00.zı tedbirler bulunmustn, 
bunun bir kı mı teım·~, bir kı~mı 
~konomikti. 

Teknik tertipler tayyare mot-Or
Jü kıtaların mesafe mefhumunu 
ıfıra indJrmeleri idi. F:konoınlk 

tedbire gelince, bu <ln büylik lınr
hln yegane gnlebe silahı olnn ablu
lmnm tc irinden ~m~ınncal• Q.'\rele
ri ortaya çıknnnahtr. 

Jlnrp sonrnsı Almanyasının otar
._lk ekonomi<ıi denizlerin yapat'ağı 
te.cıirden kendini lmrtarmnya. ma
tuftu. A)'Dİ zanmııd::ı. denidt't'e 
cfoj;'Tlı yapılacak bir hareketin tll" 
ilk mesnedi \-azife-;ini ı;öriiyorılu. 

1980 harbi b:ı.,lnclığmdanberi 
denizler hfı.'ldmiyP.tine l>ar ı füi si~ 
lahla moka\ cmet edildi: Ot.ar~i. 
telmik yenilikler! Japonyaıun 

mihvere lltthak ederek harbe gir. 
mi~ olma ı. Pasırtk denizini Jnpon
;vanm emrine amnde bir hale 
koydu. . 

Denizlere kar.oıı mukavemet iiç 
nydır <lcnlzlcrc karsı tn:ırrm: hali
rıi ~lm~\tadJJ". Filhaldka miittdil•
!erln mnl<a\'f'met kabiliyetleri de 
deniz a5111 mmtaluı.ln.rdald nnb:u
ian ilf' frtilmtlnrını muhafaza et
meleri arzu una tabi buhmmakta-
dır. (Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

i gllterede blylk 
bir alika uyandırdı 

Londra, 20 (A.A.) - Cüm
hurreisi 1nönünün nutku büyük 
Britanyada alaka uyandırmıştır. 
Türkiyenin "ve eğer harpten ka
çınmak mümkün o~ vatan 
borcunu ~refle ve haysiyetle ö
deyeceğiz,, sözlerinde remzini bu
lsın hareket tarzı, asaleti ve az
r.ıi 'büyük Britanyada pek büyük 
bir hayranlrkla takdir edilmek· 
tedir. 

Bu cümle, Atatürkün çizdiği 
yolu ta.kip eden gene Türk mil· 
iP.tinin mertliğine yeni bir delil 
ôlarak telakki edilmektedir. 

. 
100 parçahk 

Bir Japon 

Nakliye ve harp 
birliği 

Avusturalyanın batı 
kıyısına doğru gidiyor 

--o-
Japonlar Sovyetlerle 
müzakere yapıyorlar 

(Ya:m 2 ncidc) 

Romen-Macar 
münasebetleri 
ger ginleşiyot 

--o-

Romen Hariciye nazırı 
Antoneskonun nutku 

geçtiği 
Muaul petrolları çevre

sine girdiği 

Haberleri tamamen 
uydurulmuş 
yalanlardır .. 

Mosko\ a, 20 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 

Gazeteler, "Hitlıer kı:şkırtıcıJan 
safında ilkbahar kaynaşması,, baş
lığı altmdn bir makale n~retmiş
lerdir. 

Son gtinlcrde, fa.~ist propaganda 
gazeteleri yeni mücadelelerin~ 
lralldaki hayali h8.di.seler hakkınd,ı 
tamaıni\e ve buda.laca uydurui-

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

"Biz bir uşak millet de- VAKIT'IN 
giliz. idare edılmegi kabul 

etmiyoruz · Gençler her romanı 
" okumalı mıdır ? - o--

Macar basınının 
neşriyatı Romanyada 

infial uyandırdı 
(Yazısı 2 ncidt) 

Ankettmbe Profesör Süheyl 
Unvcrln enterCMn oevabı 

YARINKİ SAYilDZDA 

Balıkçılık sanagiinin inki
şafı için tedbirler alın!gor 
Halka ucuz bahk satış yerleri kurulacak 

Ankara, 20 (Hususi muhabiri
mizden) - Balıkçılık davası Ü· 

Y.erinde hükümet ehemmiyetle 
durmaktadır. &lıkçılar ve balık 
:ınnavii ile uğraşanlar, adma ge
len on iki kişilik bir heyet ala
kalı vekaletlerle temaslarda bu
lundu. Ticaret Vekaletince ha
zrrlanan İstanbul ve tevabii ba
lrkçılan sanayi birliği nizamna
mesi .Başvekfilete verilmek Uze-

redir Bu suretle balıkçılık ve sa
nayii tcş!difi.tlandırılacak, balık 
P.ğları ile sanayie lazım madde
ler hükumet taraf mdan birliğe 
temin edilecektir. Taze ve kon· 
serve balığını yurtta ucuza te • 
1fariki için her tedbir alınacak -
tır. Bundan ba5ka Münakalat 
Vekaleti çok b:ılık tutulması için 
balıkcılann vasıtalannı takviye 
edecek nakliyatı tanzim eyliye
cektlr. lktısat VekH.lcti tuzlama 

ve konserve faaliyeti ile yakın . 
dan alakadar olacak, Ticaret Vc
ı-.aıeti, halka ucuz balık satılma
sı iç.in tevzi yerleri kurulmasını 
~üzenliyccektir. 

SU MAHSULLERİ KA!\'UN 
PROJESİ MECLİSE VE

R!LlYOR 
Hiikftmetçe hazırlanmış bulu

nan su mahsulleri kanun projesi 
de yakında meclise verileceb.1:ir. 

Et narkı kaldırılmıştır. Bu ani 
kararı, dün. fi)•at mümkabe ko
misyonu fevkalade bir görüşme 
neticesinde yenniştir Karar, tec 

Amerika 
ta9.l]areleri 
Timor adasındaki 

Japon hava meydan
larını bombaladı 

--O-

Harp sanayii işinde 

23 milyon insan 
çallşacak 

\'a~ngton, 20 (A,A.) - Harbiye na· 
zırlığının bildirdiğine göre, Amerikan 
ajpr bomba tayyareleri, Timor ada. 
sının Hollanda kısmında Japonların 

ı,,gallnde bulunan Köpang tayyıı.re 

meydanına bir hücum yapmışlardır. 

Tayyarelerln hareket yollarına tam 
isabetler ke.yoodllmiş, meydan tesis· 
lerl hasara uğratılmt§lır. 

Tokyo, :?O (A.A.) - Ttmor adasında 
1207 esir. 2 top, 12 tı:.ı.nk, 90 otomo· 

bU, SO uçak ve tanksavar, 45 makineli 
tUfek alınmıştır. 

\'~singtnn 20 (A • .\..) - Harp 
i~Uhs:ıli konse)i ~anı M. Nelson 
istihsal işlerine memur ayan tali 
komitesınc verdiği. izahat arasın
da halen Akdeniz ve Pasifik böl
gelerinde fazla sayıda Amerikan 
t3y,Y'9.rcsinin savn.~ halinde bulun· 
:\uğımu söylemiştir. 

Nelson, ho.rp malzemesi istihsali 
r•rognımmm gelecek iki veya Uç 
~ne zarfında 23 milyon kimseyi 
isti hda.m etmeği icab ett:tnnesi pek 
ır.tıbtemel bulunduğunu söylemiş. 
tir. ŞJ;mdi 1 O milyon kisi ça ıştrrıi• 
maktadır. I•'a.kat bu sayının fazla
sı billıassa yetiştirilmiş erkeklerle 
·tadnılıı.rdan mllrekkeb olacnktır 
M. Nelson, istihM.lin nrtttnlması 
<çi.n yeni. bir kanun kabulUne ıu .. 
zum ohnadlğını ve işçilerle patron
'sı.rm vaidlerlni yerlerlne getire· 
ceklerini ispat fırsatı bulmala.nn: 
a.mı etliğini söylemi§tir. 

rü~ mahiyetinde olaraktır. lyi 
nctıce alınırsa kamnn, diğ"'r 
maddelere de tesmili düı;.ıünül
mektroir. 

Şark cepbeslo 
Smolensk cephesinde 

Ruslar birçok 
köyü geri 
aldılar 
-0---

Kerç yarım adasındaki 

Rus taarruzları 
püskürtüldü 

Moskova, 20 (A.A.) - Sovye• 
geceyansı tebliği: 

Bugünkü perşenbe günü önoIU
li hiçbir değişiklik olmamıştır. 1:8 
Martta 16 duşman tayyaresi dll· 
şürülmüştür. Biz 7 tayyare kay
bettik. 19 Martta Moskova civa. 
rında 5 ~yya.re tahrib edfuniş
tir. 

Londra. 20 (A.A.) - B.B.C. 
Rus cephesinde en şiddetli çar
pı~malar Harkofa yakın cenup 
cephesinde Smolenskte ve Kare
lide olmuştur. 

Bir Sovyet ek tebliğine göre 
cenupta düşmanın şiddetli muka-

(Dcvamı Sa. 2 Sıi ot de) 

Şelle 
Nüfus başına bir 

kilo verilecek 
Muvakkat bir tedbir olmak Ü· 

zere şeker şirketi, şehre 25 ton 
şeker verecektir. Bu şekerler, 
tercihan hastalara ve çocuklara 
d.ıı.ğrt.ılacaktır. Nüfu~ başın& bir 
kilo ~kerden fazla ~er veril · 
miyrocktir. 



MBO 
•-ııüstav Flober'den çeviren: İsmail Halzkı Alisa 

431 sayfa tutıın bu bli)lllt eserin fiyatı 125 kuru tur. \'nlat, okuyucu. 
larına bu Jaymctıı tarihi 1>0 cdobi eri de kazandınnnğo. lmmr \.'ermiştir. 
Yanndıın at1b roo birinci sayfanın ~lılc lteıuırında ne roocooğlınlz 10 ku. 
ııonıı actJrcn okuyucumu1~ 125 ln.ınıslok S i\l,Al\IBO'yu yalnız 60 kunış:ı 
ııluroktır. 

Salambo, baştan sona kadar heyecan dolu bir eser. 
dir. Harp sahneleri, işkenceler, aşklar ve entrikalar, hiç 
bir eserde bu l'adar bol, bu kac!nr sana'~ çerçevesi içinde 
canlandırıJaınamıştır. 

- Siz ııtlar, lmdmlar, topml.l:ır, hMdmlil•lnr ,.,, 5üphe lo: b:ış papa-.· 
lıklar lstiyorduımr. .. Nl~ln lstemlyec& mlıı ltil.z !'l5tC' b:>n ı..lz<' toprak ,.e. 
r~ğim ld içlndm Mr dah:ı çılmmıyocıi!tsınız. izi ~·ı·p~enl dar iiğııtl:ıfma 
ı l.,:ınlıyııc:ığım: Maa~t rmız ffiı?. fie tiiilııh nğ'l71nniiı:>.n kttf un filıfutrak 
t dl~a e(le(.'(')<]('r,.. 

Hlr ço<'ı.:l, onun lrul:ığını yırttı, g<'n~ bir kız lğnC'3lnl göml<'ğlnln ko. 
Junıın nltında snldayarnk yıın kını ynrilı. toinçlnnnı lmparıyorlı?.r, rtforlnl 
p:ınilı)orlanlı 

Vtı fkl:lt so,nrıa u, Mlfl ı.ln:ımom )Oı'.:PJ doıu uful. hal'UZ l~fnıky<İl. Hem 
~ ıknmyor 'e hem &eı:-llml blr U!cU-ı derisi Uz.erinde leykk dilleri "" bnlln 
terbl.)e edllnıi;ı lı::ısh.nş tohuml:ırı yiyordu. Yıınıb:ı5ın.:l:ı uzun, aarı bir 
Jll::ıs glylıunl heltlml dunıyordu. Are!lıra lınımı.mı ı ıttırıyor ,.c ha\'lrzun 
b!ı maJ•lnrı U7.erlndc ej;llmlş iki genç çocuk dl1Jerinl tıı; ... ıı;tunıyordu. 

1Jyaret. bir giin. blr gece 11 reoelrtL Bir r-ok mumlu r;nnıdanlılr ol~ 
ntn21arı örl"n resimli ylin haJıbr Uzerlno nğnçbr gibi dlkflml ti. Altm 
'\C ı:umu k.n bU.)i\k lbrikl<'r m.'l\1 C'allld .. n kulplp dcstllcr, b:ığıı ka.511 tar ... 
1: apnıklıırlyle benıber üzilm ıı:ılkımlnn :HnkUs rnhlbtolerlnln mı7.rak1Arı gibi 
flt dJ~lnden çubukbrn sanlntt~tt." 

Xemelderln t.npa~ı atıldı 'ı \.nkıt içinden gıherclnler uçuyordu. 

-Macar 
eb tıerı 

c :~rq. 20 (A.AJ - Mualllmlırlc 

•. n:sc mcrunıplıırmm dUıikU toplantı _ 
ıı :h bevekll muııvinl pro!cs!Sr ML 
b ı Antonesko ;umumi tıiyaset hakkın 
<.. ı uzun uzadıyıı lzahııt vermiştir. 

.!J. Antoneako dııı siyaset.o de te
m l" ederek bilhassa t}6yle dom~Ur: 

B..z bu harbi aramadık. lMO Hazl· 
r mds Sovyct saldırganlığmın kur. 
b nı olduk. Sovyctıer birliği devlcUer 
a ı hak knJdeleri ile 9 §Ub:ıt 1929 
" :; temmuz tarihli nnla§mlllan Çiğ. 
:r. yc-rek Bcs:ımbyn ile Bokovina'yı ve 
H rtza bölgesini l§gal ctU. 1029 yı • 
l n 11 1940 yılnın kadar Romanya i· 
ı yapılan bQtUn bltarat.llk, saldırmaz 
Jı t ve hak tanıma muahcdclcrin1n Sov 
; etlerin Romanya nleyhlne ge:Digleme 
'o yağmacılılt nınk:ıatlarmı gizlemek 
ıçin ba§ vurulmu;, çarelerden bn§ka. 
b r §OY olmadığı anlll§ılmı§tır. Millet. 
lcr arası öurumun zorluklarmd.:ın ve 
kar.ı,şıltlığındı:uı fSW'adc eden SovycL 
ı r birliği bUMmctl ilk fırsatta Ro. 
manyaya saldırdı. Biz tamamlyle ç5k 
m < .. lbi bir vazlycUe Doğu _ cenub 
A l pasının nnarşl içl.ı!dc çtılkanması 

ıkkından birini scçmcl.c zoru lcaş -
n<b bırnktldık. 

Antonc,,ko bundan sonrn SovycUc· 
r n çıkarmrıı olduğu lıudud hMLscle • 
r .n<3en ve Sovyctıcr1n hududa yığmıı 
o dutıı kuvvcU rden 'OObsotttkten son. 
r · biz rkta bir saldın§ hıırbl ya.p. 
mıyoruz. Bu harp §ereflnılzin ve bak. 
J nmuın mllciafan& fçbı açılan mu -
l a.dd s bır h•rptır. l{ral Mibol ile ma· 
n al Antor.eakonua r:wvk ve irlarc!l 
nl mukı-.ddcrntnnızın binlerce yıl 
!ık b r g çm•ıı olnn kanuıılarmı takip 
c . 'l arlhltnlz, <l.ı;, stY.Mctimiz 

rr .. torluk Romasındo.n vc_o~ç 
as 1 ~tr.-. Du kanunları 

to 

dlfl topraklar eUerindcn qlmdı. 
lç1nde hUyUk Romen piri Aokta _ 

vlal Goga'nın mczan bulunan Cluoea 
mııllklnesinln mUlklyet hakkı iptal 
edildi. Mac.ar gazeteleri, mirascılar 

mallkiUıeyi bir Macar kurumuna hlbe 
ettikleri takdirde davndaıı vıız geçlle. 
blleccğlno dair bir takım teklifler bile 
ncşrctU . 

Gecen yaz .Macar gazeteleri ordu • 
muzu tahkir ettiği zaman bundan çt. 
kabllecek bUtUn diplomatik neUcek!rl 
ele alarak mOttcllk memleketlerin 
basın mUmessfllerlne açıkca bildirdik 
ki. harp halinde ve mUııterck mUca. 
dele uğrunda birlikte d!Svtl§tlrken Ber 
tinde tıçlU pakta katıldıktan sahra ya 
pılan b:ısın mütarekesine rağm!!n Ma· 
C4r gazeteleri Romen ordu:runa. hU • 
cum <: t.m.l§tır. 

Biz 5U3tuk, fakat ntillllt §anlı ordu_ 
sunun tahkir edilmeslnl mUsııınnha i. 
lo kar§tlıyamaz. Eğer Mncıı.r gazete • 
lerl hUcumlanna devam edecek olur
larsa, biz de ce ... ap vereceğiz. Biz şı. 
mal Transllvnnyası Romcnlerine. ken 
dl acılarının 'bizim de acılarıınız ol • 
üuğunu s6ytlyoruz. Macar hUkOmcUne 
de, vaktllo Budapeıte'de söyle.nm!11 o
l.an §U sazıerl tekrarlıyoruz: Sınırla_ 

nn öte tarafındaki Romenlerin her u 
manklnden dahn fenıı. durumda oldu. 
ğunu yilr !mi% parc;alanarnk görmek 
teyh:. iBUtun scvgilerimtz ve bUtun 
ncılarımız, çekt!tuerı Jl'.tırnbları pek 
zorlukla ve gUç tutulmU§ b!.r s:ıbı ile 
g!Srmekto olduğumuz bu Romcnıen• 

teveccüh etmektedir. Bun.ı. artık böy. 
ıo devam edemlyecelfml ııöylcmek ö. 
dc·.1mizdlr. Yeni Avrupa nizamını ta. 
y1n eden ~lıcn unsur, yııpılıuıg otan 
hnksızlıklann tamiridir, '-e buna ma.· 
na olmnğn çntııanlar d3 bu ,,. kendi 
zaral'lanna ynptntş Olurlar. 

Sınırbnn öte tıı.rafındald Romentc. 
re ıunıan söylfyoru:ı:: 

:ı . " . l. 2 VA KIT 
~~~_.........,...,,. __ ~~-=----......;~----=~~--~~~~-~.,;..::..Mllll ... :11:!1 ........ .,. ...... __ ..,.--a 

Amt -kabir jüri hı:. yeti çahş- 01!'eı~!:.;:;.a• 
malarnn~ d vam edı'yor d~~r~~j20 ~=:ıiğe b~~ 1 O öir öfiem verilmektedir. Kayma-

! kam. Halit Gökkaynak biri mer· . d • 'ıJ • 1 • • • .. keme ilcisi de Borlu n:ı.lıiyesinde 
ınşaa ve ıge iŞ erı ıçın ç ... ~mak.~e-:cziraatmevzu~~tl'a· ı' 

f ında uq konferans vermıştır. 

·ıı on ı·ıra tahs·ıs ed·ııdı• Ziraet seferberliği için gcre-m y ken ftle!.lcrin Gönlesc getir'lmesi 1 
hususunda ~bbü<:.\crde bulu- I 

Ankara, 20 tA.A,) - Anıt - Sll i§leri icin üc milyon lira talı- nulacaktır 
kabir jüri heyeti çalışm:ılarm:ı sis ediJmimir Anıtta bir de A- • · f ıe.k 

·ı tatu"rk mF'"'''''·ı· olac"'-· ··e bit mu··. Diğer tarafUl.n, sc n e u e-devam edivor Kendisine ven en U.1-.:' """ " - alk · ı 
"'O · · l "',"'..ıe Atatur·· ı~1~ fotom-afla ... , kt- tine '..ığravan h n: 1~~tıri -o Ttri>JOdPn \icünü seçece ~ ve ,,ı;.-u .. uu ..,. " ı.nesi i!-jin vapılrtıa.1't!i. (, aft bara-

tstaıımıı \'nllliğlnin 'n?bllğl 
~~ 

Nakil vası.aları 
gece ambalarını 

yakaca ,ıar 
lsta.nbul \ 'ulilll,rfnC:en: 
ı - G~rülcn lUzuma binaen tcbl 

tarihinden lt!bo.ren gece seyrÜ$Çfc 
eden bil'uroum motörlU binek n 
vt1!lltnıar:ınm lrurıbalarını yak:n~t , 
mecburl olduğu te'?:I ğ.oiu:ıur. 

ı1eğenccck, pfoje sahibiftc proje- ~13.fctlerl, el yazıları. imzalart kalar pek yakında tamamlana· 1 
r.in tatbik ve insasmda kont.rol çahsi eşyaları ve kitaptan bulu- caktır. ------------
hakkı verilecektir Anıt - kabir nacaktır. 942 senesinde kuraklık o!ma- D ~ 1.11 
öinasının inşası Uebahçc par'K ve Rına ra~rı halkın ekme!: sıkm- D . W • 

ltsı yoktur Götdesin r.'llı~ı~an fiiUnllı[I 
kaymakamını teh ": ederiz. u Uı n g 

-
(GördesUJ 

~---......~o---~ 

Tas ajansı bildiri or : 
(Ha ta:a[ı 1 ıııcı sa11/ada) 

muş her ceşit iftiraları mevzu 
et~~lerdir. 

ANI< AR A, 2d (A.A.) - ı "Türk coğrafya derglsi,, ha.kkın- Tnı.nseccan ndmdnki Hillcrci 
Geçen yaz Ankıı.rada topln11an ~a da kararlar alınacak ve i§e ajaııs 17 mart t:ı.nhmde g(lyn Ar.-
bırinc:i co~ya konj?ıresiRce tcş ac başlanacaktır. karadM nltlığı, gerçekte ise ~ 
kili kararla.şan "Türk cot1'rafya ark olrak Berlinde uydurulmuft o an 
kurumunun tcıı;kiline ait ha.zır • e~ cf 8 bil' hnber n~reUniştir. Bu lı~beı:· 
lıklar bitmiş ve kurumun çnl~- (Baıtara. ı ı inci 8ay/ada) :le Sovyet luıta.Jarmm J.~outroilerı-

Ankara, 20 ( A.ı4..J - B !\I. 
MccUsi buı;rıin Şemscttm &an -
tayın reisliğinde top!a.nmış, eı.· 
r:.imenlerden umumi heyete g n · 
derilmiş Un·ih~ o rnadr~nd3n pa-
7~rtcsi ton:anır:ık Ü7..ete ic:tım. n 
wn vcrilmi~t ,. . o----....... 
Maliyede tay·n ve 

nakiller 
al b""'' · · A k tin ~ U A ni tnmdıı. ve bıllıassa. batı tranm-m arına <Mj)-larnaaı ı~ın n anı veme a ragmcn ç askerı nokta .. ft "l• ni çevrelere u.,."thgwı ı..:1..ıın·ı. nJ - ''·· • 

,·alili'""incc icap eden mUsaade el iriimi·.,.ı.. """" .. e ..... '11ı.w. A cara, 24 (v Ul\.lt muha.b:irın-
~ c geç s...... mcktcdlr. den) - 1st.anbul varidat rnüoUr 

ve~~ ve ReisicUmburumuz Leningrad cephesinde iki giln- Ayni giln, D.N.B. ajaı!3ı da -nuav!ni E'5at lzmir varidat mü-
ı~et İnönü "Türk coğrafvı:ı. ku~ de 2500 Alman askeri öldUrUl· gi).ya Ankaradan a ~ı bir U?l- dürliiğüne. varidat umum mü
rumu'' nun koruyucu ba§kanhk- mU§tUr. Ruslar, Karelide, don. gmfln. Itocamun bir uydurma yay riüriüğü şube müdür mııtıvmı 
l l A .. " k-'-... ' ı.. ..... , uşI b' ehi u ı d t mtŞttr :B'arıık, vc.riQat umum m 'düriü-annı u1.1.en uuw ,.,....., .. rm ar- mue ır n r zer n en opçu. B · .. T '- . d h ali 
d K g .. re fah una gorc, eurı.z e av o- iZü levaznn ve krvmetll evrak mü-
ır. urumun yasasına o - lartnın. hi. m.ayesinda taarruza. geı; ıa .... k mevcut "So· .. ~ k#>.·mı'""'rıı·-

ri b k JB ekil'miz ... ..,...... UI ~ dUr muavinliğine, varidat umu,11 
aş anı sayın aşv 1 mıslerdır. ~ •• İ'-n ... ---'--ycanmın So"'"~- "d 1 ~ · 

D R f .k Sa•~n..... f"i• b<ıoka ~ l'i' .. .. ~anı. • ı~ı. mu ür üğli şube mUdUr muavın 
nır.da e~aarifVeku'imi'! 1 ıh's~ Moskova, 20 (A.A.) - Mos- ~er Birli~nc ıltiha.ını hazırla - ltırlnden Fun.t !stnnbul varid"t 
Ali Yüceldir. kova radyosuna göre SlmOlenak makta, Sovyetler Birliği do Tn.h· kontrol memurluğunn, M~ne-

Kurumun amacı, 'IlUrkiyede cephesindeki Ruskrt..ılan kuvvet· ranı iıınale hnzırl:ınm.ıktaclır. A- men mal müdürü Şo..ban Kôycc
ooğrafyanın ve ba.5lm yer ve be- 1l bir surette tahkim edilmie <>- !elaceıe ku..'"Ulan ve Stefaıu n.jan- ğiz m.nlmUdürlfürone. Ladik mal 
1;er ilimlerinin gelişmesine ve lan bir çok köyleri ge.Pİ a.lıniş- s1, Havas - Ofi nja.nsı Ye Avru- nıUdürü Vahip Havza rnelmüdür 
ilerleyişine çalı5"Jlln.k, Türkiyenin tır. Caıpışmala.r pek kanlı ol- panın çeşitli kösclerlndeki tabi lUğünc, vur1dat"umum rnUdUrlil· 
ilmi roototlarla coğro.f yasmı in- muştur. radyo istasyonlnn gibi ikinci ~ü mi.imeyvizlerinden Ra{[IC ağır 
cclemek, cihan eon~a hareket Londra, ıo (A..A.) - Ordu techiza.t kcmanlann da. it;t.irak ettiği bu varidnt kontrol memurluguııa. 
ve ilerleyişlerini ta.kip eylemek- umum mUdllrU tUmgeııeraı veıc., BU· propaganda koruıeri dikkate de- ·ı .Muş varidat kontrol memur
tir. ytlk Brltaey& t.anılmdan Sovyeuer ğer bir akonl.ısuzluk i~inde yap:- luğuna, Bayındır nml mtidür\! 

Türk coğ-rafya kurumunun ku- Birliğine vaadedllen tank, tank topu, !ryor. Bazı haberlerde, "frandn Ftıhri Sındırlı mal mUdUrlii~U -
.rucu iiycleri birinci Türk ooğ - .savar topu ve radyo clhazı gibi malze. lnglliz - Sovyet anlaşmazlrkla- ı ne, 50 lira. o.ali maasln varıdat 
rafya kon~de toplanmış 0 • menin hepsinin muayyen tarihlerde rı,, bildirilirken lbazı ı.aberlerde, umımı mlldürIU.W m'izavinlığinc 
lan coğra.fva profesör, uzman ve gönderlld!Chıi sliyleml§Ur. tersine olarak, l1119iltere ile Sov- Madalct, 50 lir:ı. ile askeri muha
öğtetmenlerinden otuz üç zattır. General RUByaya talWs edilen t&nk. yetler Birliğıinin 1ra.nd:ıki nüfuz oobeciliğine Arif, 40 lira ile but
Bunlnr ikinci coğrafya kongıre- laruı çok dUşUk h&.rarct derecelutnde bölgeleri ıhnldanda bir anlaşnn. 1,-ş mali ko · "il mumu..rn müdür
f\i toplanıncaya kadar kurumu çnlıpbilmek üzere husust aurette et· yaptıkları bildirilmekte, b:u;Jm lüğü ~mdn. ::.! deniz idare mu
idarc ot.ınek~o ~da. adla..- .JıaZlnndınlmış olduğunu ve bunların haberler j~ tranln rniıttefilcler hasebe müdür mua\-inliğlne Sır
rı ,.e işleri yazılı on iki zatı u- fşletllmcsı ıçın ıcabeden her turıu yani lngilf.erc ve Rusya arasın- IT, il5 lira ile varidat umwn mü
mumi merkez heyetini te§kil et- maJQmatı vermek bzere Ru.ayaya mU· da anla.smazlığı tercih etmekte· dürlii~ mi:.:neyvizlij!ine Ali Rt
:rr.ıık üzere a:ralarmdan ayrmuş- tııluıS81.8 !ugUiz subay ve erleri g&ıde. <lir. :r..a.. 35 lira ile birinci rnümeyyiz-
lardrr. rJ.ldllfn! iIAvc etmlfUr. Bu budala ve fena niyetli jfti- liğc Sadık. 35 lira ile mrschir 

Kurum merkezini şimdilik An- Alman tebliği m propagandru!ıne. i&tl~ eden· varidat kontrol m murlnğuna 
kam dil ve tarih _ coğrafya. fa- Bcrlln, 20 (A.A.) -Alman ordulan !erden bazdnrı, ;Iranı ftı.aliyct sa.- J .. fıtfi, 30 lira ile varidat umu.on 
Jıültesi kurağmda kendisine ay- ooıkumnnda.nlığuım tcblllf: haları için .dar ~örerek bu saha· ~üdiirlüğü ikinci münwyvızliği
rılan yerde Ucunnuş ve çal~cnıa- Kerç yanmada.sında dU§Dlan muhım ya Irakı da sokm.ağa bafJlamı19- Pc Ssüm, ikinci mü!lleyyızliğe 35 
Jar ına 'başlam1&tır. Umumi mer- kuvvetlerle yeniden taarruza geçml§. lardır. İşte bu suretled'İr ki "Tok ua ile l\lel:'tl~. İstanbul iktıs.::ıt 
l.ez heyeti ilk toplantısını 29 tir. BUUln bu taarnızıar çcUn savaş· 1 ·0 Nişjnt ·,, gaz.etesi 15 martta •illt'lrnssısı muavinliifine 100 li
mart 1942 pazartesi gUnü sa.at lardan aonra pUskllrtUtm~tUr. 28 dUo· f stanbul muhabirinden bir tel- ı ücretle Fan.ık B'.lcrinoğlu tayin 
10,30 da Maarif Ve1rili savın Ha man tnnkı yokedilınI1Ur. sıvastopol ~raf neşrederek "Cenup KUrdis- • <liknfelcrdir. 
can Ali Yiicclin başknnhğmdn cenubunda 18 mart gUnü bUyUk bir t.nnmda bulunnn Sov}"et kıtalan- --------
"apacnk ve kurumun önilmli2'ıde- petrol gem!sl bir hava torpllile ltnha nın -To)ı:vo gazetesine !?Unu ha- 8DIZ 8ft 818C8k 
k\ allr aylı~ devr~ye ait calış . oıtınmuıtur. tırlatnhm 1d 1 burada hiç bir za·-
malarının 'P~or,ram.mr baztrlıya- Donctz ke.tılnılnde Sovyetler Alman man Sovy(tt krfaları l>Ulun..-na - Z~ior 
~aktır. Umumi merkez ıbeyet.iniıı Romen mevzilerine kar§ı mu\·atfakı. :nıştır- ll martta n:\~ıım İran 
bu topl..ıntsında kurlimun ya.km yet.ııı.z tao.rruzlrmı tclcmrııun11lardır. - Irak hududunu geçerek !rnk 
bir tarihte n~ne ba.~lıyacağı Alman • Macar teıklllertnln mevzıı t-Op~klc.rınn g!rdiğini,, bildir -

ıoo Paaoçalık bir 
p a akliye ve 

arp btrııaı 

ta'brruzıart muvaffakıyetle neticelen· m1~tır. a· mıatır, Harkot doğuBUDdakl kesimde Trnn~:cr>an ~ı.ianm, İran doiay 
boş yere taarruz eden dU§man ağır larmcia ~cir~t isyanları natlak 
zayiaua. pUskUrtUim~tur. ,·erdi ,inı b!ldir1,.or \'e S.n-yct 
Doğu ce>phesln1n dl~~r kısımlannda l<ttalnrının Muo::tı\ pc:rol c;cne~i

bUtUn dUıman tanrruz:ları neUccıız: ı:e doğru itn:~stc o!duğunu ila· 

(flaşluıaf ı 1 inci sayfada) 

İngiltere Atıanlik usıtn.ı ile, A
mrriluı ile, IIlnt Olty:ınuıtu vıı.sıllı
sl!c llinclMnnn, Pa.slfUc ,·asıta !le 
Arncıtr.-ı.Jynyc. bağhclır. 

Da b:oğfar 'koptuğu takdirde nıu. 
lm\ rnıotlor nuıhnllile tiribni~. a. 
r:-'arın:.ı. ~'nb:ınro lcun·etlcr girmjc; 
o:nc· ı. ır. 

BUtUn mlJlet kendi ıztırnbtnı yine 
kendisine bir mUttertk yapmalıdır. 

Basın mlltnrekeııi ipka <llleccklir, 
çUnkU yUrcklcrlmlııde sevgiyi muhafn 

v1 t d e .. ız, !nl..ıt Avrupanm Kam za otmesltıl 'bildiğimiz gibl kini de Tokyo, 20 (A.A.) - Japon hUkı'.'ı. 
d nıze kııd:ır bu vres!nde yapacak s::ıklnmn)'l bUlriz. metl cözeUııUnUn blldlrdlğlnc göre, 

kıılmI!!tlr. Tal'ı\fımrzdnn'yııpılan hare. V(' Cdİy:>r. 
~ B"t" 1 1 d · ketlerin hcp3J muvatfakıyetle baı:arıl. u un Ylfl ar u~ ı unu.muş 

mıfj'tır. ·ıaln.n 1 r~·.lır. . , 
• · t ı.:ım Atl:ıntUc ha•tı tn .. Dtore • 

b r vazi!C'r.ıı ": vardır. Bu vnz.l.!c)i mlld- Bundar. sonra M. Antonesko Macar mayn lnfllAkı yllzllnden Japon deni· 
rık olarak hareket ediyor ve bu vazı. b:ısınına hltab ederek, l!acnr mllleU. zinde vukua gelen bft.dlAe haklund:ı 
f yJ 0::9 da lmln'tı.ınan Fin milletinin n1n Tuna havzaSI dolaylarıhı ıdarc Sovyetter Birliğiyle mUzaltercl~r hfılA 
]..:" • ç ,. sınde yaptığı gibi yapıyo. etmek hnkkmd:uı bahBOtmeğc ntha • d:wan~ ctmok~dir. Fakat, ııınaıyc ka· 
ru". yet vermcslnl istemiştir. d:ır bir neticeye var:ılamnmıotır. 

Hakp, Du~'nin ve F8§izmiıı Bol • 1 Biz b!r u~:ıl< millet c!eğfüz ve idare Japon, sözcUsU, ba§ka Mdlsclcr çık. 
\iZm ka:çı yapbtrı devamlı :mUca. edllmcğı kabul etmiyoruz. Mnr~al tığı hllkkınd& bir §tybllmeJlğinl HA.ve 

<.. le le komUn1zmln teslricrlnl lccndl .Antonesko tarafından harbe scvkoıu. etmiştir. Bununla. beraber, !JU veya bu 
topnıltlarınd::ı. hissetınl§ olan dost ls- nan birinci Mllıal krallığı, tarih yarcı. balıkçı kayığının bir mayna kurban 
panyanm mücadclesini hat.Irlattıktl\11 tır ve lba§knlannın kClldisl ıçtn bunu gltmiJ oımıısı mümkUndUr. 

nra sazlcrinc §Öyle devam ctmlşti'r: yapmasını ~bul edemez. Şark Slav· MUn.no, 20 (A.A) - ltnlyan saze>. 
Ceçen sene yalnız Romenlik duy. hğma lUU'§ı IAUn maniası, Cermen or- telerfnln harp tnUhııblrlorinln vcrdllt. 

gularımw değil ayni zamanda Avru. ta Avnıpasını Romen nKradenızıne Ic,1 bir hobero g6re harp ve nakliye 
pal.ılık gurunmıuzu da yanlayan te.ıı. birleatırlr. Romnnyanın, Avrı.ıpanııı gemilerinden mUrcltkcp 100 kadar 
rlklerc ve ağır tecavllzlerc uğradık. istikbaldeki tc~kflAUandmlmnSJnda oy birliği blr crııya top?nynn bir Japon 
Atalarmuzm ~ğl olan §imal! Trart.. nıyacıı.k mühim bir roıu varcıır, ve bu te~kill be§ gün cv\•el Cnv.:ı lnn yola 
ı:ilvnnyası bir zulOm YO ilıako.rcl. reji. rol modaın geçmlıı veya. pıutokrntik c;ıkmı,lır. Bu te~kil şimdiye kadar 
m1nc tabi tululdu. Kiliseler yıkıldı, unvanlar eeamuı değil, iktisadi ger • 3000 kilometrelik blı' yol nlrr.ı§tır. Ay 
halka vıı.b§lce muameleler yapıldı ve çekler Uzcrlne kurulmu~tur. Şlmnl ni haberlere gllra bu Japon fUoııu şiın. 
Romen !cUmat ndalettiılıı köylUyo ver Ka1'p4Uar.t ile bUyUk Alman dalgıuımıı dl Avusturalyanm batı kıyısına dofrtı 
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temu ctUğlmlz ı;lbl, Lenıberg ile de gitmektedir. Doğrudan doğruya PerL 
/J ~ /1 ~ Baltık de.niz1nc l.ılaııyonız. Ve ııımal he r.11 yoksa Albany'ye mı taarruz e. 
'(./ Vt.../ ,. Avrupaaı zenglllklcr1n1n cenul: ve do. dileceği ma!Qrn değildir. Sö,>1enUdlj!inc 

'AZAll:t;c,11,C..€.HİL.l'E.IC'YltHŞİ ğuyn dotı"ru akmnsmı temin ediyor • göre Japon flloııu I'crthc bir gllnlUk 
* DUnynda ihcr :manzara bacm1 ka· TUZ. ve Albany'yc lkl gUnlUlt mesafededir. 

dardır; halbukf insan kendt hacmin. Biz balkanların tacıyız ve kollan • Bu aul'QUe AvusturrJynya Japon la • 
den ba§lm hariçte pelC 1rlllliyetll hML mızı ltılin kard~lmlz ttalyaya uzalı. arnızu §Arklan ''c garptan nynı za • 
rat:ı cAımdlr! yoruz. :Bu vazltcml1.1 yerine geltrcbll· ıtıanda bB.§lnmı§lır. Başka blr Japon 

• Eğer esld UMıla.nn taknı.r ihyası mek için, harpten doğan ikUsadl vç filosu cenuba doğru llerlemel<tcdlr. 
nıUmkUn olsa mulıtekiıiorin fenalık içtin)al gUçlUklerlc mUcad"leye yar • 1 Hazırlık hnrekctlerl Port Darvln'c, 
!llhı inliluıp olunmaaı lcab cdordl. dınumız dokUnnıalıdı:-. f'ort Morcstl'yc, Torcs bOğazmdaki 

* İkl gi!zUmtlzle daha iyi görüyo. HaUp bundan sonra lktisıı.di sava§m, Horn \'C Tursdny adalarına ynpıla.n 
nız; füi cllmlzlc daha Jyi itiyoruz; iki bilhaBi::ı. zlrat hıUhsal programını izah şiddetli bombardımanlarla başlamıştır. 
ı,Yılğmuz.lıı da.ba iyi yUrOyoruz! Pek clml§ ve sözlerini bitirirken m~mlckct. Yeni Clno'do §lmnı Juyısmdn karaya 
nıühim geyler dU,UnUrkcn dimağımL gen~llğlnc hararcUe hitap ederek: çıkanlıın kuvvetli birlikler SUrnUo cc. 
- ilLI llZlfl üel'aber mi ~lışıyor? ''Toprağımız bu cençllk liıı.yeaindo yal_ mıba doğru !lerlemcıktcdlrle>r. Japon • 
Yoksa bir nııı!ı muhteklrlerden dolay1 nız blzlm mUlctımize ve avlA.Uaıımızn lar Port.Morcsby'nin şimal garbın<la 
layametıerl kopıırırkon diğer nısfı ta· nlt kalacııktu.,. crem•ıtır. Morkha.m vadi4lndo bir hava U.sıın tl'_ 
ab: man rahirıler gibi alay mı geçL. Nutuk bir çolt yerlerlnde hararette sis etmtıılcrdir. tteaenerine burada.D 
rlyor? alkt§lıı.nmı,tıtır. kolayca ula~akto.dırlar. 

Hava sllllılarımız Kerç ynrımaad· 1.6 mntt taı !hh cıe Alman ~ı:ı.-
Aır ı ı . ı in'tntmı lw :"!"\ r.ı ı'.sudmı 
t itip t•tm ı t:xtır. 

tilrtı;upur ıııı ııukutuı.~n ıro.ını Jo. aında Sovyet J.:uvvcUcrlnin çıkış mevzi r:cıyf' neznret·ııd~ toplu• '"'n . a 
ıerlnc ve dll.fına.n tanklarına. kareı f:Ill konferansında gare~cılere poıı cloıı.ı•ıma ının Hind Ok)anuımna 
elddetle dıırbeler vurulm\13tur. "İran Aıerbavcanınm ~-0vyet g(lo!:mcslnc mAni lm1:n!lmt~tır. Bu au· 

Hava kuvı.·ellerl, doğu cepheslnln ~prak13r~a rn.kı!1<;la ~~P~!ac~ retle Hind Okyanu u ile karaların tr. 
ıncrkeztnde dU§man demlryolu mUna· 1 1.n:ıkı ~lrk!yc ıçın buy~ ?~~ tibatı kesilecek olu 8asr:ı körle. 
kalll.tına ve hava alanlnrma taarruz ders mn.hıvetındcc'tir.. d~nıldigı dndt-n B!lıgale k!Jrfl7.lne kadar olan 
ederek birçok muvıı.!fakıyctıer elde hntrra gGt;riliı-se, yukarıd::ı sözü Wıa :tlil! mnkabU bir nblukaya tabi 
etmı,ur. DUgman dlln, 42 81 ha\'11 sa_ ;;~n uyduı"ll'lnlarm neşri ile ta- tutulmuş Glur. 
vıışlar:nda dU§Urillmek suretiyle G2 l>ip olunun gay~cl'in ne olduğu tnı:ilterenln, Amerikanın Çin 'e 
tayyare kaybetmiştir. ;colnvca !tahmin edilebilir Fon Hindistan, hntt~ Rıısynya ynpt:klan 

,...,. Papene kar[iı tertip ed'imLq. olan .. ·ardımı r ıııhra •-Abuır. Şub:ıt .._mdanbcrl dUımaoın n.yıca ., """ 
UatUn kuvveUcrlylo yaptığı bir Ç<ık ~phcli suikasttan sonra, Hit.ler- ~ylAn "'' l\lad&gaakar llserlilcle 
taarruzlrı SovycUere kanl.ı zayiat .ver· :il er Tiirki venin dış ~iyns<>ti llze- yopılacok hareketlerde lllndltıtanııı 
dlrerek pUakUrten 46 ncı Romen pi_ rine t..ızyilc icra ('~k içln yeni cenubtı Amcrlkıınnı tecridi ltlne hlz. 

vasıtnlar nramakta. ve bu "sinir met cdct>Jllr. ynde olayı 11 gUn zarfmda 162 Rus 
tankını yokctml§tlr. harbi,. j!e vakın ı:;arkta tecavüz- ttııty n Amirali bllyle cenıı deniz 

Malta adasında hava alanlan ve ha· kar m~cerıılara doğru kendileri- plrını tusan·ur etmekteıcllr. Ba pl&nm 
va karoıkoyına ba.tatyalorı bombalan· ne bir rol acmağa çalışmakta - baıırlanması mesoletl lıull4an ~ 9f'fl& 

<ltrlar. ı ....... , .... n mıştır. ene - a mevıuo .,....emesd!. Bu. 
Alman nv tayyarelerinden mürck.

1 
gün lse bunların konııplmUms im. 

kep bir mo, Akdenız kesımınd~ 11ç lrt· u 8 dememeli 'l ı ı.:ruı gunııebllmektedlr. KODQpl&t< ne 
glllz tayyaresi dÜ§Urınck suretiyle - l'ıC' bir &e~1n tahakkuku arMIDda pek ~ harbin başındanbc.ri bininci za.fcrinl ._______________ \ılrdır. Hatta lıNMı bu JIH!M.· 

k112ruımağo. muvtı.ffak oımu3tur. Şair Halid Fahri Ozansoy'ıın yazdı- fe naımttenlhlye kadar ~. 
lngiltcre etrafında.ki sularda C'ı bir makıılcde §öyle bir ba§lık oku. Mlb,-erln elinde bugiha tee yarar bir 

snva..Cj tayyareleri dün gece Port~ nu.yor: (Yalnu: dlhıUyorum: ŞUl<Me donanımı Japon kuvnıUdlt. 1apan knv 
lnnd cenubunda 6000 tonluk bir N!hal'in yenl romanı) ,·etini lta.lyan clona.nmuaıa ekUyerelr 
ticaret gemisi balırml§lardır. Or nu roman çıkalı yıllar otmuıtur. bu muazzam hBtt:ketl yapmaya lmkAn 
ta tonajda başka iki ~emiyc ağır Makalenln mtıh!rrirt de okumakta ge. )'oktur. 
isabetlc::r olmu.::tur. B\mların ta- clk.tntıı olmayı ancak g11ze1 bir •lert Mtmeftklerla bu harpteki ftlo ka.. 
mnmile tahrip roilmiş olmaları sonunda okumu, olınakla mazur ~re. yıplan ne olııraa. olswı ylıle !)Ok eıbem. 
muhtemeldir. biliyor. Vakıf. her eaerlıı gtlzel olmam mlyetU bir yekfın tef!kU etmelltec11r. 

lngilterc cenup kıyısındaki Ji. gecikmenin kılsurunu Okalltmeı:, artı.. Amerikan tet:gftlalartnm lntmso:zdeJ."i 
n:anlardan birine de hava akım r:ırsa dıı. ... Fakat her haldo okumada sonbahar aytarmıftn mı.re.o ayda 
vapılmışttr. 10 - 19 mart arasın- geç kalmmea :ıvawı yeınllonmlş oı. ugari 600 bin tonluk dımtz taertı vtL 
oa !ngiliz hava kuvvetleri, 28 i mu. cud,. gctırccc#I blldlrflınek~. 
Akdenizdc ve Afrika &lmalinde CŞUkMo Nihal'in yeni okuduğum ro- Bu faaliyet inkişaf ettıtt takdlrcJe 
olmak Uzerc 62 tayyare b)'bet· mam) dem~ll. (ŞOkMe ~lhal'in yeni denıtıett tutmak eoJc ~ oı...lrta. 
miştir. 'P romanı) demetncll. SADRt !:R'l'DI 
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;;i~in6:~:~.:~~:-' tal§JEJ1D ti: [j : J ~I ! §1,llBl ~ qöW.p_· __ • ~~~·-...;;:-. ____ ru_a".,,......:.._~~li __.... ...... 
rs.,~!~~.~·~1.da) Petrol dağıtma 1 Ma~ "a 

Üçer aylık olarak bakkal- 1 ey 
laraan yapllacak i 

1 - Cümhurlyet He.ık Paru.ıatı:ı 
talebe yurtlan, 

2 - Sıhhat w lçUmaJ 'Muavenet 
Veka.ıetinı.n Tıb talebe yurdu. 

3 - Mnarit CemJyeUnin Kadırga 
talebe yurdu, 

• - vuayetler taratmdan blma.ye 
~ö~ talebe yurtları, 

11 - Elbaso. aJt ve Uoaret kudı ile 
aç .an yurtlar, 

Bunlardan Cümburlyet Halk Parti· 
8Ule alt olan yurtinr (61:5), Sıhhat ve 

~imcliye kadar aydan ava ya· 
pılan petrol tevziatı. bir nisan
dan itöbaren üc oyhk olarak ya
Dflacaktır Evlerinde petrol kul
!anan ailelere, Ur nyhk sarı fiş
ler verile-Oclctir Her ev avda 3 

litre petrol alabilecektir Kum
panyalar. do?rudan do~ruya 
hakkallara tevziat vapacaktır. 
Bu suretle ootroliin lirte fivatı 
34 lmnıştan 28 kuru.~ indirile-
nilccektir -

ı,:aıu.ı lıluaveııe, VtkAletııı. batlı o- •th ı ı • ı h • 
tan yurtlar (1000). Maart! CemıyeU• 1 a eaı n eşyanın arıce 
ne alt I=adırga talebo yurdu (190), 

~:~ler (~;~ın~::!ma= v~rc:. çıkarıln aması için tedbir 
caret kaadı ile açılan yurtlar ıee (190) İthalat e. lt8mm trr rn:ırttan 
}'ataklı olup bUtUn bumUesaeselerde :tibaren tek elden ve fcaret Ve
bal'lnan talebe sayısı l2138) ze \'Br· ka!eti kanaliyle tevzi edileceğini 
tnaktadır. yazmıştık 

Bunlardan bıı§ka. (100) kadar tale· Tatbiklta ait olmak Uzere bun· 

ithalat ~yasınm kiml~re ait ol
duğu. hangi ('İn! ve miktarda 
bulundugu tcsbit edilmiş ola.cak
ur. Böylelikle, memlekete ithal 
C'dilmi mallann, tc.lmır harice 
~ıkarılmas:nm önüne de geçilmiş 
o1acaktır. 

hcıun de b:ı.zı aileler nezdinde pansı· dan EOnra gümrük ithalat beyan 
Yoner olarak barındıkları tahrnlrı edile· nam~leri i~ mfü.iürliF.ünden ge
bıUr ki bu hesab:ı ı;;öre bug1ln tfjtan· çcce1<t•r. Böylelikle, Ş~hre gelen 
buld!I. aile ocağından uuk kalmı§ ta· -------------~-------------

le~u=dac2::'~';r~;:~em;:a~:. Bir gazoz arabası Yog~ urt tiyatlarında 
1'i1en yurUardan Sıhhat ve lçUmnl 

ı.ıua.venet veklleune batlı ve cıooo> devrı·ıd·ı ı•htı"kA ~vcutıu yurtlarm Pertl yurtlan g1bl a.r mı yapı ıyor 
lll&Uuba uygun bır §Cl<nde ldaare edil· 
:tııekte oıduklrı bilinmekte tııe de Arabanın atlarından biri Bir kilo yoğurt 100 
<1533> talebeyi t>armdlra.n diğer yurt_ öldü kuru§a aahlıyor 
larııı derece derece eksllülklerl ve va.kıt Bugil.."l taat 17,15 de Şark g:uoz Silivri voğurdu fiyatlarında 

Halka beraz un verilmesi ka
raı-l~ırıinuc;tır. Şehrfı."11.ızc 30 
b'n ~uvalltk btr. 20 bin ruvalltk 
<la b!r olmak U c ilu b'a ·Uk ~ar
tidc ekstra ek ... tt'a un ""ci.tnt.<te
dir. tki parti tamnmlandılı:tan 
sonra tevz.i~ta bn~lanacnlmr. 

Ilk olarak m~kten ve hastane
krle randunanı aı tırnıak i~in a
mele!l"ne sıcak vemek veren fab. 
rika'ara, daha sonra da halka 
!>eyaz un verilecekt1r Dağıtma 
:çin aynca bir formiU 

0

bulunacak 
tır. Dün, \1layette bu hususta 
bir ko!llisyon top!antısı yapılfiuş-

Koyun eti yerine 
Keçi eti satan dükkan
lar hakkında takibat 

yapılıyor 

Kışla ile medresenin, ınsar.a 
biltUn 5mtilnce s'Hnmez da..-nga
lar vurduğuna :nanmı~ımdır. L r 
nskerı, han~i kılı~a sol:-arı!anız 
r-0kunuz, dimdik gÖ\ eksi, l:c~in 
haroketleı ı, sert, tok ~esile özü
nü ortaya kor • 

Bir 90ft<: için de avnl f:.eV söy
lencbil'r. l~lcr fral< ~ydirin, is· 
terscnız lıusar iln·forın:ı.sı. En
sesi, ı?öbcfri, renklı ve toımbul 
yanakl:ırı, kim oldut2unu söyler. 

Hoca.lığın da böyle silinmez 
izleri var Belki drntan bu izler 
seçi!mez. Fa.kat nıh üstUndeki 
tes•rleri, en kııtı ve kaba.nk çiz· 
gilerie belinni5tir· 

B~~alarını ilgilendinniyen, 
aesler, sözler, bak?'Şlar, gülü§ler, 
duruşlar. onların g-ôzüne batar. 
Onları örse'er Bir tramvava 
binse. oradaki 

0

cocuk ve dclikanlt 
Kalaba.lığınm hallerile, kendi içı 
=u-asında hemen bir alfilta II\uha
bereei başlar. Onların her g.eyi
n~ dikkat <.'der Gözünde araba, 
va.vae yavaş bir sınıf haline gi
rer. Kaba bir kahkaha, çirkin 
bir bak'ş. hoyrat bir şaka, iğ
ren~ bir fJ!Silfa onu sarsar, 

Bir hoca tanıyorum, ki bir 
gün vapurda aralarına düştüğU 
bir delikanlı kii.'llcsinin gi.iıiiltü
sl\nden, çôk rahatsız olmuştu. 
llkin iTadesinin f rcnlerini sıika-

:al{ ses cı u.m:ırruş, Fakat gü
t ültü artttl,C':ı. aı tmıs; dayarul
m z b r ha:e \'filmI§. 

Iföca, ya_ ıgnracı!arm en yn,. 
rnamna e :Her..:~~: 

- OJ-1um bir p:ırça panıuğwı 
va~ m? 

Dh·e sonnuş. 
G.n~. 

-Yok! 
~\·rh·nı verince, bir ba~·~?~: inı
dada ycti~ri.k namuğu uz:ı.hn~. 

Il..>ra, teşekkilr etmiş ve alıp 
kulaklarını t kamış. Et.raftan 
~lümseycnler olmuş: çocuklar 
da işin farkına varnrak, susmuş
•ar. Bir kere sess;zı:ğin ne bil
vü~< huzur oldu "hınu anladıktan 
~nra da artık oiirültü etmemi§· 
Jer. 

Tnhii ona: 
- Niçin do~nıd:ın do~ya. 

biraz susunuz, kulaklar.mızı pat-
1atun·z; demedin? 

Dive sonnadrm Bövlc bir ih
tarın gen,.ler ilstÜnde ·fena tesir 
bırakacağını ve daha beter gü
rültülere vol aracağını l:Hirim 
Gercek hoca, yalnız sın·fta dC-: 
ğil, her yerde hocadır. En OO§
kun trençlik denizleri içinde bi
lP, durgun bir limana vannanm 
yolunu 'bulur. 

HAKKJ SUHA GEZGiN 

Muhtelif semtlerde bulunan 
kasap dükklnlan belediye tara
fından met surette kontrol edil
mekte ve et va.zi~i tesbit edil
mektedir. B.'lZ1 ika.sa.olar koyun 
yerine keçi eti satarak halkı al
dattrklan ~örülml.iş. bunlar hak
kında yıldmm cezasr tatbik cdil
mi'1f;.ir. 

ıeçırmeksl.zln islıllı edilmesi gereken şirketine n.Jt araba Mehmedin ida- bir artma görüldüğü için alika-
~rııtıan bulunduğu anıaaılnuş ve bin re8inde c:ııangir yokuşundan iner darlar tetkiklere ba.51amı~lardır. ,. ~,, (j7) il 

Ctiee bazı aileler nezdlerinde barın_ 'ken a.rn.ba:nm önüne tınsız.rn bir ço Bir buçuk kilo sütten ar kilo #1 ~ 
chkıan tahmin edilen (100) talebe de etik çrkmrş, Bu yüzden a.tlıır Ura • l ., . _ 
bu hesaba katııırstı. buglln itin 1stan· mi.iş ve araba biraz sonra devri'· roiurt yanılmakta.dır. Bugün bu , --~, 
tıuıda en &§ağı dllhıı c735> talebenin :mi5tir. yoğurdun kil08U ıoo kuruşa ... Albn fiyatn s· tnuknd3eratı ne llgllenmenln UU'Ori Araba.cı Mehmet kaza esnasm "' tıJ:-..aJctadu. Halbuki bir kilo pey ıgara ikram etmek aaeti 
olduğu gllriılmli3tur. da ba..'.}llldan yııralanmı§, JJütün ga. nir 4 kilo sütten vikudc geknek- Dün ıbir Reşadiye altınının ff-

1ııte mahtyctlnl M.11.\sa ettığ'im vazı.. zoz ~leri lmıldığt gibi c.tlardan tedir Bu vaziyet karşısında yo- yatı 32 lira, killQe altm.ın Oir gı- BU hafta.ki "Karikatür,, 
1 

t bb1 d ğurtta. ihtikann fazla olduğu ram fiyatı ise 400ftruruştu. 
e hakkmdııltl liltıbdalrımı Ankaraya e ölınllşti.lr. göralmektedir. _ ___ ___ mcooıuasmda "Ankara 
daııü'11mdc yüce MUU Şcflml.zle Sayın Bunu önlemek üzere geteloen Konferans mcktubU,. mu.haniri "Zaparta .. 
~nımıze arzett\m. ötedenberl Veremle mücadele tedbirler alınacaktır. tiltün fiyatı yükseldikten son-
tençıertmlzln 6rnek oıacak blr pekllde cemiyet.inin balosu bu Eminönil ha.Urevinden: ra, sigar otJakcrlığma ve bqka-
l'e~elerJni ve uzun tahsil yıllarında ak .. '\&111 Trikotajcılar idare ı - 23 3, 942 paza11tesi giinU l&rmın "otlalavesi,. olmağa ar-
lıuıur ve refa.h içinde çalı§ID&larmı h kıymetli sanatklr l. G41.lip Arcan tık bir son vermeği ka:-arlaştır-
a~ buyuran Mllll şenmwe onun lstanbul Veremle milcadele eyeti tarafından verileceği evvelce i- dığnu yazryor Umarım ki, bir 
~de yUr1.lycn CUmhuriyet hU~metl, cemiyE:tinin yıfük balosu, ıbu ak- Tıikotaz<'rlarla ~rapçılar ko- liın edilen konferans, konferans- latife olarak yaZ:ılmı.s olan o I 
hıı maruzatım üzerine, evvelce umumi ~ Ta.ks1m 'belediye gazinosun- opcratifi, unrtımı heyet toplan- Mlllll ant olarak Ankara.ya git- yazıdan bazı k:iniSeler gerçekten 
hı.r ısekDde dilıJUnUlmU§ ve !alaı.t harp da verilecektir. Baloda., mngin, tısı. dün, Eminönü halkevi sa- meai üzerlne tehir cdilrmetir hisse kaparlar da, tatlı bir ne- • 
"~etinin tazyıkı: sebebiyle geri bı. mtkevheratlı bir de uiyango çe- Jonlarmda yapılnuŞbr. Toplan- 2 - 25. 3. 942 ~ar~ gUnü zaket Qer~e'Si tçinde sürllp gi-
l'akıımı,, olan tuanouiiann mı 80" kileoektir. bda yeni idare heyeıtı! set"fltnl§- uat 17,30 dil ~Şüldil:Ba- den o korkunç bed&vacilığm ö-
11tınca göttlrülmem itin derhal hnreke_ ti banoğhı tarafından (Pa.raya da- nilne ~ oluruz. O yazı için 
to geQmek ıUzumunu takdir buyW'Q.rak Genç bir doktorumuzun r. ir) mm":ZUlu bir konferans veri- latife diyorum. ÇüıikU "Zapar-
<ıooo) ld§lllk modern b1r yurt binası. muvaffakiyeti Denizli talebelerin teccktir. Gizi6 Foerbesttıir. ta .. yı tanırım; gayet mükrim, 
tun ın3nsmıı karar verml§lerdir. tsta.n· -~ eli açık bir zat olmakla şöhret 
btııa bu son geliı:ılm bu mevzu lı!lk_ Haydarpaşa Nümune hastane- çayı Mes'ut bir evlenme almıştır, Kendi içmez; ba.şkala-
~da tcllkkt ettiğim emirleri tahnk· si kıymetli hekimlerinden dcxkt"Or Şehrimlırle okuyan Denitli ta- Tümgeneral Mustafa ök•A-:- rma içirir. Fakat yazısında öy-

Uk ettirecek son tcdkikatı yapmak Fahir Vural. evvelki gün Sıhhi- ı :ı.u..·1.....ı f"',;:_ t_, ~, · nf ı.Q!uuı le mu~p , ... be..,.,......_,l '\o:r ı'lham ?IJÇ ~n, n.I\u- ~~ut:ıen me aa- l:rzı Refia Öktemle Deniz inşaiye ... ~ "" ""~l;:'w "'
1 

taaaınıı. mfuıteııltUr. ye Vekaleti tarafından seçilen tıne cumarteel runü üçten .. 22 ye binbaşılarmdan Kttna.l Benerin kaynağı görebiliyorum ki, bir 
Sevglll Milll Şefimiz bu sefer Is. jüri heyeti huzurunda ihtisas ~ dev~ ~ecek b1r eğlence evlenme törenleri düii Fatlh ~· kaç satır da. ben karalaınaktan 

ltnbuın va.k1 olnn tc,,qtt:ıeri vesilesiyle 'i.mihanmt muvaffnldyetle ver- tertıt> e-t..mişlerdii. Eğ.lence. nin gü l lediye dn:_.,; .. .:ı~ ik·ı ta.rafın ak- kendimi alamrvn.cağım. 
btnanm ynpılncağı yerin ta"'" ve tes· mt~. birinci sınıf da:hiliyc müte- ı l i"" 1.:: ..... """'~ "I J~ L re o ma.aı ~·n ttngm uır prog- rnbı> ··e dostları n'J'!fDında ı'cı·a C· Tu''t11n ı'çmem F-ı .... t sı"gara 
"llYlo do ilgilenerek bu tıılc olan ytll<. unSS.ISI OlmU~Ur. Kılinik ve po- h "" - • ..... ,.... u • w--"' 
'elt alAkatarmı devnm etWınek ıot· likılinikten getirilen iki ayrı lhae ram ~~- düdilm!ştir. Yeni evlilere saadetler verip almak, cemiyet hayatında 
fttnd& bulunmu .. •-o.A-. tn üzerinde tam bir vukufla mu- 8 b l . enz. o ka<laT kök !Wmış bir incelik """"".- er er erin zam ı·stegı"'· ...,., :ı..aı· d ki d .. .-. ksı n 

Parll Genel Sekreterliği, teln.k'kt et. vaffakiyet kazanan genç h~kimi- anaııc::ü u ın e , ı.u.aua zı ıı... • . .:ın .. -"tik ~. Berberler, bugün halen tatbik VAKiT şunun bunun ikramlarını göre-
""'1 ilhamlar ve dlrekt1fler dairesinde nlı.Zl C.aDwı.>• t=.ı eın:nz tmekt ldukl arif l'lırdun pl!ntarını en kın bir zamanda e e o an t elerinc rek ve ba.ztlarmı gerçekten is-
ı.._ ·~ :y · f l 1'ADl yapılması için belediyeye tismar ederek yn§aYlJ> ~itmek. 
~ayıp hemen inoaata ~'llama.k U· enı ırm ar müracaat etml~eııdi. MUrlıcaat, insana, ô.detıı. bir karşılıkta bu-
~aır. Bir Alınan firması şehrin muh alakadarlar tarafından tetkik e- Daıma halkın menlaa· lunmak mesulivcti yüklüyor •.. 
~urt, ıeha&de'bafl • Direkler araam· telif verlerinde modem tes!satlı dilmektedir. ÖğrendigumW• 'ze gö- • J Gün oluyor.· ben de ''llJn.nrn1c aa ,, .,. rah Ti tros k f ı · tını ü.-:u··nu··,, h- sayı· J ··-s .,ıınan ... e ya unun ar ası. mn ar mşa etmek arzusunu gös re, berberler Ü<: smıfa ayrılacak ""r tiryakiler gibi, cebime bir paket 
~ dll§en ve eneıce konservatuar ya._ termiştir. Belediye ibu teklifi ret- ~e her b:rine azami ıo kuruş zam ~·nda en seçme \1azrlar koynrak, her rastladığım dosta.. 
~llıtıak üzere hazırlanmış olan bUyillt kik etmektedir yapılacaktır. nesreder bilhassa ikram etmiş olanlara, 

~-ya yapılacaktır. Üniversiteye ya· -======·=================================================== 
llılığtyla beraber Mlll1 tar'Jıtmlzin T • • De 'd gündüz siztle kaldım .. Fakat il<;ün. 

cU gUnUn gecesi zavallı baban öldU. 
Cese-di muayene etmek ilzcre btr 
Romen za";.!ti de bernber gelen bU
kiunet doıktorU zavallı ıınneni de 
derhal dD.rUliceze hııstanesine nak 
lt'tUrdi ve iki gUn eonra dn <Yrada. 
tavanı ann"!clğin .... 

ltıl w4 - onı, yn.vnıcugum, va e.n 
ı aa..,.aıarmda heyecan kaynağı o. u-..: ('"bd b ..... n övled :ı. .auw-_, .... :ı. Uı:;un g en sonra 

l'~ ve elemle gnını Jçlçe sunduğu için ~ ziyarete geldi .• Bir tt.:ı.lyan 
G nı yeti~ Tilrk ncslJlerlnin en kutlu a>..biti ile evlenmiş ve Budapeşt.eye 
tlıdu olacak olan 16 mart ,e?ıltler resmi bir vnzife mtinasebetile gel-

fıbldesl de mutlu btr tesadUf eseri ola· . le 
to.ıt bu "-Un be k :nıŞ r .' 
111, araaıun""' e lsa t etme te. - Deva'dan Mari Gazda mı? 

· <ilye sordu.. Boi;razme. kadar yük-
~· Gerek maddi cihetten gerek manevt ~len soğuk bir korkunun kendi-

Pheden bUy{lk JoymeUert halz bu ni boğmak üzere olduğımu hisse
'l'aaı:ım yurda tahs1a eaıımesı busu· diy. rd 
~da fstanbtıl vali ve belediye rel.sl ~ ~~i bu büyük felaket nc
ıı.ı- · LQt!l Kırdar ile kıymetli mesa.t dir? dive sordu ve .kati bir lisan
SU ka<ıaııaruun g6sterdlklerl gayreU la sorm~ğc. bile lüzum görmedi: 
tn;ranıa anmak benim için bh· bor!:. Demclı: ki babam ve zavallı annem 

· ölmUş ha! .• diye sözllne dcvıım 1tU:u arsaya yapılacak ve (700.000), etti. 

1 ur liralık btr maaı:nn~ vllcudn ge· _Evet ya.vrucuğunı ;zeçen ~
~ek oluyordun, bugünün zor al}rt· linisanide İspanyol gribinden öl-
lrına rağmen, bütUn ltonforu ve tef· ''Rl 
~·~- •· Tt1U er .. ~ ... ile beraber (94S) senesı ders Evvela bahe.n iki giln sonrn dn 
~Va!mJne ltadar ikmal edilmesi, ve ~!llle'll ölmiie .. 
~ Pllarmı sevgili gençliğimize açabll. Anna yenge C3Jlla dnynnm1ş ağ. 

esl lçtn hiç blr gayret esirgcnmJyc- ı ... ordu Rucr amca tıınaklal'llll 
Ctktı ..,..., . 1 

r. viyercık ba§ını ı;:evirdi .. }{adar O· 
ı-c'l'alcbe yurtınn işlnl kesltı bir su. tıanm -Orttı. ycr.ndc kalm:!jtı. 
~lf.e hallcdııbllmek için bir tnrafta:ı "Babam ve r.ıınem ölmliş1cr .... 

Ylece (1000) yataklı modern bir BirdC'n nahif bir cocuk hıçkırığı 
~rt b!naamm ııUr'ntle lll!lasına ba§lll" boğazına yiikscldi ~dudaklarını ısı
't irken, diğer tnrn!tan yukarıda derece mro.k kendine hakim oklu. Gözle. 
~rece cluı!klert ve '\'t\kıt ı;eçlrnıeksL rl kııarmı3 yatıyor, dalına odP.nm 
bııı b!tLh odilmcst gereken tarafalrı rta yetinde olduğu yerde duru-

Unduğunu bildirdiğim yurtların bu Birdenbire döndü ve odn-drul 
~annın ilonnU, \"c i.81Ah edUmed rlktJ antredeki sımrun üzerine o-
ltrc " • Y.en tnrnflarmlll lsldlıı için de a;>~ turdu. Başını yumruklarına dayn-

ıı. le§ebtl.!lerdc bulunulduğunu Htı.ve. 1ı ve o zamo.n ?.ayTf ı-ocuk h·çkm
ıı. Zikretmek istcrıro. Bu tc§ebbfuıler- ğı nihayet göğsünden ı-ıktJ. 
ı:ı alınacak netice. ııUphc yok ki. G3zyaş':ı.rı olı;k gibi :ı.kmağa 
~ Yatu olmaktan ileri gidcmlyccck b..·wlııdı. Hu;kmklarla boğuluyor -

Yazan: F ranıuva Körmencli Çeviren: Muzaller Acar 
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geçip oturdular ve s~. Za
man zaman ihtiyar yenge göz Y84· 
lan arasında derin derin göğü:ı 
geçiriyordu. Rudi amca belli et
mek istemeden ka.rı:sma be.kıyor. 
gözlerini krrpryordu. Radar artık 
ağlamıyordu, ma.s:l.ya otumıuç du
dıı.k1arım yummuştu. Nihayet ko
nuşmağa ba.şlndt ve: 

- Peki namı olmuş? 
Diye sordu. Fakat ba.~ı kaldı

rmca odada. ye.lnız o1duğunu gördü. 
Ck<'-e olmuştu. Betty yatağınr 

hazırladı ve yo.talt hazırlruıır hazu'
lıınm:ız Kadar ya.ttJ. Hayal dolu 
oehreler uykusuna girıli, ter için
de uyandı, bütün vUCUdU Utrlyor
du. Daircy<' gitmedi, gözlerlnin et
rafı siyah halclcrle çevrili olduğu 
ruılde o gün yemek oda.smda kal
m.ağt tercih etU. Cadde fcvkalA
öe glineş!i icll. Tnle-belerden mUte
seıtkil bir gnıp şnrkı t'IÖyJiycTek 
Pozony ciı.ıidcs!nden geçiyordu. 

rmclan hiç blr haber a1amıımakla 
UzUlmüşlcrdi. Her ta.rafta endtae 
verici ha.herler geliyordu. Şehirde 
h!r çok da yağmacılar tUtcmiŞtl .. 
Daha sonrıı Romcınlerin işgaH ~
~nmrşb, Al!nlmn ne mUtlıiş gUnler
Ji onlnr ! Soknğa çikmak herkese 
~cletle m~edilm1şti. Gllnlerce 
herkes evinde kapalı ka.ldı. 

Marl ağlıyordu.. Kada.r'm elini 
tuttu: 

- Toru. yavrucuğum, dedi .. Bi
liyorsun ki dtikklinda hemen he· 
r.1en hiç bir VCY yok gibiydi. Evde
ı~: mobiiye.\ara da gelince ... 

- Evet.. evet.. biHyorum, fa
lcil'dik .• 

Diye Kadar genç kndmm sö:ıU
nU kesil. I\'.unı görlerile, ağlayan 
bu kad~ lxıkiyordu. Sonra nazar
larmı pencere taratma çevirdi. Gil
llC'ff parrldıyor, iki kam~·on teker
lekleri gıcrrdayarak oo.ddeden gc
giyordu. 

Mart yanına ootulmuş: 
- Toni, bu o.'çltk dünynn.'tl haJl 

çıolt feci!.. diyordu. 

- ''Evet bu clça.k dUnyanın ha
li çok feci.. çok .. ,, diye lüıdnr tek
rarladı .. Ronıenler babamı öldilr
diUer w beni mğ salim mcırJekete 
iMe etliler .. 

Mal'I}~ tetk'l<e ba§ladı: "Üze
r:ıııd.e açık gn renkte fevkalade 
Sibel bir e!bise, ayaklarında yük
eck ökçell pahalı iska.rpfnlcr vardı. 

- Y" sen, Mari, diye sordu .. 
Sen nasıla-n? Bir ttalynnla evlen
diğini öğrendim .. Nıç·n kocan se
ninle beraber gelmedi. 

MIU'i pMtcereden dşı.rıya, cad-

vakitli va.ki:t5iz, ibu na.ketten ıi!k
ram:ı kalkışıyorum. 

Niçin sigara ikram ederiz? 
Bana kalırsa bu ikram, gönül 
almaların en ucuzu. en pratiği 
ve en "~rane,, si olduğu için 
tercih edi~tir. Yakın vakte 
kadar kahve de öyleydi. Fnkat 
gün geçtikçe fiyatların muta
dından yülcseklcre cıkması, ba· 
zı incelik ıtrecburiyetlerinden 
'bizi yavaş yav04t ve pek haklı 
olarak sıyırıp kurtaracaktır. 

BugilnkQ durumda he :ıp ve 
kital>mt bilir iki tiryakinin 
ka~ı ka~a t?"eld"ğ'ini tru!arla
yalun. Farzedclim ld biri, öte
kinin yazıhane.sine bir ziyaret
te bulunrnıın olsun: 

- Merhaba dostum.. . Hoş 
geldin; safa g\?ldin, (tçinden) 
bu kadarla iktifa etsek ne gU-
7.el olacak. Zııteıı ,•aktimi ah
yorsun. Bir de sigara ikram et
sem, kim bilir ne kadar dalın 
oturacaks::n ! (Yüksek sesle) 
ha}Tola . Ç,Oktandır yüzünil 
glirmcdlk •• 

Beriki: - (İçinden) Sigara. 
vermediğine b:ı..kılırsa, her halJ 
de tasarrufa başlnmış, Binaen· 
aleyh benden bekliyor ..• Paketi 
çıknrsarn, o da dalacak ..• Tcr~i
han içmh·eyim... (Yüksek BC -
le:) Vallahi fırsat bulamadım 
kardeşim ... Yoksa her Z3nlan 
gönlümde olduğunu bilirsin. 
(İçinden:) ncaba sl<~ara paketi: 
ni crkarsaın mı? .• Fakat hayır,. 
O zaman kendiaantn bana fıt .. 
ram ctmedığini hatırlatır, ne
zı\,ketsizlik yapmı3 olurum •.. Fa 
ko.t bu hal ne ko.dar demm e· 
debilir? .. Gözl rim dönlhror ve 
iki ark:ı.dasm w.>hbetindcn alı
nabilecek tatlı zevki rtltarama
dı~ icın adeta 'liilirleniyo. 
r:ını. 

Birinci nrka.dae: Tc·kPrtcn1e 
uevindeıı bir iki 18.f "'tikten 
ı;oııra (kencil kendine) n~ab:ı 
s•garayı bırakn11.; mı!? Olnb:
Jır va ... Bu pa.ha.lıiıkta.. Fakat 
~a bırrlcmamı.~ da benim 1kra
-r.mu bekliyors'l ... Pakelt<' to· 
pu touu be~ si~e.r:ı lrnldı On· 
ln.n da sırası ırclincc, odaya gi· 
ren c;ıkan oltnadığı bir ::aman· 
da hemen ateşli;"e'Cek ve du
daklarım<ı lnstıraro.k herhangi 
kİn'Bl·Ve ikram edecek bir vaı.i
yctte ·bulunın~dan idare edip 

(Lıilf en sayfam rrvirini::) 

• t 

Pın~ar :E currartesıl 

> 21 Mart 22 Mart 
:.ıı:: -
er R. en-eJ: 8 R. e\"V~: 4 ..... Kasım: 181 ll081m: 183 

\ aıdllt•ı \ Ul'ıt tı lf~zani \ w.au t.%llnı 

GUneşlı 
6.09 ll.48 1uo 

dotu,ıı 
6.01 

Öğle 1%.22 6.02 l!.21 ~.00 

lktndl llS.47 9.%7 15.4'7 9.20 

Ak&am 18.20 l!.00 18.Z2 1!.IC 

Yatsı 19.ö2 1.81 19.M 1.Sl 

lmuk 4.26 10.00 4.24 10.03 

de yeni blnnnm lnş:ııı.tı tnmamla· rlu. İhtiyarlar dn ağlayarn.k yanı
~ hpııa.rou scvglU ~ençllğlmize aç. Iln gelip onu t,c$elliye çalıŞiyor·:ır
Qb...~ mescıenin kakllnden halle-l dJ. Nihayet hep be~r yemek o
'~ olacağı tabildlr, d.Mına girdiler, nwvmırı b8flDa 

Öğleye doğru Mnn Gıızda tek
'r'P..r geldi. E\•velt:. yemek odasında 
kalan ihtiyarlar, sonr:ı yatak oda
lıu-ma Çekilmişlerdi. Mari geçenle
rin hepsini anlattı. J\i:'Ustos iptidn
~ndan bcri tspanyöl nezlesi Deva
yı kas·p knvurmağa ba.~l:ı.mıştı. 
Allaha çok şUkUr ıhtlyarlar bundan 
arar gönnemişkr, ancak oğulla.-

- Ah Toni Romenlere kimlerin 
rehberlik ettiğini bir g5rme1i idin. 
Mese • fı. llU eczacı S!miv yok mu? 
t~tc biri o .. Sonra Romen devriyc
!eri size gelerek ba.oondan memle
ketin harlusmı istediler, ha.ban 
verınf'k istemedi, "yok,, dedi. Bu· 
nun Uzerine dlikkanı b&&tılar, a.ra
dılar ve bir çok haritn ile beT3ber 
bir çok da mektepli a.tlam buldu
lar. Bu vazlyet kartısmdn babanı 
aldı'ar götürdüler. dövdü!~ ve bet 
gün kııılada ha!)SetUler.. Zavallı 
rınnen be= giln ss.bah tafaJ.-tan aJc. 
p,.:ım gUn batıncaya kadar kıvlanm 
kapusmdan nyI'Jlmadı.. Kendisini 
iÇl}rlYe aokup bamnı göstermedi
ler a.rna kovnıadıhır da. Çünkü ne 
kadar kovulsa yine de k~lanm ka
prsmdan ayrılm-:yordu. Nihayet ba
banı beııinci giln btraktr1ar, çUnkü 
hanı.re ti fevkaffid e artiı"'!ştr. Kış
lada -:ot n~llinU3, "C>~k alm·ştı. 
Doktor MOSk~ beraber gece 

deye b&.ktı: \ 

(Devamı var) ·-------------------------
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Milyonlar diyarında 1 :7.2~: 

KUçilk Kmacıyan Ha.nmdakl İırtalı. 

Yazan·: Cevat Tevfik ENSON bul Katazalan Şefll~e mllraca. 
atları. 

(Ba." evvelki ı;iinkiı sayıda) Günlerce Luizle Ala.bama ba· l••••••••••••lı 
Derhal otomobile athyarak lı. nna gidip geliyorduk. Hayat, ga. B o • N 1 G • R t. 

mana gı!.tİ!lı; ~nkat n•ıft'"' .. ı'.mt> . yet tatlı geçmekle beraber, bir Talebe velı"lerm" e aş, 1 Ş, ez e, rı p, oma 1 zma 
rikada her 1§ muntazam •. "Hoııo- akşam cebimde yirmi dolar k~-
lulu" çoktan gitrniı:;ti. Liman da... dığını görünce, yemek bahanesı.. Kız w erkek orta okullannda 

in!Si~ =~rş;:~~e: ka&.r ~a!~1:J!t~T~~tle ya. ~=~:e-vapv:ı~==v:: Nevralii, Kırıkhk ve Botun Ağrtlarınızı Derhal Keser 
aklınız neredeydi? Düşünüyordum. Ne yapacak. Ueretıe almanca ve riyaziye der&i 1 C A B J N DA G U N D E 3 K A Ş E A L 1 N A B l L 1 R 

- Aklım da bf;ntınle beraber tun? •. Geri dönebilmek içirı mu. verm~.k isti.yonun. Arzu edenlerin 
Alabama barındaydı. hakkak surette paraya ihtiya. En Son DaJrUreda (İyi öğretir) 

- lyi ama .• şimdiye kadar ka. cım vardı. Ve bu parayı tem.in e. remzine müracaatları. 
Itmr mı? debilmek için behemehal bir it -------------

- Ne "}na.payım?. Orada Luiz bulmak laumdı. Büyük müessc. 
i.aninde güzel bir kadro vardı On sci rin kapılarında. asılı duran 
beş dans yapmcıya kadar S<ibalı kocaman il&.nlarda bo§ yer bulun 
oluvermiş.. madığını; beyhude yere teşeb • 

- Kabahat bende mi?.. bü.eatta bulunulmama.sı bariz bir 
- Hayır, güzel Luizde.. sonra sur~tte gö7.e ça.rpıy?rdu. 

malfunya bir sürü pistler:.. Lımanda, ucuz bır amele mey. 
- Haycı\ öyleyse gene Luiz.e hanesine girdim. Maksadım, bir 

gidiniz.. ka~ para kua.naıbilmek için el. 

[Büaünkü radyo ı 
7,30 Program, memleket saat ayan 

7,33 Mtlzik Pl. 7,fl5 ajans 8,00-8,30 
Kllzik Pl. 13,30 program, saat ayarı 
13,33 Beraber prkılar 13,4:S ajans 
14,00-14,30 Rlyasetıcdmııur bandosu 
15,30 Kllzlk. 18,00 program, saat aya. 

htaobul YüUek lku.at n ne.ret 
mektebi !\lpzunJan Oemlyetlnc1ell: 

Yurdumuzun muhtell.t §elılrlerlnde 

yeniden açılacak Ticaret Okullarında 
Öğretmenlik iateyen mezun arkada§. 
la..-mıızm Galata Tahir banmdakl Ce. 
mlyet merkezine veya mektebimlzde
ki İ§ Bürosuna müracaatları !Uzumu 
bildirilir. 

- Ayni fikirdeyim •• Gutnayt! verişli bir iş bulmaktı. Veya.but 
- Gucbnorning!.. Avrupaya hareket edecek bir şi. 

n 18,03 Radyo Çocuk kulübU 18,4:S zı ------------------

Tekrar on beş fiş alarak Ala- lepte tayf alık yaparak uc\17.a. se. 
bamaya girdim; ve: yahat etmekti, 

- Helo Luiz!.. Dedim, işte Meyhane gayet kalabalıktı. 1. 
ben gene geldim çe;-isi dumanla doluydu. Herke. 

- Size "Honolulu'' yu kaçu·t. sin ağzında bir pipo vardı. Bun. 
tığmndan dolayı me.s'udwn. Çok lar iı.deta bir bacayı andınyor • 
iyi oldu. A.merikadan ba§ka dün. du. La.kin, birkaç dakika sonra 
ya var mı? Burada kalın lş- bu hale aliŞılıyor. Tabii s.iz de 
te meşhur ,;Sen Lut Bluz'~· sizi diğerleri glıbi ucuz içkilerin reia. 
danaa davet ediyor. Buyurun üç katiyle siR:aranızt tüttürüyorsu. 
numaralı piate. nuz. 

Sahalı çoktan olmuştu. Biz Yanrmd&ki masada genç bir a. 
mütemadiyen pistten piste sıçn.. dam oturuyordu. YUzür:den ha. 
yorduk. Nihayet Lulı servisin liık bir in:san olduğu derhal gö7ıe 
deği~ğini söyledi; ve arzu etti. çarpıyordu. KendJsini selamlıya. 
ğim takdirde kahvaltıyı beraber- rak sordum: 
ce yaJml&k üzere evine g!debile. - Affedersiniz.. &uranın ya. 
oeğimizi söyledı, bancısıyım, vapurumu kaçırdım. 

Luizin ıki buçuk odası .KarolL Çalışmak mecburiyetindeyim. Pa 
na bildiııginin yetmiş beşinci ka· ra biriktirip memleketime döne.. 
tmdaydı. Apartmanın kapısında ceğim. Avrupa.ya giden bir §İ. 
bir grafik v:ı.rdJ. Luiz beni ko. lepte çahşmıya razıyun.. veya 
lumdan çekerek taıb1oyu gös.. her hangi bir İ§ •• 
terdi: Adam, tütünsüz piposunu bü.. 

raat takvimi 18,55 Radyo danıı orkeıı· 

traauun her telden programı 19,30 
Saat ayan ve ajans 19,"6 Serbest ıo 
dakika 19,:S5 Faıııl heyeti 20,15 Rad. 
yo gazetesi 20,415 Şarkı ve turkWer 
21,00 Konu§ma (BüyUk adamlar) 21, 
115 Dinleyici lıteklerı 21,45 Konuşma 
(Poeta kutuııu) 22,00 Radyo ııalo:ı 

orkeııtraııı 22,30 Saat ayarı, ajana ve 
borsalar 22,415-22,!50 kapanış. 

Şehir TivatTosunun 

~llll~l'ı'~ıl DRAM KISMINDA Akf&Dl 20,30 da P ~ R A 

1 1 
KOMEDİ KISMINDA 

••
1 jJ Gtlndftz J4 de Çoeok 

ınn oyur.n 
AJ&pm ZO.SO da ÖKSE VE SUKSE 

Beyoğlu Halk Sineması 
l - Lorel Bardı tklWr 
1 - Tamara 
1 - Bat Ç&VIJt Madea. - O ooni! .• Bak! •. Eğer mer. yük bir zevkle emmekte devam e.. 

divenleıi çıkacak olsak •• Yetmiş derek tavrmdan beklenmiyen bir ------------
beşinai kata kadar üç buçuk sa.. kibarlıkla c:evap ~er~- . Şubeye Jauet 
at sürer. 'llyisi mi bir saat bekli. . - Evvela. kendmu takdim.~ Jle7alt ukerllk tubealnc1ell: 
yelim. Asınsörler işlemiye baş. ~·· ~ Donuvan.. ~~Uyun; ı - 838 ve bu doğumlularla mua. 
lar lsterseniz salonda bir ping • dört ~ 'YIU'. Altı &ündeD. • IUlıQ9 tatil.,. ukerıuuertne ıcarar 
poıig partıisi yapalım beri açım, Bugün de henüz tUtUn verflml§ her muttan mllsllm ve gayri 

tıt.anbul Asllye mahkemeel lkiacl 
Ticaret Dairesinden: 

Dlncel motörU kaptanı vekili avu. 
kat Jrlacit taratmdan mahkememize 
mUracaatıa 31 ton miktarındaki ha • 
muleslle 14.3.942 cumarteııl gtıDQ ge
ce (18.at iki buçuk raddelerinde Ku • 
danyaya müteveccihen hareket etmek.. 
te iken Hayınnz adayı 40-415 dakika 
geçtikten ııonra duçar olduğu kazadan 
bahslle hAdlae hakkmdakl şahiUerlnlD 
1ııtıma1 talep edllml§ olduğundan bu 
baptakJ pbltlerln naibi mahkeme ta. 
rafından 24,3.942 tarihine mUaadlf ıa. 
tı gQnü saat 14 de latlmauıa ve rapo
run tasdiki lç!n muhakemenin 10.4. 
942 cuma gUnU ııaat 14 de lcraııma 

karar verlıml§tlr. 

Muayyen gün ve ııaatte rapor alL 
nırken aUlkadarlarm bizzat gelmeleri 
veya bir vekil göndermeleri deniz ti. 
carct kanununun 1065 inci maddeııtne 
tevfikan keyfiyet 11&.n olunur. 

(39204) 

t LAN 

942/ 40 
. alamadım. tş mi diyorsunuz?.. mnaum erler celp ve aevkedlle~ktlr. 

Bir saat .kada.r ping· poog oy. Ben bu kelimenin l(lgattaki mev. 2 _Şubede ıçtıma gUnU 26 mart Beyazıt Sotan ata mahalleelnde 
nadık. Asansörler işlemiye baş. cudiyet:ine bile inanamıyorum. ~amba günU aaat 9 dadır. Bu gUnU Daltaban yoku§unda 1 No. ıu hanede 
ladı. Yetmiş beşinci kata çıktık. Açlık derseniz •. aklım erer. geçirenlere bakaya muameleat tatbik oturan Mehdinin 90 lira alacağıııda.D 
Luiz, kapmın üzerindeki yuvar. Ada.m.ca.ğıza biraz tUtUn ver. edllecektır. dolayı Kaaımpqa Kulak.sız hamam 
lak tabloda bir sürü harfler çe.. elim; piposunu doldurdu. Sonra 8 _Bu celpte bedeli nakdi kabul sokak 3 No. ıu evde Mehmet Celt.l 
virdi kapı açıldı. bir pirinç ısmarladnn. iki çö. edlJmtyeeektlr. hakkında 16.1.942 tarihinde yaptığı 

Ç.ok merak ettim; .-evgilim, relde içti •. birazcık kendisine ge. 1---------------------- icra takibi Uzerlne borçlunun lkamet. 
aedim. Parola ne idi. lebildi. Değişik mevzular .ilmine 1 1 glUu meçhul olduğundan 115 gün mUd. 

Ateşin bir tebeesü:mle cevap görilştük. Söz arasında: KAY 1 P LA R detıe ll~en tebllğat yapılmuma ka-
verd;· - Delikanlı! •. Dedi. Eğer pa. - rar verllml§tir. Borçlunun bu mllddet 

- Bugünler için: "medest'' ta. ran varsa .• hiç durma Holivuda Sarıkamq 17 1nc1 alaydan aldığım zarfmda itirazda bulunmadı8'ı takdlr-
biı yarın ~in değişir. Thi gün ev. git. Belki orada iş bulursun. Yok. aakerllk tıızkeremi zayi ettim. Yenlsl. de borcun kat'lle§erek muamclel icra
vel "Altavo. na" ,,.3 •• 

.1'\M sa burada cebindeki bir kaç dola.. nl alacağımdan caklıılnln hUkmU yok. iyeye devam olunacağı UAnen tebliğ 

gideceğim. (Yüksek sesle 005-
tun:ı:) E ... Anlat bakalmı ..• Ne 
va.r ne yok? 

Fakatbcrilcindet:ı.kıa.tkalma
mıştır. Ağzında bir kuraklık, 
gözlerinde duruluk, sinirlerinde 
yorucu bir ~ havam esti
ğini seziyor ... Hafifce yerinden 
kalkar: 

- Eh. Bana müsaade .• Sa
na doyum olmaz kardeşim. (Fa.
kat ~inden) aman, cıkıp kendi 
başmıa bir sigara tellendirsem .• 

öteki: - (Ayni tel~a ve 
dostunun a}nldığından ala.bil
diğine sevinerek:) Fakat bu 
kadar olmadı ca.nmı... Bir ... 
bir .• (si~ara veya kahve ıçsey
dip) diyecek ama .•. Öteki çok
tan elini sıkmış ve koridora çı
karak, damağı kunıvan bir sar· 
hoşun b:ızlu oortakal suyuna 
saldırdığı gibi. el•ni cebine dal
dıno sigara uaketine sarılmış
tır ... Berikinde ayni memnuni
yet .. Kamsını kapadığı gibi, ki
lidini çevirmiş ve kaşla göz ara
.smda paketini çıkarıp sigara
sını ateşlemiştir ... Sonra tek
rar kilidi açıp zilini ba.ss:ı.r ve 
içeriye giren hadaneye: 

- Oğlum, cabuk. ~a bir 
kahve! •.• Bol şekerli olsun. 

Oteki arkadaşının da pek 
muhtemel olarak karşıki kahve
ye daldığını tasavvur edebilir
Biniz. Avni emri, bir garsona 
verivor. Ve ellerini oğuştura
rak. etraf!na tecessüsle bakı
nıp, bir kaç dakika için olsun, 
bir ahbabm ta:ırruzuna uğra
mıuna.k üzere. derin derin dua
lar ederek köoüklü bir fıncan 
kahvenin koyu. sıc.-IB: ve sindi
rici zevkini bekliyor. 

~rı;;ranin Yuı<.setrnesi. bir ba· 
knna, bu gibi ic::tbnat anan~ de
ği~kliği vapa<"ak ama, "kendi
ntize yeterlik,. bakımından bir 
~k flla.h~ saadetlere e:receı?imizi 
c:anı\'oru.m 

M. I •. lf IKMET MUNIR 

n da bitirirsin. Nevyorka para tur. olunur. (39205) 
mı dayanır?.. Malka.raıım Koaytlrilk köyünden 

Biı'az düşündükten sonra ada. Ferbat otta 818 tcveııütıU Ethem .-------------• 
ma hak verdim. Öyle ya,. ne de Saydım_ Feriköy Şalı mercıa.ı ıo. 1 

olsa Holivut paranm bol ycriy - kalı '78 No. da mukim (39%15) 'ı 
dl.. Nevyorkda kalmakta bir ha. * • • 
rrr yoktu. Hiç olmazsa para.mı se. 16215 numaralı blalklet plA.kaaı zayi 
yahat ederek bitirecektim. olduğundan m~r plA.kanm hUkmU 

Ertesi ea.bah Holivuda hareket olmadığı ııa.n olunur. 
ettim. Holivudun nasıl bir yer Anlaş (39199) 

••• 
20-8-942 cuma ;ilnll öğleden aon-

ra ııaat 12 de Kwr çar§ısmda çalış· 

makta iken paydos zamanı oldutfm
d&n ekmek almkk için fırına gittiğim 

lSTANBUL BORSASlllilN 

~IH% Ftyatıan 

ır.c;W. ve ıuspanı~ 
Londra 1 Sterlin 15.22 
Nevyork 100 Do!ar 130.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 30.365 
Madrld 100 Pezeta 12.89 
f" tokholm 100 İsveç Kr. !:1.16 

ESHAM \IE IAH\11LA1 

% 7 !Hl Demiryolu I 
% 7 9(1 Demlryolu n 

20,05 
19,l>(ı 

olduğunu pek çok merak ediyor. 
dum: ve hayallrnde bir çok ta. 
savvurlar dönüyordu. Holivudu 
görünce, §aşırdım. Burası tekke. 
Jıime ile: Cennetti!.. Evet: bır 
Cennet! .• İnsan oaddelerdeki as. 
faltın Urerinde yürümiye kıyamı. 
yordu. O kadar temizdi ki .. nere. 
deyse ayna vazifesini görebile. 

zaman cllzdanımı aradığımda içinde , .. _____________ 
1 nUfua ka.ğıdım, aakerllk sakat rapo • 

cekti. 
Hancıya BOrdwn: 
- lş aramrya geldim. Ne ya. 

payım?,. 
İhtiyar adam, afzmdaki Jipo. 

yu krmıldatrnadan konuştu: 
- Ne duruyorsunuz? .. Doğru.. 

ca bir stüdyoya koşunus.. kıya. 
met kadar figürana ihtiyaç var •. 
burada. Mnemacıhktan başka iş 
yok •• bura.sı: Holivut!. , 

- Peki.. dedim. Ben şimdiye 
kadar figüranlık nedir bilmiyo. 
rum. Ba.kalım yapabilecek mi. 
yim? •. 

Adam, güldil; ve omuzuınu ok
şıyarak: 

- Yaparam.. ya.parsın;~· 
kolaydır, Sana öğretirler. Vaktı. 
le ben de yapmışıtnn, bilirim. 

Sabahleyin, erkenden Para 
munt stüdyosuna k()ftum; ve hay 
retler içinde kaldım. Kapının ö.. 
nünde ~ yilz kişiden !azla kala. 
balık bekliyordu. Bunların içinde 
çoluk çocuk, genç, ihtiyar, a.caip 
tipli kadm ve erkek vardı. Ve 
aynca boyunlarına Kobra yılan • 
lan dolıyan sihirbazlar.. olduğu 

rum ve mart ayına alt ekmek karnem 
ile yirmi liram c;;alınml§ olduğunu gör. 
düm. Bulan paraııı kendlslne alt ol • 
mak Uzere nUfusum ile ashırllk vesi. 
kamı aşağıdaki adreııe gönd~rmeıılnl 

insaniyet namma rica ederim. 
Muır ÇIU'Jlllmda ealıpıı tagı Azap 
kapıda Uıtuplçller caddesi 3 No. ev· 
de tsmaıı Kalça (39210) 

••• 
Şehremini nUfu.e memurluğundan al 

dığım nUfua klğıdmu zayi ettim. Ye. 
n1lln1 aıacatmıdan eııklslnln bUkmU 
yoktur. 
ŞelmımlnJ, Ördek kaııap eokak US 

No. ela Salt oflu KAzım Boydor oflu 
(39209) 

••• 
lııtanbul Emniyet mUdUrlUğünden 

aldıtım 31/228157 No. lu ikamet tez. 
keremı kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eaklstnln hUkmU yoktur. 

Beyottu BekAr IOkak N o. 8 de Ar. 
-vutıuk telıaaamdan 1918 doğumlu 
Seyfettin (39218) 

* • • 
43966 numaralı ikamet tezkeremi 

zayi ettim, yenisin! r lacağımdan es 
kisinin hUkmU yoktur. 

Beyoflu Atacamll Alyon sokak No. 
1• Alekaa.Ddr Kalatı (39203) 

yerde, hız aı.n&.dan havada birkaç ============= 
taklak atan nadir akrobatlar .. 
hokkabazlar .. \-elhasıl böyle çe. 
şitli bir insan birikintisine dün. 

(De\'UU nr> 

SAHiBi : ASIM US 
Basıldıi)ı yer: VAKiT MATRAAS: 

Umumi Neşriyatı ıdare eden 
Refllt Ahmet Seoengil 

BeyoA'lu Birinci Sulh Uul'uk llA. 
kimliğinden: 

941/127 
MUdrlei: Elektrik İdaresi. 

MUddei .. leyb: Zehra, Harbiyede Ke. 
ya Htı.klm sokak 4 numarada ikamet 
et mekte iken hA.len ikametgG.hı ve ne. 
rede bulunduğu ma!Qm olmadığı ve 
28.11 ,941 tarihinde ELLİ liranın ken.. 
diıılnden tahsiline karar vertlını, o\ • 
duğu ve tarihi il!ndan itibaren eeklz 
gUn zarfında hUkmU mezkQru temyl· 
zl da va etmesi ve aksi takdirde hUk. 
mUn keabl kat'iyet edeceği hUıa..&I 
hUkUm makamma kaim olmak Uzere 
ilft.n olunur. (39212) 

Bıışlkf.ııf İkinci Sulb Hukuk HL 
kimliğinden: 

942/16 T. 

Beşlkta§ta Ihlamurda Fulya tarla. 
smda YeşU çimen sokağında 137 nu. 
maralı hanede oturmakta iken mem
leketi olaıı Bağdada giderken Konya· 
da hastal:uıarak 8,1.942 tarihinde ö. 
ıen AbdQlvahld tereltcsine mahkeme. 
mlzce l'I !ıonu!mu, olduğundan alacak 
lı olanlarla borçlulann llft.n tarihin • 
den itibaren blr ay ve mırascılık iddi
asında bulunanların Uç ay zartmda 
mahlremeycı mUrac'ltıtlıı rı ve ıı.kal hal· 

j do ter<?lıeslnln bazı .cyt> devrolunacağı 
ilAn olunur. (39201) 

•evlet Demiry.Uan ye Lirnanluı ftlelDPJ ıfit~ 
Umum idareıi iUnlan 

Muhammen bedeli (OOil) Ura olaıı 600 adet demir tekel'lekil Tahta ei 
araba1I (30,3.1912 ) Pazartee gtlnQ aat (16) on altıda Haydaıpapda Gar 
blna!ı dahillııdc~:ı komiayon taratmdaD kapalı sarf uauU1e atm alma. 
caktır. 

Bu işe girmek lateyenlerln (723) lira (115) kuru§luk muvakkat temi
nat, kanunun tayin ettlll vesikalarla tekllflerbıt muhtevi zarflarmı aJD! 
gün ııaat (15) on be§e kadar komt.yon Reı.Iittne vermeleri llzımdır. 

Bu l§tı alt prtnameler komlayondan paraag olarak da#ıblmaktadır. 
(aa79) 

••• 
Erzurum - Hudud demir yollarının 8 numaralı taWi edevat tarlfealn. 

de vagonlann tabmil ve tahllye mUddeUeri deliftirllmlıtır. 20.•.942 tari.. 
hinden itibaren idarece lllzum görUlea &amanlarda ve iataayonlarda bu mQd. 
detler 4 saatten az olmamak llzere lndlrilecekttr. 

Ş mdlllk yalnız Erzurum - Sankamq luammda dar hat vagonıarm
d&n sarnıçlı vagonların tahmil ve tahliye mlıddeUerl 6 ve diler vagonlarm 
tahmil müddetleri 5 tahllye mUddeUerı 4 11&&t olarak tenıılp edllml§tlr. 

Fazla tafsll!t için ıııtasyonlara mUracaat edilmelidir. (2009-3~9) 

• • • 
1. - Devlet Demir yollan Umum KUdOrlUğll heaabma Almanya'd& 

Technlsch<! Hochschule'lerde elektrik ve makine mllhendlalikleri talı8ll ede· 
cek liııe mezun.'arlle Technl.kum tahııiJl görcek Bölge Sanat Oltulu mezun. 
larından dairemize müracaat edenlerin aeçme lmtlhanlan Ankara Dll ve 
rarlh. Cotrafya FakUıteahıde 1.f.942 çarpmba gUnü saat 9 da başlayacak 
2.4.942 Pertembe gtınü ııaat 17 de 80D& erecektir. 

2. - Seçme tmtlhrnlanna rtreceklerln imtihan g11nllııden bir gün önce 
birinci maddede adı geçen FakWtede tetekkW edecek olaıı imtihan komlE · 
yonuna baş vurarak hQviyeUertnl tevalk etmeleri ve bu komisyonun vere. 
ceği belgeleri almalan l&zımdır. 

Her ne sebeple olUJ'11& olaun belge almam!§ olanlarla, ııeçme imtihan· 
ıarına girmeğe haklan olmadığı kendilerine tebliğ edllmi§ bulunanlar her 
hangi bir hak iddia edemezler. 

3. - Seçme lmtlha.nlanna ltti.rak edeceklerden Ankara D!§mda bulu. 
naıılarm, ımtıhanlarda muvaffak olaunlar veya oımaıımlar, Ankaraya ge. 
lif ve AnkaradaD dönllf yol ve zaruri maarallan ve Ankara'da geçlrecek
ıeıt pı~et; lçia ~kla\k edecek l&ir maarafl&rı kendllerilııe alttlr. 

4. - Seçme IMtlbanlartn neticeleri muvattak olanların adreslerine teb
liğ edilecek; muva.ffak olamryanl&rm vestkal&n adrealerlne iade oluna
caktır. 

5. - Seçme imtlhanla:nnı kaUıwııard&D reııml makamlara bir tuJı. 
tıUUe bağlı olanlann, tebıtt tarihinden itibaren bir ay zarfmda bu makam. 
ıarla olan alAk.alanm kemnelerl l&zımd11'; akai takdirde hiç bir hak lddla-
amda bulunamazlar. (38615) 

Karar H ülascıaıdır 
C: U/810 
Milli Korunma kanununa muhalefetten Çargıkapıda Ma~ıtarda 30 

No. da bl'.kkallık Ucaret!Je mqgul Ferhat oğlu Fehmi Kunter hakkında la· 
tanbul Asliye ikinci ceza mabkemeainde cereyaıı eden mahkemeal o.elice· 

• 11ınde suçlunun nm sabit olduğıından milli korunma kanununun 31 ve 69 
uncu maddeleri mucibince yirmi be§ Ura para cczaaı ödemeslııe ve yedi gilJI 
mUd<letıe dUkkft.nının kap:ıtılmasına ve hUkUm kat'llett .ğlnde UcreU suçlu
ya a .t olmak llz· re karar hUJAaaamm Vakit gazetesinde neşredllmC)jlillt 

9.12.941 tnrCılnde karar v"rlldl. (36153) 

TopTa.1! Mahsulleri Olisi lstanbul Şubesinden: 
Muht.e .. f ~ğtrmenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububatm temialen· 

mealnJ., el~e edilen kavuz, tavuk yemi, çcvrentl ve toz gibi çıkmtılar kat" 
§ılıklı pa~:I.k sureWe Liman han 4 Uncu katt&kt dalremlzde atılacaktır. 
Pazarıığa l'i!'rak edccelderln b!n liralık banka teminat mektubu veya n&• 

kldle btrl'kte ~4. Mart. 942 sslı g11ntı ııa.at on dörtte otl.s!mlzde bulunmal&rl 

rica o:u:ıur. (3598) 

Karar Hüli.aaaıdır 
· O: t2t lC'J 
Mılll koı·unma kanununa muhalefetten lııt. Fener C&mcı yoltUfU tlO nu 

ma.rada kl:imUrcillUk ticaretiyle me§&Ul Sıddık oğlu Rafet hakkında lııtan· 
bul Asıl,Te ilıı.ncl ceza mahkemesinde ceryan eden mahlı:emeal neUceal.ııde suç. 
ııwun filli sab t olduğundan lıl1111 konzm& kanununun 31 ve 159 uncu madde· 
ıerı ınuclb~ncc 12 Ura l50 kurut para cezaaı ödemesine ve yedi gün mllddetıc 
ollkkluım lcapatılmaıııaa ve hllkUm kat11qtiğinde UcroU suçluya ait oımak 
llzere karar hlllAııuınm Vakit gazetealnde ne§redllmealne 115,1.9'2 tarthlD· 
de karar verildi. '(3861) 

lstanbul Delterdarlığınclan: 

DoeJa No. 
55100/ 3934 

551001::031 

1/2412 

• 

Nev'i 
Fatih eski lmrahur yeni Hacı Evhat mahal· 
leııl.nin eakl Hacı Kanol yeni Hacı Ka.nav ııo. 
k&ğıııda en ukt 26 eakl ve yeni 27 !tapı No. 
ıu 161 metre murabbaı arsanın lamamL 
Beyoğlu Hllseylnafa mahalleıılnln Duvarcı ııo. 
kalmda Wn eakl 74 yeni 86 kapı ve MO ada 
H parsel No, lu (83.!50) metre murabbaı 

arsanm tamamı, 
Samatyada Talı mahallesiııln eski Boıılan

derunu yeni Atmaca ııokalmd& eekl 161 yeni 
30 kapı ve 1118 ada 81 parsel No. lu 25 metre 
murabbaı arsanm tamamı. 

112.70 

9.ll 

:S2Ml/2243 Beyoflunda BUıbW mahallesinin Vt:.ne ııoka.. 

ğmda 6615 a1a 18 parsel eski 5 yen.! 22 kapı 
No. ıu 19.25 metre murabbaı araanm tamr.mı. 
Bqlkl&§ta VlfDezade malıalle.7ln1n Vipezr.· 
de camU kartıamda 1 No. lu kahvehanenin 
bir ııenelik ıcan. 

1.60 

lf1182/193 50 

Yukanda yazılı gayrimenkuller 26.3.942 çarşamba gtlnU ııa.at 15 dl 
Ddterdultk ı.mn E:'lllA.k MUd!lrlUğUnde r:ıUtc§ekkll komlııyontla ayn ar-:' 
ve açık arttırma ile satılacak ve kiraya verllcco:kdır. latekWerin fazla ~ 
hat için MllU Emllk JılUdQrlUtune mtAracaatlan, (J881) 


