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1 lzmit kağıd ve sellüloz fabrikalarını hu:;usi bir 1 

Pasifik harbi 
Japonlar 

Uç noktadan 
Cavagu 

ihraç 9aptı . Is Anonim Şirket şekline getirerek hisselerini 
Türk sermayedarlarına satılmalıdır. 
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Yazan: Asım Us 

frmfttekl kağıt fabriknsı küğıdııı 
ilk maddesi olan nj:;'tlçtan \'e sellii
lozilan mahrum bulundu[,'U için bl· 
raz ha\'ada dönen bir !;arha benzi
yor. Ziraat Vckiilctine b:ı.ğh olan 
onnan işletmelerilc 1ktıs:ıt \'ekfı
:ett emrinde \'e Sümer Bank ida
resinde bulunan kağıt fıı.briko.,<;ını 

ra&'}·onel urcttc ~!emek iı:in ya
pılan te5ebbl.!scr slmdfye kıı.dar 
pılaıı teşebbiislcr gibi bundan son
ra da lm\·\'etli bir mu\'affakıyet ü
midi göstermiyor. Hfç şüphcyol;: Sil 
İzmit kab"lt fabril<!lsı bu;."Üllkli 
şart.lar içinde bile ş1md.U.inden çok 
iyi ,·erimli bir haJe getirile bilir. Jca 
kat me\·cut usullerle ne kadar i~i 
diizenlenml~ olursa ol ı:;un yine bu 
fabrika idaresinclen <liğer memll'~ 
ketler(lek sellii!oz s:ınnliinln maz
har olduj:;"lı ~eli<;melerl beklememe
lidir. 

Ru vaziyet bizi tıöyle bir dü~ün
ceye götüriiyor: lzmitt.eki kağıt 
\'C sellüloz fabrlkalarmı hususi bir 
anonim şirket şekline getirerel; 
hisselerini Tilrk sermaycdarlanna 
satmak. 

Zira 8 huiran 988 tarihli Sümer 
Ranl< kanununun 11 inci maddesi 
~ylcdlr: 

.. Sümer Bank devir alacağı ,.e 
~ennaye<ıt tamamen de\'lete alt 
fabrikalan de\•ir tarihinden itiba
ren bir sene zarfmdıı. mütehassıs 
heyetler mıı.rifctlle takdir edileccit 
~on haldeki haliiki lcıymetleri ile 
malıdut mesuJlyetH ,.e kendisine 
lıaA'h irketler haline koymağa mcc 

burdur. Ayni cinsten 1mal!ıtta bn
lonan fabrikaların bir ı:;lrkct ida
resinde t.oplanmıılan caizdir. Şir
ket olarak te~<külünün istilzam 
edeceği damga ve tapu resimleri 
\ 'e harçlan istifa olunmaz. 

Bu ı;irketlerin hisse scncUcrinin 
yüzde yüzü baııka adma yazılı ola. 
caktır, Jlilkfımetin teklifi üzerine 
umumi heye~e , ·crileock ka.rarıı 
göre hu hisse senetlerinin kısmen 
\ 'eya tamamen Tilrk ~has , .e mü
es.~lcrlne satılması caizdir. 
Bankanın de\'lr alacağı şh'lcetlerde 
me\'7U hisse senetlerini meclisi 
fda.re karan veya İkhsat. Vekületi
nln mil9aadesl üzerine satablllr. 
Bankanm yenlclen tesis \'Cya işti
rak edeocği teŞebbüsler bu hükme 
tabt tutulmaz.,, 

Kanunun bu nınıldesi de göste
ri:ror kf devlet scnnal·csi iJe İzmit 
kftğrt fabrikası gibi il~tı adi mücs
mesel~in kunılmasma sebep 
ınemlf!kctte şah"i te~ebbüslc ,-ücu
de ~clemiycn lılr talmn sanayii ya. 
ratabilmektlr, Bu sana)i meydana 
gelıllkten sonra hükfımetin mah· 
:ıur gönnediği mU~seselcr hususi 
sermayelere devorlunabillr. Biz 
tzmlt. kağıt ,.e selliiloz fabrikııları
nm mümkün olursa hakiki kıymet
leri ilo hmnısi Türk sermayedarla-

1 

rma sa.tJlnıru;mda hiç bir mahzur 
düşiinemiyonız. 
Buı;lin memleketimi:ı:de bir ço'°.ti 

• "'erma)·ell iş nd:ımları , ·ar. Bunlar 
p:ıralannr nerede kullanacaklarını 

Wlcmlyorl:ır. Ila1.an bir cins ihti
ynç m:ıildcsi lizcrlnc hücum edi
~·orlıır. Hayat pahalıhğmı artırı
yorlar. Baz:ı.n altm spekülasyonu
na ltcndilcrlnl \'erivorlar. Piyasayı 
lian~1ınyorlar. 1~it kfığıt f:ıbri
k~sında hlllıfımctin seldz, on mil. 
yon lirası b:ığlanmı~tır. Buglinkü 
fiyatlarla fnbrikıı.nm kırmeti t:i~
dlr etlileccft olursa bir kısım ser
maye itfn cdilmı, olmasına rnğ
men değeri elbette daha yük.cıel
mı., bulun!ı<':ı.lctır. 

E~cr fahrlkanm hakiki t1eğeri 
ile hususi sermayedarlara satıırna. 
qı miimkiln olursa dc,•let lclaral
nln li:r.erindeıı bu fahrikanm yükü 
ım:'lmr, müessesenin 7.nnırj olarak 
bo~ün tabi olduğu bir çok kontrol 
kavitlıı.rmdan ,.e kırtasiyn slste
ınl~in zararlanndaıı kurtulur. Hu. 
susi sermayedarls.nn mesuliyetJeri 
altmda serbest bir geHmne yoluna 
girmiş olur. 

Şark cephesinde 
----------------------ALMAN TEBLtGt 

Doneçie 
Çok şiddetli 

muharebeler oluyor 
4 bin 

Sovyet 
öldürüldü 

SO\' l'ET TEBL1Gt 
--0--

Kalininde 
• 

Dört gün süren müthiş 
bir harpten sonra 

Yeni yerler 
zaptedildi 

( y 0?11'1 ! ıncide) 

BASIN 
BALOSU 

M üttelik haberlerine 
göre 

Bir Japon 
kruvazörü 
batırıldı 

Japonlara göre 

4 kruvazör, 9 
muhrip batırdılar 
.\'eııy.Jrk, 1 ( A.A.J - Kolombıya 

rnılyosunun Cava muhabiri, Japon. 
lıırın cumartesi ak,amı Handoeng 
lıiilscsi balı cenubunda ve lndra
ııı:::yıınun doğusundaki bölgede 3 
noktada karaya çıktıklarını söyle. 
n:iştlr. Bu muhabir, kuvvetli bir 
Jııpon filosunu Aramb:ıng'ın 30 ki• 
lometrc kndnr doğusunda Semarang 
ile nandoeng arasında yarı yold.ı 

kitin sahilin büyük bir kısmına as. 
kcr cıkarmağa başladığını ilAve 
coiyor. 

Japonların lhrac harekeli resmen 
teyit edilmektedir. 

Vaıtington, t ( A.A.) - Japonla. 
rın Moıaml kruvaıyrO ile 3 torpito 
n'ııhriblnin Cava önllnde harp ha. 
rici bırakıldıAı haber verilmekte. 
dir. Zıınnedilctiğinc göre, bir Amc
riknn ılenizallı gemisi uznk doğud:ı 
r. gemi baırmışır. Amerikan knv. 
vetleri Japonların büyük sa)'I iis. 
tünlftkJerfne ntmen el'an zarar 
görmemiş bir haldedir. Japon kuv· 

(Devamt Sa e SU ! de) 

Te':.drdağmdan okayacamuz Hay 
dar Kayhan YMQ'Or: 

"l!Wi-enmeyi tepjık için hWdime
tin yardımı lizmıdır. Ekimi ço
ğaltmak Vf' ç~tçiyi hima.ye etmek 
ic.lıı :nasıl para yardanı yapılıyor
~ nüfu.'!U QOğaltmak için de ço
cı.ıJtlu aiIP.1ere ve evleneceklere 
yaronn etmelidir. Sonra kadmla
ıın Cl\.lışmalarmı a:ııa.ltmalıyız. Bu
günkü ,·aziyette çalı.şan kadı:nla..
ralışa.11 erkek, birbirlc-rine yardım 
;;aeceklcri yerde aralarına kıskanç 
lıklar giriyor. Bu ytlMen aile sa-

iki -• Taku"ıım ....,.zlnoııunda verllmllJ ve bü.viik bir n~e ve eğlence ile sabaha 19f2 3''111 Baııın Balosu, 8\'VO uı<Şam, c .. -

kadar devam etmiştir. Re@mlmlz, l&ü Bum ba10llUDda cı.a eden netell bir prupo göetıerlyor. 

, 

Kupoa:2 
t-tERA~LIT 

ve 

içinde üç ayn piye. bull.Ylan Ye fiyatı 15 lııL 

1 
nııt olan RASiN: % ile .fiyatı 2.l kuru, olan He· 
rakllt, ~ kupon getı~.ek okuyucumuza yalnız. 50 

kuruşa verilecektir. 

Bir daha yerine set.lrllemttl eeerlerlyle ldU olan 

Zeynep hanım konağ 
nasıl yandı ? 

Hakiki sebep anlaşllamadı, Fen Fakült 
başka binalarda d~rs görecek 

O'Diveralte Fen :takUJtesinln bulun. 
duğu zeyneb Hanım konatmm .evvel. 
ki gece çıkan bir yangın neµcesfnde 
tamamen yaııdıfmı dünkü sayımızda 
yazmııtık. 

Bu blnanm sol tarafı Fen fakültesi , 
sağ tarafı ile üst katın sol taratmm 

1 
bir kısmını edebiyat fakUltesi l.şga ı 1 
etmekte idi. Edebiyat fakültesi tama· 
men DolıaaWJıyedeld mim -ve beyke} 
mt1Ze8fne naldedfJm{f oJdufundan liu 
kı.sım bo§, Fen fakültesi 1se doluydu 

(Devamı Sa. 3 Sü. ! de) 

adeti de kalmıyor. Kadm evde o
lursa bu kıskançlık, ortadan ikaYt
DlJI§ olur kanaatindeyim. 

M. pc>§tac!ı lmzuı ile bir okuyu
cumuz ıJU mektubu göndermiştir: 

"Din kit.aplan evlenmeyi .in.san 
için bir borç sayıyorlar. Fa.kat bu 
hükümler, o zaman için, yani d'i.n 
kitaplan yazıldığı ve ,biraz daha 
ı:onralan için. BugilnkU §&rt dahi
linde bu bir borç olıamryor. Çün
kü eırkek, yuva kurmayı ne ka.aar 
isterse, mesuliyetten korkuyor. 
Gazetelerile kan ooka geçim8lzlik
Ierl, cinayet havadisleri okuyor. 
ve Urlf.Uyonız.,, 

hmit, Dellrmenclereden Tevfik 
Ozcaa yazıyor: 

27 yaşmda bekinm. Şimdiki 

1 
be.yanlar, geçunden ziyade fan~zi, 
debdebe dilfkllnü ~uyor. K11nc 

1 başvursak. ağırlık, ~l!k. çeyiz 
ilAh ... istiyor. Bizim gibi ancak bir 
a.lle geçindirebilecek olanlar cvle-

(Devamt Sa. ! Bü. 6 da) 

Bi11gazi 
Çok şiddetli bombardı
man edildi, yangınlar 

çıkanldı 
Kahire, 1 (A.A.) - Orta şark 

İngiliz hava kuvvetlerinin tebliği: 
27 - 28 şubat gecesi Trablus ve 

Biııgaz:ideki hedefler h'va kuvvet
lerimiz tarafından taar'nlza uğra
:r.ıştrr. Tmblusta bombarlarm li
man çevresinde, Kastello deposu 
ile demir yolu depoeu ve karaman
lt mendireği üzerinde patladığı 16· 
rülmüştür. 

a'''""'" Sa. s sa. s t11J 

Onlveralte Edebiyat ve Fen fakUI. değerli ııım mUeaeaealnln yanın 
telerlnln bulunduğu Zeyneb Kt.mll ko· ağladım •. 
nağmm evvelki ak§am bir kaza neti. 1 - Konak ne zaman kurulmuı 
ceslnde tamamen yandJtt malQmdur. , Biraz tarihçesiııden balıleder llltsinJS 
~k değerli bir ilim mUeue.ııeıl olan 1 - Kona~ Eabak aadrazam Y 
bu konağın kuruluşu. tarihi değeri ve 

1 
Klmil paşa ile zevcesi Mı81r valill 

konağa alt entereaan hAtıralan etra· Mehmet Ali papnm kızı Zeyneb 
fında Ustad İbDUlemln Mahmud Ke. nımeJendiye aittir. 1280 h 'crlde yapıl 
malle bir konu§tDa yapbk. Bu konuş. ı' mıştır. 
mayı okuyucularımıza aıağrda tak - t d b k ak ,. ..... . 

Pa§&Ilm baya m a u on , .. _ 
elim ediyoruz. bl.nm, uıemanm, ıuarlnm ve :tukal'L\ .• .. 

lbnülemin Maqmud Kemal'!, Beya· nın merclj idi. Oraya gider, gelir, .... 
ğmırJardı. Burası Adeta blr ne 

zıtta Bakırcılardaki evinde ziyaret eL encümeni danlş hUkmUnde idi. K&mDr. 
tim. Daha konuşmaya ba§lamadaD bU Uk Ali ~ 
önce sözU 0 8 tı: pafa, zamanm e? y m ve 

ç lerlnden olduğu için, meclisinde ,ar. 
- Soracağını bniyorum, dedi. DUn ı kın, garbm Uleması, üdebaaı buıunur 

akp.mkl yangın değil mi? O koca ~o· tımt mübahaseler cereyan ederdi. 
nağm bir anda mahvolup gttmeaıne Tqradan gelen bu gibi kıymetli 'tJbai. 
c. kadar tızUıUyonım ki ... 

DUn' akpm hep bunu dllfOnerek bu (Devamı Sa. ! Bü. 6 da) 

Dlalll maçlar 



Birmanyadan 
iki kara yolu 

açıldı 
Tahliye bu yollardan 

yapılmaktadır 

Pasifik harbi 
(Baş tarafı 1 incı sa11fuda) 

'etleri 40 taşıttan mürekkepli. Bun. 
Jara hücum eden Amerikan kuvvet. 
leı-i, bir ağır kruvazör ve 5 torpilo 
muhribiydi. 

BflJldoeog, 1 (A.A.) - Tahmin 
edildiğiıne göre, Japonlar Ca.va'ya 
bi.rk~ bin neferli 4 tümen çıka'r 
mışlardır. 

Yeni llelhi, 1 (A.A.) - Bu 
J.a.ft.a ic~inde Hindistana gelen Ran 
,on Hint tahliye !ı:omitesi üyele
inden 11i.rinin bildirdiğine göre, 

Japon tayyarelerinin Avustralya.ya. 
alanı 

Birmanya hükiimeti, biri Ba.dank'
dan Prom ve Ayl\a.s'a diğeri Hin
aistan hududu Uzerinde Moniva -
Jan I:.angon ve Dimapur'a giden 
ki kara yolu açmıştır. Mumaileyh 
B.!:rnumyndan ayrılanarm bu yol -
ı~n geçtiklerini ilave etmiştir. 
Hint hükümeUnin Bimıanyadaki 

"janr. bu yollar üzerinde otomobil 
,.e otobüs mUnaka.lıi.tmı temine ça
ı makta ve Birmanya hUkümeti 
de tahliye işine yardnn e<lerken, 
bilhassa bu mesele dle meşgul ol
mak maksa.diyle füki ajan tayin et
'1.'iş bulunm.."ı.ktadır. 

ingiliz 
paraşütçülerinin 

Havr civarındaki 

heyecanlı maceraları 
Londm, ı (A.A.) - Amirallik dai· 

resi harbiye 31azırlığı ve hava. na.zır_ 
lığlı para§ütçUlerin Frıı.nae. ııimal sa_ 
biline yaptıkları ıı.kına dair a.,şağıdaki 
mUııtcrek beyannameyi neııretmlşler • 
<lir: 
Müşterek hareketler umumi karar -

gahı para.c;ütçtilerin 27 şubat gecesi 
yaptıklan akm hakkında §U tafsilA.tı 

veriyor: 
Bahnyenin, ordunun ve hava kuvvet 

!erinin aynı derecede önemli ve tesa_ 
nütlU roller oynadıltiarı akm, Havr' 
ın 20 kilometre kadar glmalinde Bru. 

novalde kain dinleme ve haber verme 
dan çekildiklerini ve ~gonda muh&· 
rebelerin ba§ladığını kabul ediyorlar. 
merkezindeki onemll birlik üzerine tc. 
ra edılınl§tir. Albay Sir Nigel Norm.an 
Jtumandnsındakl İngiliz hava kuvvet· 
ıert ta§ıt ve bomba tayyarelerinden 
mUrekkep bir te,şkll yarbay Fiokaro 
tarafından iclaıc edilerek hUcuma geç. 
mlştır. Kumandan :Proııt emrl.ndold 
bir paraııj.it!rtl mU!rcıeal parlak bir ay 
IJığmda ve hafif pus ortasında. dUıma. 
nın yakl&§ırken alçaktan uçan tayya. 
reler üzerine teksif ettiği tayyare ka.r· 
ıkoyma topı;usunun ate§ine rağmen 

hedefe uzak olmıyan bir noktada. yere 
inml§lır. Avcı tayyareleri §B§Irtma 
harekeUeri yapmışlardır. Karadaki 
hareketler plan mucibince ve dU§ma • 
ı m kuvvetli mukavemetine rağmen 

ıcra edilmiştir. Bu mukavemet beklen. 
miyor değildi. Zira, düşmanın dinleme 
ve haber verme merkezine verdiği. ö • 
nem tnalfundu. Alman müdafilerin bil· 
tUn gayretlerine rağmen dinleme tesisi 
tamamen tahrip edilmiştir. 

Para§lilçUler düıımana ağır kayıp -
lar verdlrmişlerdlr. Bunlar, vazlfcle • 
rinl bltırdıkten sonra dU_şman garntzo· 
nundan hayatta kalan Alman askerle_ 
rinl esir etmişler ve beraberlerine ala_ 
rak hafif deniz kuvvetlerimizin himaye 
teşi altında Brunc\·al sahiline doğru 

ılcrlemb~lerdir. Bu hafif deniz kuvvet. 
ıeri, kara hnrcketlerı esnasında sahile 
yaklaşmış bulunuyorlardı ve firkateyn 
kaptanı Cukun kumandası altında idi· 
ı r. Sahildeki Alman nıUdafileri geri. 
den p:.ırll§ütçülerin ve denizden ihraç 
gemilerinin sfüıh endBzlarla. Gaı kıta -
!arından mürekkep efradı tarafından 
hUcuma uğrıyarak 7.8.ptedilmlşlerdlr. 

•rayyarelcr ve filoya mensup bUtUn 
emllcr avcı servisimize mensup tay. 

yarelcrln refakatinde arızasız Uslerlne 
ddnmU~lerdir. 

Hindistanda 
fevkalade hal 

lle.ııarcs, ı (A.A) - Benares çevre. 
ındcki bUtUn blrle§lk doğu vilAyeUeri' 
abasında fövkalA.de ahval vaziyeti i.. 

1an cdllmlştır. 

~Ç.~] 
:ıı I~ ı ınsnııl ır, h:ıyaln edilen 

ı <beli, <;ıılısııınğ::ı ol:ııı hevesi, 
.ırlırırl:ır. 

* Filin yalnız ){Uçük beyni 4 kilo 
mlş! lnsan bUtUn zckl!.sını dlmağın_ 

n almıyor demek olmaz mı? 
* Hal ve hareketimiz hA.tıratımıza 
btdlr; hAtıratımız bulunmuş oldu-

umuz yerlere, görUştüğUmUz kimse. 
ı re, olmduğumuz kitablara tabidir. 

* Esil! muhteremdir; çUnkli insan.. 

ra çok terakki eserleri bırakıp git.. 
ı:n!glerdtr ve ıutcıt görenlerden şükran 

klemedlkleri için de aJınca. muhte· 
r mctimr. 

MeJburne, ı (A.A.) - Avustralya 
hava. tebliği: 

16 Japon bomba ve avcı tayyaresi 
cumartesi gUnü öğleden sonra Port 
Meronuye hücum ederek ba:ı:ı hasarlar 
yapmI§lardır. Bir Japon avcı tayyare. 
si tahrip edllml§tir. 

Hollanda Timorunun hUkümet mer. 
ltezl olan Koepang açığında bir dU§. 
man kafilesine hUcum te§ebbUsUnde 
bulunan Avustralya. ke§lt tayyareleri, 
avcılar tarafından yollan kesilml§ ise 
de Uslerine salimen dönmU§lerdlr. 

Dün gece tayyarelerimiz Gasmata 
"Yeni Brötanya" da havalanma Pisti. 
n1 muvaffakıyetle bombalamJ§lardır. 

Blitün tayyarelerimiz Uslerine salimen 
dönm~lerdir. 

Cand& ihraç ya.pılao yerler 
14oııdra, 1 (Rady!ı 7,t:i) - Ja· 

ponlar Cava adasında 3 noktaya as. 
ker çıkarmışlardır. Datavyada şu 
tebliğ neşredilmiştir: "Japonlar Ca. 
va adasında Bantam, Rambang li. 
manlariylc fndraına~ u körfezine 
f•Skcr çıkarmışlardır. Bantam, en
va adasının :ıgrbindc, Sumatra a. 
d:ısının lamam karşısında ve Su. 
matra He Cnva arasındaki boğaz i"r 
zerindedir. Rambang ve 1ndrama. 
yu, ll:ıtavya ile Surnbaya arasında. 
dır. Müttefik deniz kuvvetleri düş. 
mana mukavemet eniyor . ., 

Binoanyada ~iddetli muharebeler 
devam ediyor 

Loııdra, 1 (,\.,\.) - B.U.C: 
Cava ad:ısındııki Felemenk istih• 

baral ajansı mulınribi muh:ırebeyi 
takip etmek üzere cepheye girtmek. 
le olduljumı ~)İldim1iştir. Bundan, 
karada muh:ırchelcr olduğu onla5ı
lıyorsa da nıulıaııcbelcre dair mn· 
imal alınnmamıştır. 

Londra, 1 ( A.,1. ) - Birnıanyada 

şiddclli ,muharebeler ılev:ıın cdi· 
yor. aponlar, sayı iislünlüğünc 
sahiptirler Ye takviye almışlardır. 

tngiliz askerleri Bilin ile Stang a
rol~ıııdıı kıılmışlnrdı. Stııns ötesin. 
deki küllt lıııvvcllerc Ht!h:ık imki\. 
nını lmlaını}'ac:ıklurındnn korkıılıı• 

yordu. llugiin lınlıcr alırıılı~ııııı gö_ 
re, irtibat lcsis cdilmi~1ir. Vaziyet 
nezaketini muhnfo.zn l•diyor. Ran
gonun dayanıp doy:ınaınıyacağı 

düşünülmeklcılir. 

B(lftdocııg, 1 ( ı\.ı\.} - Son 21 
saıııl zarfında Cnvn :ıçıj'.,,o ı .ı .1-: 
pon laşıtı batırılmış \'eyu lııluştu 
rulmuş, Cl'•ı ılu t·iılcll hnsnra uğr:ı_ 

tılını~tır. Jnponlnr, ;ıO k::ıtlar to~ılı 

himaye ı.ıt•ın ileri rcfııkal i nı:e göHir· 
mcğc nrnv:ırrnk olın115lıırılır. Ca·.-:ı, 
y:ı çıkan J:ıpon :ıskcrlcrin'in s:ıyısı 
·4 Himen tnhınin cdilmcklcrlir. Siııı
rli nnlaşıldığına gfirc ,juııoıılar ,.ı 

gır 1. 1 Q.>clıııişkl'(!İI". İk 
krm·nzörlcri ı•iıldı lııısnra ıığrnmı<:

:l nıııhriıılcri islili'ıd:ıncnclki ele 
niı muharelıcsi c~ııasıııd:ı tııtıı-:;lw 

rulmu!;lıır. )liittcfiklcr. iki krm·nziir 
ka) bcİınişlC?rııır. lliı· tıtulııihlcri 
Jı:ıtnu:-tır. llıı scmilcriıı lırr iiçii ılc 
:Fclemcnklilcrc nidı]ir. 

Japon meınbalanntlan gelen 
haberler 

Tokin, 1 (ıi.,-l.) - lmp:ır:ılorlu!' 
umumi knrarg!lhının klıligiıı 
hu sab'.lh CnYn açığınd:ı yeni hir 
C:eniz mıılı:ırl'bcsi yapıldığı Jı:ı:ıı.,· 
'\"crilmcktetliı-. Bir Amcrilrnn, bir 
Avusturnlya krunızörii bntmıştır. 

Surab:ıy::ı sul:ırınıln cl:ıhn evvel yn· 
pı1ıın Jıir c;arpışm:ı esnasında clu~.
manın 3 kruvazörii, 2 torpido muh· 
ribi batmış 4 krııv:ızör C"i<ldi hasır 
ra uğramıştır. 

Tokyo 1 (A.A.) - Japon tebli
ğine gör~ Svrobaya deniz muhare
~nde dii.5UJ..'.Ll1ID üç kruvı'.j1rü ile 
dokuz muhribi lbatrrılmıştrr. 4 kru 
va7l:>rlc bir büyük muhrip de ha
sara uğrat.ıı.nuştrr. Bir Japon muh 
:'l.bi hafif hasara uğr:ı.m:rı;tır. 

Birmanya.<la alınan ganimetler 
Tokyo, ı (A.A.J - Umumi karar_ 

glhın tebliğinde 25 §ubata kadar ce. 
reyan eden mUddet :r.arfındakl hare. 
ketıere dair ve alınan esirlerle ganL 
metler hakkında a§ağıdakı tafsilA.t ve. 
riliyor: 

Birmanya cephesinde alınan esirler 
23118 ki§idir. Alınan ganimetler 18 
tank. 88 top, 151 mltralyör., 1003 tü. 
fenk .• '557 otomobil ve takrıben yarım 
milyon tilfenk mermlsidir. 

Felemenk Hindlstnnı cephesinde 610 
tank, 23 top, 500 şimendifer vagonu 
iğtinam edilmiş, 400 esir aıınmııtır. 

Timor adaıımda esir edilen Avu!lt . 
ralyalılar 1500 ki§!den fazladır. An
boine ada!!ında alınan cslrleı·, 2300 

dUr. 
Ca.va dcnlzl cksiınlndo 218 düşman 

Brezilya 
Berlini 

protesto etti 
Rlyodöjaneyro, 1 (A.A.) - Bre. 

zilya, ticaret gemilerinin torplllenn:ıes1 
keyfiyetini Portekiz vasıtaslyle .Berlin 
nezdinde protesto etml§tir. 

RiyodöJaneyro ı (A.A.) - .Adliye 
nazın vekili Litoo, deınl§tlr ki: 

Brezilya, gemilerinin torpillenıneslne 
mukabele edecektir. Me.sullyetıeı1mlz 

her gUn artmaktadır. Mihverle d!plo.. 
ma.Uk mUnıı.sebetıerimlzı kestik ve bir 
kaç gOn evvel bizzat kendlıniz hücuma 
uğradık. Karaip denlzinde Ucaret ge_ 
ınilerimizdC8 ikisi torpillendi. Bu ha. 
reket, mukabelesiz kalınıyacaktır. 

Bir italyan gemisi 
torpillendi 

içinde İngiliz esirleri 

bulunuyordu 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyan tebliğin_ 

de Timimi dofu cenubunda kO§if kol_ 
lan arasında §iddetli muharebeler Yll. 
pıldığı haber verilmektedir. İtalyan 
tayyareleri Aden tayyare meydanı U. 
zerine bir akın yapmı§lar, yerde 10 
tayyare tahrip etmişlerdir. Alman ha_ 
va kuvveUeri Maltaya yaptığ'ı hücum_ 
!ara devam etmiştlr. İçinde birçok 
İngiliz esirleri bulunduğu halde Llb_ 
yaya. dönmekte olan bir İtalyan ge. 
misi torpillenerek batmıştır. Kurtar. 
ma işine fena hava şartlan mani ol.. 
maktadır. 

~-----o----~--

Vunanistanda 

Berlin, 1 (A.A.) Alman başku.. 
ma.ndanlığmm t.i!ıblıiği: 

Son günlerdeki 98.v&flvda düş. 
man Kenç ya.tmıadastnda 4.000' 
den fazla ölü vermiş ve 6 zırhlı 
a.rıı.ba kaybetmiştir. 

26/27 Şubat geccel Alm.a.n dev .. 
riyeleri, .Aza.k den.l:zbıin buzları il. 
~erinde cemıb krymma. kadar 30 
ldlometre ilerlemişler ve ora.de. 
duşma.nm bir da.yanma. noıktesıru 
efuıdiı'.le birlikte talırib etımşler, 
keındilcıri hiçbir byJba. uğramam.T.Ş 
lardtr. 

Don.eç cebheslode daha beıjka. 
§iddetli savaşlar cereyan etmekte. 
dir. İta.lyan ve Alma.n kıta.ı.arı 
Sark cebhes.iınin muhtelif kesimle .. 
~de d:nş;manm zırhlı arabalar 
yardmıile yaptığı hücumlan püs. 

kürtmüslerdir. Alınan haV& kuv 
vetleri .bazı duşnan topluluklarını 
tahrip külleytli miktarda. zırhlx 
a.rabayr, topu ve daha bqka. ara. 
baları imha etmiıJ1;i.r. 

Şimalde duşmanın Mu.rmansk 
Iima.nmdaki askeri müesseselerine 
tesirli hava. sıkmlım yapılmıştır. 
Büyüık tona.jde. bir taşıt, atılan 
bombalarla hasara uğratılan.Iştır. 
Şimal Mrik:a.'da İ.ngiliz devriye 

müfrezeleri püskürtülmtiştllr. Al 
ır..an avcıları duşmanm makineJi 
tüfenklerle mücehhez tanklarını 
dağıtmışlardır. 
Macş bölgesinde bir Alman a.v ... 

cı tayyaresi teşkili, kelK&inder. 
daha büyük bir İn.,,cıfilz avcı teŞıkili. 
ne dahil 3 tayyareyi düşUnnüş, 
kendisi hiçbir lm.yli:>a uğramamış .. 
tır. 

Belçika. sahiJi üzerinde yapılan 
bir sa.va.şta duc;m.an.m bir av ta.y. 
ya.resi düşürlümüştür. 

* * • 
Londra, 1 (Radyo 7,15) - Mos-

kovada gece yarısı nEşredilen Sov· 
yet tebliği: Sovyet kıtalorı dün 
şiJdetU çarpışmalarda bulunmuş. 

Almanlar Jübiter ma- ıar ve bazı böıgeıerde insan oturan 

d. d "'h" eserler yerleri geri :ı1mışlardır. 
be ın e mu ım Moskova, 1 (A.A.) - Kalinin 

meydana çıkardılar ı cephesinde dört gün süren şiddet. 
y . ta. , 1i muharebeler esnnsındıı birtok 

Atina, 1 (A.A.) - uanıs n şehirler yeniden işgal edilmiştir. 
da Olimpiyad'a yaprlmakta ola.n 1 Leningrad cephesinde Sovyetler, 
kazılar, Führer'in arzusu üzerine Alınanları müteeddlt müstahkem 
ır.eomleat.etin Alman krt.alan tarafm 

mevzilerden tard-etmişlerdir. Azak 
dan işgalini mütealrib Mayıs ı94o, bölgesinde Sovyet piyadeleriyle de-
da derhal ycnid.e-n ba.stamıştır. Ka. nizcileri Almanların lşga1fn<1e bulu 
zt işlerine 194.1 Yaz mevsiminde nnn önemli hir kesime bir akın 
bölgenin batı lusnunda devnm edil. yapmışlar, 2 top batarynmı, 2 ha. 
m:işti, Bulunun eserler arasında 
bilhassa. Jüpltor mabedinin batr vsn topu bataryasını ve 2 kuvvet-

. li radyo verfoi merkezini tnhrlp et. cebhesinde duran e-ski bir kafa zık 
rediliyor. Kı~m .i.lkte.srin başr!J.dan mişler, Almanların barındıkları 12 
Şuıba.t sonuna kadar yapıl.an ka.z!w evi havııya uçurmuşlardır. 

t ta f f,ondr<r, 1 (ı1 .. '1.) - Mo~kova 
kırda stadyomun ba ı ra mı mey 

Şimali 
Avustraiya 
Askeri kontrol 
altına ahndı 

Oa.nbena, 1 (A.A.) - BUWD. fi. 
maıı .Avustralya.da aakerl kontrol aı. 
tma almmıştır. 

SJdıley, 1 (A.A.) - General Gordon 
Benet, bir Fe1«11enk tayyareetyle A. 
vust.raıyaya gelmiştir. 

Pearl Harbur 
mağlObiyetinin 

mesulleri 
Vaşington, ı (A.A..) - Havaideki 

Amerikan filosu lrumandanı amiral 
Kimmel ile aynı kesimdeki .Amerikan 
kıtala.rı kumandanı albay Shortun 
mahkemeye sevklerini icap ettiren ııe.. 
beb, 'Vazifede ağır hata ~lenme,. au.. 
çudur. 

Harbiye nazırlığı albay Shortun t.e· 
katlde sevkedUdiğlni fakat bu muame • 
lenin suçtan beraa.tl i8tilzam etmiye -
ceğini soı:ıradan albay hakkmd& her 
türlü ceza! tedbfriıı alınabileceltDi 

bild!rm.1.§ti r. 
Bahri.ye nazırlığının ifade.tine &'öre 

albay KJmmelin durumu da hemen 
hemen bunun aynıdır. KiDlmelin tek&. 
ilde sevki, bugün bir emrivaki ol&c&k
tır. Her ildai hakkındaki itham. hA.k1m 
Robertsin Pearl Harbaur taarruzu hak 
kmda yaptığı tahkikatm neticesinden 
doğmu§tur. 

Çin - Japon 
harbi 

Çunldng, 1 (A.A.J - Shuikv&dan 
~len haberlere göre, Çin çeteclleri 
Japonl&mı Holn.an adaaou, cenup 11. 
ma.ıılarmdakl harekeUeri için U. ola. 
rak kullanmalarına. rağmen bu ad&nm 
merkezinde mukavemet etmektedirler, 
Japonlar mukabelebilmJsil tedblrlerı 

olmak üzere bir kasaba.ya hUcwn ede. 
rek 400 kulubeyi yak~lar .sivil aha· 
llden 13 ki§iyl ö!dürmüılerdlr. 

Çunklngde söylendiğine göre 20.000 
Japon askerinin cenubi Şantungda sın 
_ Too _ Tein demiryolunun cenubun . 
dalt! Talyl dağlarında. bir Çin Ysl!lllne 
karşı yaptıklan imha. zr!erl akim kal· 
mıştır. Japonlar, ilk mevzilerinden u. 
mumı bir ricat yapmı§lar ve Japon • 
!arın demlryolu muvaaala.larma karıı 
olan tehdidini izaleye muvaffak olama. dana çıkarmıştır. Burada. klasik radyosu, cenup ccpheı.indcki Sov• 

Jupiter grupıına aid pişmi§ toprak yet kıtalarının bir Rumen ıürneniy. mışlardll". 
le bir Alman tümenini imha ettik. -----<O-----bı.n bir çocuk ba§I bultmmu§tur. \ al 

1939.da bulunmuş olan bu grupta !erini bildiriyor. DUşmnn nıuhnn•. Amerika harp istihı atının 
Jüpiter,Genimed'I yakalamağa 'ha be meydanında ?fiOI) :-.ııbııy ve oo;_ arttırılmasını istiyor 
?:7 hi'f vaziyette tasvir edi.lmiştir. kcr ölüsii bırr.kmışlır. Ru.,Jar, esir· Londra, 1 (A. A.) - B.B.C: 
Ve eser eşsi1.dir. Bu sefer bulunan 1cr almışlar, 30 lop ''C biiyük ınik. Amer:.ı.:a eümhurre~i Ruzvelt, A
l:ıoş Ganimed,in başı<lır. 4 devreye nıs!a malzeme i~lin•un l·lı>ıi~lrrrlir. ır.erika istihsı;.lat bürosu reisi Nel
ayrılan Olimp ka7.Iları 1939 Sonba Mosl<o,·a, 1 (A.A.) - Geceki "cn·a ~ön lerdlği bir mektup~:ı 
harmdanıbcri fascl..nsrz devam et Sıwyct. Tebliği: :lc·nıhıtir k.i: "Mühimnıa t istihsa-
rnektc idi. Yalnız 194f',da İtalyan Dün düşman mukavemet mer- lfıtı fevkalade ço~foltılma'ıdrr. Çün_ 
YllıllB.n harbi ('::;ııasında kısa bir ke,.;lerini yıkan kttahrımız ilerle- !:il 'lkbabardıı büyük r.hemmiyeti 
müddet için is fasılaya uğramışlr. mişler ve bir çok meskun mahalle- olrıcııkhr. Ötıümtiı>:ı.leki aylar çok 

ri almışlardır. Dii,~manın 25 ta.yya- mühimtlir. Şimdiki sevi\'e a§ılma. 

l 
resi dlişürülmU!j ve 20 t.ayyare~i ;,d ır ... 

1 Ne dememeli ')rı de meydanlarda ~:akılm·;:;tır. Kayı- Nelson, veriliği rcv~rta, isti11 
bnnız 7 tayyaredir. ''1'jn mütenıadiyr.n artması için her 

-------------- ıuo ... kov:ı, 1 (A.A.) - Bu sa- ~c·y n yaprdığmr tlf:itıniF.ti~. 
Ahmed Emın Yalman'ıh bir maka_ l>ahki Sovyet tebliğ;: o---- --

Ru gece birliklerimiz Alnuın kı
t.alarma karşı hareketelrine faa."i· Bingazi lesinde şu ibareyi okuyoruz: 

''Yüzlerce milyon göz dönmüştür.,, 
Gözü dönmek, Türkçede bir tabir. 

dır ki kızgınlığı, zıvanadan çıkmayı, 

(tebcvvür)U ifade eder. Fakat (gözü 
döndü, gözUm döndü, göztın döndü) 
ta.srlfleriyle ... Yalmz (göz döndü) bu 

yotle devam etmişlerdir. Batı cep-
hesinin bir kesiminde hareldtta ( Ra~ tnratı 1 mr·ı ~rwfruln) 

B ngazi.de !-;iddctli bir infıliık ı 
bulunan topçu bataryanıız bir tank ıııuter:ı.ldp katedral mendireğin<.k 
hücumunu püskürimiiştilr. Topçu 

anlamdan uzak kalır. 

'·ane.ın cikmıştır. 
ateşi Alman truıkınr muharc:be <lı· Si'renS:iktck.i hareket.ler r enn h.a. 
f!ı c tmiştir. Ayni gün topçıunuz vnlar yüzünden rnahclııt olmuşea 
Jü.c;manm bir ma:ı,'ll atrcr kıtasını do. av· tayyarelerimiz kcı,if faali _ 
yok etmiş ve bir tank savaş topu-

(Yüzlerce m11yonun gözü dönmUş· 

ttir) denseydi bir dereceye kadar doğ. 
rulur, (yüzlerce milyon bakıyor) ma.· 
nasiyle karışıklık yapmazdı. Onun için 
böyle dememeli. 

yetlerinP devam etm'qJerdir. 
iJU sııstunnuştur. Kalin iıı cephesi- B k b" yerd clü"m~"ın vv 1 

. b. k . . d 1 b. aş a. ır e "' ""' e e nın rr esımııı e Alman ar ır h v b" y k 88 
S t b. ı•ği . Ud f tt•V· cc asara ugravıı.n ır un ers ovye ır 1 nın m n aa c ıgı t . · aı· Af.rik k 

ı . . . · nyyaresı c:ım ası ıj·ısı a-

tayyaresi düşUrülmUş veya yerde talı. 
ınevz ere k&.r§I hUcum etmışlerdir. v d b: h:ı.rtı '"'em· · · • ı 
DU...oı;ıınan 100 metre kadar yalda- çıgm a ır t. ı"'ı dımüızl._ınlil ıaliva 

rip edi1miştır. 
aSık ı . · . "dd tll bi karşı kovma a eş ye ~ ır m ~-

çınca er erunızın şı e r til • 
aım. ::ı.teşi ile k!l.l'Ştla.,mıştır. Almanlar, ~u ve diğer hareketler sonunda Blsmarl{ :ıdalarınıJa. 697 esir 

mı§tır. muharebe meydanmda 200 den . . __ ı_ • 
fazla ö!U brralmuşlardrr. Bunun ııkı tayya.rem.u. nobandır. Pilot -

Japonların ka~·ıbı .. ·n H·tı--11- U tı ... _ı.ıı Iarda.n biri kuıtulmuştur. 
Nevyork l (A.A.) - Bildiril- uzen e ı <a~r s ra. e ~-

iliğine göre Japonların Cavaya as- ınişler.:lir. Leningrat cephesinde 
ker çıkarma hareketleri esasında J,arekitta buluruın birliklerimiz -
mütefelTik bomba tayyareleri 17 elen hiri bir günde 600 er ve su
düşroan taşrtı ve orta bUyüklükte bay esir alnuşttr. 
on Ja.pon gentleinc tam :l.sabeller Moskova, 1 (A.A.) - Şimal do-' 
kaydetmi3le·rdlr. T!l.§Il geaniılerin- ğıı cephesinde bulunan tzvestiya. 
den biri der11:ıl batmr~ ve bir dü§- muhabiri YaZlyor: General Derza
man harp gemisi <lört tam isabet rinonun kwna.ndaamdakl krtalarla 
cldıktaıı s·:>nra Jıavayıı uçmu;;tur. başka Rus birlikleri taarruzla.rma 

Bir harp gcmi~l h:wa~·a uı:tu deYam ed:rek dü,mana fasılasız 
~·e~·york, J (A.A.) - Nevyork- darbeler indiyorlar. 28 5ube.tta 

La alman haberlere göre, kar,nwk- b:r Sovyet birliği Almanları Uç ka
ta olan bir Japon harp gemisi. tam fübada.n çlkannıştrr. "N,, köytinU 
isabet ald·ktan sonra Hlngramaju (•le geçirmek için kanlr bir muha
oivarında. havaya uçmuştur. rebe cereyan etm~. fo3lst!er, kı-

12 Japon <Ieniz ta~ıt.mdan :5 i tat:mmızı durdurmaytl ralı§ıruşlar, 
Ra.mbang ;akuıında batınlmL~tır. fak.at bun,ı muYaffa.k olamamış -
Jaııon1ar bir yeri tahliye ettiler !ardır. Askerlerimiz önemli mü -
Vaı;ingtoıı, 1 (A.A.) - Harbi- himmat dcpo6U ile ~İt' çok yiye

.Ye nezareti, Amerikan ve Filipin cek maddem ve sair malzeme e-
kunrctlerbin Japonlan Luzon a- lcg-eçlrmişlerdir. · 
oasmda Abra Yadisinl tahliyeye ı Mo~kova, 1 (A.A.) - Pra.vda 
mecbur ettikleri.ni bildirmektedir. g·t•zetesinin cenup cephesi muhabi-

Evlenme 
Emekli Binbap Şevket Süloğlu'nun 

kızı Cevlda.tı tle emekll Korgeneral 
Emin Koral'ın oğlu Şakir'ln nlklhlan 
evvelki gUn Beyoğlu evlenme memur· 
luğunda yapılmı~. dUn de, Panga.ltr 
da, Korgeneral Emin Koral'm Şakir 

pafa apartıma.nındakl da.lresinde bir 
r.ok aile doetlarınm huzurlyle bu akid 
lrntlanml§tır. 

İki tıı.rafa bahtlyarlıklar dileriz. 

rinln bildirdiğine göre bu kesim
de harekatta bulunan Sovyet bir
ll.k.leri dü§maıılıa kanlı ça.rplfDla -
rara tutuşmu.ştur. Çal"pışmalar ge
ce gtlndüz devam ediyor. BeJ,ka 
cepheelrden ve gerilerden bu ke
sime getir~len 256 nc1 ve 85 inci 
Alman pi;ad~ tümenleri son mu
hardoel-erde ağır kayıplara uğra
rnışt?r. 

2 - 3. 1'.H2 

Zeynep Kimll koaa
tıaa dair llatıraıar 

(Bq taTafı l incs say/ada) 
"4amtan orada ın.lsafir olurlardı. 

Papıu:n vefatından aoııra., Hanıme· 

fendi seka sene daha ya.pdı. Zevci 
zamanmda. oldufu gibi,. fukara orada 
topl&nırlar, herkese ihsanlar dağıtılır, 

pqaıu:ıı gaybubeti belli edilmezdi. 
Kan koca blrbirlııden mlirilvvetli 

oidukla.n iÇin, muavenet ettikleri fu -
karanın m.lkdan ildsiniD de oena.zes1n • 
de ıututıarmı feryat ederek llAn etme. 
!etinden anlaşıldı. ı' 
Hanmı~endinin vefatından .sonra. 

konak biraderi Haliin pa§&y& kaldı.. 

BUA.lure Sultan Hamid burasını eabak 
Hidiv pqaya verdL Bir mllddet de 04 

turdu. 
Daha IOJll'& Darülhayır na.miyle bir 

mektep teala olundu. Ondan sonra eski 
darllltUnun kuruldu. Bu da ilniversite. 
ye lnkll~p edince, Edebiyat, Tarih, 
ve Fen fakllltelerı buraya kondu. 

.Ba§ka za.ttarm konaklan çok defa 
rnilletl:ıı işine yaramadığı halde bun
la.nn konaklan darlllhayı:r oldu, da_ 
rUitllnwı oldu, ilniverıslte oldu. 

Millete, memlekete malı.zı ha.yır ol· 
du. Bu, ııahibleriD!n vatanperverliğine. 

mAnevt mflkA.fat addolunur. 
- Bu kcıın&I& ait entereaan hAtrrL 

J..&rmız T&r mıdır! 

- Yukand& söyledJtim gibi zama· 
nm bllginleri burada toplaJıırlar, pir_ 
ler §ilrlerini okurlar, erbabı teliften 
olanlar uerleriııi takdim ederler. İlmi 
konupıatar olurdu. 

Ayrıl zamanda muslld üstadlan da 
en. yeni bcste!erlnf, nadir eserleri ça
larlar, p.rkıl&r terennüm. etiflirdt. 

Benim babam Mehmet Emin paşa 
Yusuf KAmU pqanm. en ya.km akra_ 
ba.smda.ndr. Okutan yazdıran o idi. K~ 
mil p&§ll.yı, zevceslni biz ana, baba bl .. 
n.rtz. Çocukluğum o konatın içinde 
~çti. Her tara.tmda hazin birer ha.ti_ 
ram vardı. Memleketimlzin en bUytlk 
ve güzel tartbl bir konağı olan bu ko· 
nağm bir anda. mahvolma8llla çok U... 
ztlldtlk. M:em~ketin böyle A.li bir bina: 
kaybedl~e de başkaca. yandık. 

Yapıldığı gtlnden, .sa.h'blerlnln vetat 
ettiği gUne ka.dar o konakta geçen 
Alimler yaZISl kıymetli bir kltab olur .. 

Bunlann daha. memlekette nice lıay. 
ratı var .. Üsklldardaki Zeyneb K!.mll' 
ltaatahaneat bunlardan biridir. Bunlt 
ikisi mll§tereken ya.ptırmrııılardır. Bu. 
gUn Zeyneb KAmll namJyle ytd edllen 
o hallta.hane, Zeyneb K&ml.l değil, 

Zeynebı K.l.mtldlr. ÇUnkU bu haataha
nenııı yapllmuma mu.&ade verilmesi_ 
ne dair K!mll pa§anm Sultan Abdi.il. 
ulr.e yazdığı tezkere eltmlzdedJr. 

K!mll pqanm Harputta• da. gayet 
rnUkemmeı bir medreıııeşl ve kütlipha.. 
nesi vardır. Yıllarca nice erbabı danl§' 
yeti§tlrdt. O havallJıln ilim menbaı ol 4 

du. 
Zeyneb H&Dımefendi, altınlar döke. 

rek Yakacık arkalarındaki monba. 
sularını Kartala kadar indirdi. Bir bü· 
yük çeşm.~ yaptı. Çeşmenin üzerindeki 
Jütabeye de Ywıuf KA.mil pa~anu: ııu 

Jutnsrnı na. ve ettirdi: 
Oldu Kamil bekayı nane !l('))('p 
Dur_ı dünyada hayre dair §CY 
Ilımda kmyı ap aynı se\·ap 
Ki: ~Jlnelma.i külll sey_in-ha~·r 
Bundan başka muhtelli yerlerd~ 

~C§me, mescit gibi eserleri vardır. 
Garaibden olarak bu arada size bir' 

§"Y ııöyliycyim: 
EıJltl de\·irde karde§lnı Ahmet Tcv. 

llk merhum ile gazetelere Y8!'1 ya:ı: 
dığımız ı:mı.da; karde§im. (TcrcUman 
nHlılltat gazeteaine: "Zeyneb Hımım 
n •• v:mu etrafında çok luymetll bir ma 
kale yazmıştı. O zaınanld nıatJU"lt 

.s11n:;Urlerinden olanHamdl • • ı;:evkr-t· 
m.e!ı.b efendimizin hayrat ve ha~cnııtı. 
ııa Jı:arşı Zeyneb Hıınımın 111.kırdısı o. 
Jur mu) dlye malu\·c~·ı gazeteye dr.r_ 
ccttirmcm~tı. Ben l':ına karşr ne dty.ı 
ccğim.l bilmiyorum, s>?n ne iııterecn 

söyle .. 
Cilmhuriyet hUl~iınıcti de buna Fıyil< 

olan değeri verml.ş, burasmı l.'n yük
sek ilim milcssesesi olan "ünivcr:ııtc -
nin bir parçB.81 olarak kullanmıotır. 

H. B. tllgf'n 

Evlenmeye teşvik anketimiz 
( Ba:J tarafı ı imı &tJ'4 tada ı 

ucmezlcr. Fa.kirin bile gönlU zen. 
gindır. Be.ı.ce, evveli. kadm fante
z.ı5inl kaldnmalıyız. 

Okuyuculamnmlan Huan Bii
rekçi yazıyor: 

38 yaşnıd.ı ve bek&nm. Sa.nıa.tırn 
terzUikür. Evl~nmek ~tiyorum. 
Çoluk çocuğa. karışmak istiyorum. 
Eğer hüküm.et yardrm. eder8e, be
nim gfüi blr çok fa.kirler derha ! 
evlenirler. Gelir ohuıct', evlenmek 
kola.ydır. 

EŞREF' den aeçmelcr: 

Tabiat eyıenP,ttr maye-1 emrtz ile 
tıııhmlr . 

Harab oldu vüeOdum Alemin derd·ü 
belAal~le; 

Cthlna ba8t.a geldim, ha•ta gittim 
4Mr.t ukbiyn. 

tıyu"mam cennet1n de korkarım 
IH llaWllyle. 
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~ti~ 
1942 yılı bütçesi 
Maliye Vekili 1'ıaat Ağralı bir 

demeci ile 19U mal J11ı bü~i
nin karakterleri \re mllılyeti hak· 
kmda mallımat verdL Harbin üçttn. 
<·ii yılını karJıhJ'aOllk 1'Urk bil~ 
3M.085.101 lindır. Ba bil~ ge
cmı yıl hiıt~csine nazaran 74 mU. 
yon 294. 705 Ura bir fazlalık gös
~.ımel<tC'dlr. Bu fazlalık etrafımı· 
zı !"aran harp r:artlannm milli mü· 
dafan. ilıtiyaçlan ve hayati zaru. 
1·ctler için ihdas ettJiı mecburiyet... 
lcr<len Heri gelmektedir. 

Harfl geç.en seneye göre saha
. ıuı, nisatJııl artırm11tu. Geçen 
;\'ll bUt~htl Btt;vtik Millet meclisi 
ı.ahuı ettiği zamanlarda dünyanın 
h;:.rp şartlan bagllne nazaran daha 
mnhdnt b1r m:ı.nzara an.ediyordu. 
nuııuıı harbin ~mleketimhe sira
_.:C'ti ba.lnmrnclan \":lı&İyetl olduğa 
gibi nnıhafua etse bile harbin t.e
f-iirlni Ye tazyikini hlsl!letme ha.la· 
ır.:ndan hilyi."k bir ehemmiyeti var. 
dır. ~eı:-cn sene harb!n fiili tesiri 
nltıncla olmayu bazı kıtalar nı.r. 

dı. Fakat bugün harp beş kıt.ada, 
en ehemmiyetli "llhnlanla tesirini 
;ı.i )stermektedir. Bunun harf' dışı 

olen fakat dlinya ile münasebctt 
olan memleketl~r i~in ne derece 
<.>hcmmhetli olduğunu anlamak 
itin razla.ra da dlhıUomefe ihtiyaç 
yoktur. 

Harb'n '-oladığı gündenbert 
dünya lsUtu.llnln aa:aldığnu biç ol. 
mazsa banan bir kmım fht.)Tçfa.n. 
mm tatmine y&raJUl e,ya bal<ı
mmdan böyle oldujuııa kabul et. 
nmğe metıbaJ"Uz. Bir taraftan is
tihsal mlkta" uahı'ken, diğer ta
raf1an yollarm kapanmaM, ticaret 
münuebetlerinln matuhıtlaşmaya 
~slaması da hayat !'ie\·iycsl Uıe
rinde kendini hissettinncğo baıs· 
ladı. Değisen lktısa<li ı;nrtlnr:ı te
tabuk etmek içtn mümkün olan 
tedbirler nlındı. Bir yandan mem
leketin ikfl,adi bi\nyesinl yeni n
zlycte gi>re ayarl:ımak için hükiı· 
met kanuni tedbirler aldı. Bir yan· 
rlan da lktısadi nizamı ıslah ~in 
gah bizzat müda.halcde bulundu, 
J<:alı konıyucu cllrektjf)er ,·enli. E'a. 
kat hap, bu sene geoen yıla göre 
tesirini daha ook hlsaettireoek bir 
ı:ekllde 88hasmı genbılettl. Biz bu 
saha genişlemesinin manasını 
ınuhtellr ihtiyaç maddeleri üzerin
de bJMettlk. Devlet lllıkmuadan 
manzara da. §U oldu: 

Ttlrkiye harp i~indckl dünyada 
~·apmaktadD', Bu <lünya ~inde 
e;ulJa ve sükfmunu muhafaza fı;jo 
kllV\·etli olmaya ve milli varlığım 
nıabafaıa etmete mecburdur. Ba. 
nan için her gUn biraz daha kuv. 
vetlenmek zorundadır. 

Bunan iı;ln mlW müdafaa büt
!*Iİ en ehemmiJ'etll bir menu ha
lini alacaktır. Onu mllmldln old11ğu 
kadar &T.aml haddine çıkannak bi
zim t.bii bir waifmıbdlr. 

rtlrtdyc ~ dolayıallc milli 
Drildafaa lhtipçlamım azametini 
ınllli kaynakla kapafmak mecburl
y.UOde old11iu gibi m.ilU ist.Uısall 
azaltan sebeplere de kam• koymak 
meebarlyettndedir. htlbsalin a. 
ulmuı devlet blttçesi belmnından 
ehemmiyeti :bir mevzadur. Yalnı11 
bu kadar delil memlekette lktaa. 
di bir organ olmakla beraber diğer 
yandan mlUdm bir mali kaynak o· 
lan gthnrtlk gelirleri harbin Uısi· 
rine tabi olarak dtlJmelde de\'am 
etmi,tlr. 

Bütün bunlara rağmen devlet 
itin b.&dJ&e ıtffyle bir netlee ver
mektedir: 

De\·let MllU mUckfaa lht~la
rmı !m~lamak mecburiyetini; pa
hııhtapn lstihlü maddelerini satın 
ı.Jma m«'bartyetlal, hayat pahalılığı 
karşıoımda memurlara yapılan zam. 
lan karşılamak mecbarfyetlnl bi8-
"etmektodlr. 194% maH ydı bil~t 
ho şartlann icban altmda hazır. 
lanmıştır. 

Yine dikkat edilecek olana, hii· 
kiunctin geçen ~ene çıkanlan t. 
ı.a rnıf bonolan, memur maa.,lan 
karşılığı da bulunmak üzere büt
"~ye ynptJğı 7JUTI en tasarrufla, en 
lf'nıılı bir İM Myılabllir. 

Bu bU~e bUyük bir harbin ~ı. 
\- ni hi st'den milletin bblUyetle
··i. imkanları da hesap edllcrek ona 
:{•irc haıırlanmışhr. 

Tiirlc milleU istlkli.Unl, t.oprak 
ı r+ürtlUl~linli korumak için her tür. 
111 fc 'n!<5.rlıi!,ı gf>z(' nllfığr gibi i"· 
ı ·· li' ln m:ıli ,.e iktisadi cepheıdnl 

ı .. ı~,,, ctllif zaman ayni "ıhla, fe-
r t 'e Jrarsılnma..c;ını bildiğine hiç 

· , '•l' ) oktur. 

SADRI ERTE "1 

-ı; ı:ı li bugün şehrimize 
geliyor 

C"~ hafta tçlnde Ankaraya giden 
l1taııtıuı vali ve belediye relat doktor 
ltıttı Kırd&r'm 1ıucQn ııür1m1M gel· 
tr.eBj beki~. 

Tramvaylarda 
tenzilô.tlı karne 

Birinci mevki için 28 glallk karne 
lcretı 200, llElacı mevki için 125 kara, 

Veşilköyde 
Bir münakaşa bir çoba
nın ölümüne sebeb oldu 

Yegilköyde Tohum ısla.h iatALs· 
yonu yallıl:ndakl mandıra.da bir öhim 
vakası olmuştur. Bu mandıra ÇO· 

banlarmdan ihtiyar Arnavut Ce· 
mille 17 yaşm.dıa yamağı YWNf dtuı 

Tramvay idaresi halka kolaylık ol. 
mak Uzere yarından itibaren tenzillt. 
lı tramvay karnelerini aatı§a çıkara. 
caktır. 

yanl::ırında bozuk para bulunmaması gece mandı:nı ka.pısmı kapamak 
~ünden de bnet.çUerle mUnakaşaya rne.'ielesindcn münakqaya tut"UŞ· 
tutuııtuklarmı. biletçlde de bozuk pa_ muJlardır. 

Bu karneler 26 yapraklıclJr ve bi. 
rlncl mevki arabalar lçtn 200, ikinci 
mevki arabnlar için · l25 kuru§tur. 

Bunlar PIA.nktonluklardan ve Tünel 
gi§elcrlnden c.lınabllece1•t1r. 

rıt olmayınca mll§~rllerJn blr çok de. Asabt lılr adam olan Cemil, Yusu!a 
talar tramvaydan inmek mecburiye. birkaç yumruk sallamlf, bunun Uzerl. 
t.inde kaldıktannı göz önUne alarak ne Yusuf ta mukabele etml§Ur. Bu 
hem bir kolaylık ve hem de ufak bir arada. Cemil duvara doğru aendetemio 
tuarruf olmak Uzere tenzllAtlı kar. bqı duvara rastlayarak yarala.ıımı§ 
neler çıkarmıştır. iki saat sonra da ölmllştnr. Öltlmden 

ld::ıN.', yolculnnrı bırçok defalar 

Şirketi Hayriye Dev
letçe satın alınıyor 

MUnakallıt vc· ·~kUnln bundan bir 
müddet ev\'el Şirketi H:ıyrly" idaresini 
satın almaya karar ,·erdiği yıızılmı;ıtı. 
Öğrendığ.m'z" göre bunn ai t haz!rlık 
ls.r llerfomekl,.dlr. 

Yakında bir heyetin Ankaradan 
f;~hrlmize gelerek Şirketi Hayriye f. 
darcsindc meşgul olacağı söylenmek. 
tedlr. 

ZL ynephamm konağı nasıl yandl 
!la~ ın11ıtı ' '"'' ~'''''" ''il ı Ünlverıılte konferans salonunda tec. 

Son zamıınlardıı. yıkılma t c h r libi fizik ile F. K. B. umum! kimya 
lıkesı gcçlrdığl ıc,;tn l<1sm~m 00411-ıt.ııa. tıı ukutuıacaktır. 

rak tamiri lç:n i60 bin liralık oır ke, Sigortalı olduğu gibi bu binadaki 
cif yapılmı3tı. Yangında kimya fizik matematik kütüphanesi de sigortalı 
ııebatat. jeoloji, biyoloji, kollarmda o. idi. Bu kiltilphanedo 1810 dan beri 
kuyen talebeye alt evrak, ııclı1er ve 
burade.kı ınobllyo.ıar klmllen yanmış· 
ttr. • 

dUnyB11ın her tarafında neı:ırolunan fl. 
zlk ve matematik mecmualan vardı. 
Bu zengin Jtollckslyonlann bir kısmı, 

Yangın ba~ıadıkta.n sonııı Jçtırl gir · ölen Avrupalı profesörlerin kiltilpha. 
:nek imkanını elde edenler ı r il•I so. neleı1 satın alınmak suretiyle temin 
banın atc~lnln çokllmcdlt; .. ı l ve hAJA <'dllml§ti. Jeoloji kollekslyonlan ara • 
yanmakta olduğunu görmüşlerdir. 

1 

amda 80 senedenbeı·ı toplanan nUmu· 
Yalnız yangmın fizik • nstil'lstlniln neler, !oıriller, jeolojik devirlerin izleri 

tavanmda bıısladığma nazaran dün l vardı. . 
bofaltılmaaına devam edilen edebiyat -------------
takllltulnln bulundutu odalann tahll. 
yeaine çall§an ljçllerln &11ndllz attığı 

bJr aigaradan çıktılı kuvvetle Umlt e· 
dilmektedlr. 
Yangının zuhurunda gece bck1;\lerL 

nin mühim bir kısmının d:ı kahveçle 
oyun oynadtklan aöylenmektedir. 
Vakanm ııebeblert hakkmda dt1n ge. 

ee otra.nıca. tahkikata batlanmı~ ve 
bu i§de llgl•I veya ihmalleri oldutu 
za.ıuıedlJenlor isUc\"ap edllmlılerdir. 

Tabklkata, el koyası mUddclumumt 
muavini Nec&ti dUn do tahkik ifiyle 
mqgu! oımuıtur. 

·Bu tahkikat esnasında kimae 
altına. almmamııtır. 

DERS VERlLECJEK 

zan 

Diğer taraftan Universlle rektörlU 
ğilnde dUn bir toplantı yapılarnk Fen 
fakUlteai derslerinin yanda kalmameı 
için alınacak tedbirler görU§UlmU,ııtUr. 

Haber aldığımıza göre bu binacla ve 
rllen Aritmetik, Astronomi, Fizik ve 
Jeoloji dersleri, bugünden itibaren, 

mltt, Hava liunımu '\'& Kızıl. 

uya ~pırddaşlarııı yardınılarmı 

bulaeakamız. 

Zile ve Boluda 
Zile - Kahraman erlerimlzc kıılık 

hediye alınmak üzere 141 Ura Kmlay 1 

umumi merkezine gönderilmiştir. 

Bola - Dtlzoe kazuı kl§la nahiye. 
sine bağlı 23 köy halkı kahraman er. 
leıimlze hediye alınmak Uzcre 1M2 

lira 3ll kuruıı teberru ctmi§lerdir. Ay. ! 
rıca merkeze ballı Çar'§&mbn nahiye· 
sinin 27 köy halkı da 1061 çllt yUn 
çorap 1~ w ollt yün eldiven bedtye 
etmlfUr. 

Yangın baılan&ıcı 
Univenılte meydanındaki ~thane, Sanıatyada Yedlkule lraınvoy cad. 
Bayazıltakl Eczacı mektcbı vo SUley· de.tnde lM numarada Arlfin evinde 
nıa.niyedekl Biyoloji enstıtllaünde Ye. duman çıkhğı görUlmil§tür. 
rllecektfr. Talebe adedi as olduğ'u tak· Bir yB11guıd&n §Upheıenerck, odayı 
dirde dersler, rasathanede, olmadığl • açanlar bir §lltenln tutugmll§ olduğu. 
takdirde diğer tkt binada verilecektir. ı nu görmll§ler ve aöndUrmUıılcrdlr. 

jandarma ancak snbahleyln haberdar 
olmuş ; Yusuf yakalanmı1tır. 

Cemilin ölUmU jandarma kuman. 
danlığınca gUpbell görülmU,tUr. Hlı.cll. 
se nöbetçi mUddeluD\Uml muavini 
N'ecatlye haber verllmigtir. 

Cesedin Uzerlnde blç bir darbe eseri 
görUlmemlg, ölUm sebebinin anl8§ıhna.. 
sı için morga katdınlml§tır. Arnavud 
Cemilin fazla. aaab1 mizaçta bir insan 
olduğu söylenmektedir. -

KömUr fiyatları 
tesbit edildi 

Fiyat murakabe komlayonu ıehlr 
dahilinde satılan yerli ve Bulgar kö. 
mürtinUn azami fiyatlarını tc.sbit. et
mi§tlr. 

Yerli mangal kömürünün klloau 
toptan 7,5, perakende 9 kurup, Bul. 
gar kömUrünUn mUnhasıran peraken. 
de satışı 9 kul'U§& sablacakur. 

Tesblt edilen bu fiyaUardan fazlaya 
satanlar Mali Korunma kanunu hU. 
kUmlerlne göre cezalandınlacaklardır. 

Tramvaydan düterek 
yaralandı 

Sanıatya Kadm hamam sokak 83 nu 
maralı evde oturan Yakup oflu 13 
y&fmda Zihni, Yedlkule _ Sirkeci tra.m 
vaylarmdan birine &.81lmıı, tramvay 
arabruıı, IAngaya gelince katar dur 
madan atlamak isterken dUşerek ba. 
cağından yaralanmı§br. Yaralı, Cer. 
rahpa§a haııtahanesine kaldırılmq~tır. 

Pazartesi I Sah 

2 Mart 1 J Mart 

Safer H Saftır: 16 
Kumu 113 Kuan: 1J 6 

Vaklllu \i ua-U Ezani \'uat1 ır.unı 

GUnl'şln 

dopşu 

Ö~le 
lkindl 

l .U U.8.5 

IZ.~7 

115.U 
6.ıtl 

1.85 

&.n 
1Z.Z6 

11U5 
Aktam 18.00 11.00 11.01 
Yatın 

imsak 
19.SI ı.sı 19.82 

4.58 ıo.ım 4.66 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

11.31 

8."%8 
9,8,5 

ıı.oo 

ı.ao 

lMt 

.. 

Ertesi ak~m davete Ma-
dam Griba,.aof ba§'ka bir da· r---------------------------·· R. B. K. vetle mukabele etti. Bunu tiııkip 
oden günlerde ise masalar birl<'f.:· 
tirildi. Yani, yemekleri Gr.i.t:: .:ıf • 
lada Papini.sler müşterek yemeğ~ 
başladılar. 

Bir bakmıdan bu haJtikatcn <'ğ • 
lenceli oluyordu. Maclaın Griba§Of, 
kocası, nadiren ve ayakta Vc1i cl r . 
mir, ara szra Anoçka, dllha sonra 
bütün Papinialer .. ması 8.det.n bir 
ziyafet sofrası hnlini alıyordu. Mc. 
~eleri bizzat Madam Griba§of ha • 
zırlıyor, bunların 90fraya tan
z!m ışını de I..ola üzerine alınış 
bulunuyoT<lu. Sanki iki elinden 
başka Lo~ın bir taJum elleri Y<' 
gizli bir takan da pamıa'kları , ·ar
dı. Sofranın kuruluşunda bütün 
bunlar birer birror meydana çıkar; 
çiçekleri, oturacak yerleri Lola ta
yin eder; Madam Pa.pinis de jyl rad 
yo istasyonlarmı bulmak hwıusun· 
da.ki bir melek~ ile övlinürdü. Bu 
iııtasyonlar kiınln zevkine göre idi? 
Ya :Madam Griba6C)fun, yahut ko· 
casnım veya Anuçka.nın.. Fakat 
bayan ve bay Paplnislerin pı>.nsiyo· 
ı:a doğrudan doğnıya yatma ücre· 
ti veriyorlarmış. Yani yemek para. 
:..mı porsiyon ba.-r.na f)demek husu· 
sunda. bir anlqma ! Vaziyet böyle 
olunca da Pap!nlısler 90frayı Ma· 
dam Griba.şofun l'IOfraalle neden 
b~rlef}tirmcslnlcr! Burada ~e Mös· 
)o B Grlba.şof ra:kı içecek. Ona zen. 
gln bir sofra lA.zım. Bol mczr>ler \P. 

bol yt"mckler. Madam Griba~f d1l 
Lfylc bir sofraya da.ima taraftar 
cıözilktlniU : • 

- Eğlenceyi yemek temin e-

ANSI fONU ".:) 
J 

21 Yazan~ Kenan Hulu•; 
der, wyordu; ve yemoğl ise ıkoca
!'lt için fazla görmüyordu. Halbuki 
Papinisler kala.bs.h:ktt. Bu yüzden 
df' meze tftl>ak}arı Madam Grlba • 
gofun heeabın& gidip gelir; aynca 
Madam Grib8§.of kendi yemekleri· 
ni ortaya koym:ı.kta garip bir zevk 
duyardı ki, bu da R\llll ailelerin 
hlr hulul yolu ile, Ya.hudiler ve Er
tnenilerden ba§ka tllrlU olarak pan
ıtlYona oynadıldan oyunlardan bi. 
nydi. 

Temmuz 80111Wl.ll doğru pansi
yonda dah:ı befka bir numara oy
nandı: 

Bir aab&b itk radyo aerviainden 
r.onra. Möeyö B:ınıh merdivenleri 
titreye titreye :indi; ve arkasında 
höt.ün diğerleri: 

- Ah mahvolduk Madam Gri
b&§ı>f' Aİymanlar Bulgarjatana. u
ker yığmaya b8tlaını!}lar. Yalıudi · 
ıor iQin Türldyeyc nota vereceJt. 
ltrmi.ş. 

llatmal.al Fort.une en aı'kaday. 
ılı. Ayakta dim elik duruyordu. Ya
!111t merdivenin en sonunda oldu 
~u tç~ b:ına öyle geliyordu. Fakat 
ı;ok mağrur bir hali vardı. :Mösyö 
Baruh a!eliiccle heMbı istedi; on 
neş günlük pwnılsya, mutadı bili· 
!ma ve y&buz f&ytece bir baktı, 

ı.ıorcunu ödedi; Şura.tun asfalttan 
çevirdiği iki tabi ile Menaşe ve 
Baruhh\r, pır! etti1er, uçtular. 
Şimdi §unu .ıtöyü,yeeeğim: 
Kulağ:nl%da küpe olıeun. Bir yer

de bir şey ka.yoldu mu, kendi ct
vanr7.da b4r ckdk olup olmadığını 
llenten • araşt.ımıaya kallanayuı' 
Ayni giin Madam Gribqof: 
-· ''KUpcm, kUpcm .kayboldu!,. 
Din feryadı baamca panalyoner

lcrden buz dolabı ac:enteN Bay 
Kokaı yan ewell il&tünü başını, son 
rıı da odasuu baıtau ...-gı aramak 
g&flcsinde bulundu. Bulundu. Bu
:undu da bq.."'11& neler gelmedi ? 

Madam Grlbqol 8011 i1d Uç gün. 
ılı: kUpelerine bUhuısa mcra:k sar. 
m.J§lı. Bu mera.kın Gribafofa nere. 
den ,be!diğin.i pek bilmiyorum. Fa
k:ıt her halde Kokaryanın ikide bir 
c-österdıği büyük alA.kadan olaca.k. 

Fri1ider a.centel<m sahibi yeni 
t.rr:ış olmuş, yüıUne masaj yapı
yordu: 

- Nasıl? dedi; köpeniz mi Ma· 
<ln.m Gribaşof? 

- Ah, evet, bir teki! Bt ttim ! 
Mösyö Kokaryan: 
- Fak.ı.ıt ben aize !İöylüyorımı 

Madam! Yirmi bin liralık bir kUpe 
da?ma takılmaz. Ama, be}ld belki .. 

Ani bir hareketle elilerbd pja. 

1 

' r~,.::- dii : ..... ~"64i.!i~+$J ~~-~u.Afl - . ~:~-
Bir yangın karşısında 

Dlln gece, Sarayburau lstüııde 
l>üyü".c bir kmllık yayılını~tı. Gece
yi afartacak, denizi boyayacak b.. 
dar genlJ olan bu kmllrk, yan~m 
büyüklüğünü de ortaya koyuyordu. 

Gökteki pembelik, vakit ftklt 
beyaza ya1mı bir parlaklıkla •vra· 
luyor, kınlcım dola bulutlar etrala 
yayılıyonla. Sanki uçsas .._karı 
bir lm·este deposu, bir onnan ya· 
nıyorclu. 

Sabahleyin öğrendik, Fen Fakitl. 
test olan Zeynep Raıınn konalı 

yanın1'. 

K~ zamandır, bu binanın pU,Ia.. 
ılığı söyleniyor, afnlarcla 00,.Jtıı. 
masnın dair aözler 4ol&§ıyordu. 

Sonra, galiba resmi raporlar <la bu 
riuyetlere kanıtı. ''Dolmabalı~, 
)·c ta,mıımm sebebi de bu nret· 
le ortaya çıkını~ oldu. 

Bina. eski i<ll Sürekli tamirlerle 
l'Y.mıına. ka1"31 dayanıklılığı artmla
ııııımıştı. Günün birinde, elbette 
artık onanlmaz, metemct eclllmez 
bir hale gelecekti. Yangın, buna 
\'akit bıralanadı. 

Gazetelerin yazdıklarına göre, 
llk ke"tirimdc (tahminde) macJdi 
zarar bir milyondan ~.otana,. 

7-eki ve bllgl tcgUımıla bir mU-
~·onluk za.rar meseıa, ........... lılr 
fabrikadaki aıanllat h ... lılr 
seydir. Fabrika, yealcl• lf1eUllr, 
kayıplarmı yeni DuacJvlı& 7eıl-
11e kor. Fakat otuz Jdıla .._.. 
damla blriktlriltp kuralla 1ılr 11'
faıı 711vası, b!r bUll f«&Mr, lıu )'I. 
kUn altından kal~ 

Zarardan s'x açaalar, aıaeak alm' 
•tmı değerini gös lna.cle t1atarak 
kona~11y9rlar. Ya., gk 8111'11, aha 
teı1, zeki. ,.e ilim laaftaallBe mey
<l1U1a getirilen kolleblyoıatar, t.· 
rUbe notlan, mektıeMn tarlldıd fl
gileyen paha ....-.ınes ,.,W! .. 
Banlan kim, DMJI 'hesapla,._? 

Konatm kendim de başka lrir hı 
rihttr. Onun, Abdfthneclt clevrtnhı 
nn il«-rl fikir toereyanlanna ~ 
ohnostu. 
Qağm bütün bu,tlk cleielterl O· 

rnda top1an11', ona........_.., 
ıı:tfmalannı andna toplaatılar Ja· 
pdırdr. 

Bötfuı ban'la.r, !fimdi nt• MI' ,.,. 
ğm ktll n1dn. NC' b"1lr ıtf'tnk '.\'t'· 

ridfr. 

HAKKl SUHA GEZGiN 

[~~-) 
Kız talebe ve hastabakıcıllk 

Henüz sırası gelmemif bir ı.tkllf 

görUnUrse de, §imdiden harekete 
geçmekle, zamanında iyi blr tatbik 
ömeğ"l meydana koyacafımw umu. 
yorum .. Kız taıebeml%ln, taW u.. 
manlannda, mUll ihUyaçlan kal'fl. 
layacak vazl.fe~r görmeal lüzumun
dan bahsetmek i&Uyorum .. 

Gerçe bugUnkU genç kızlar, ber 
hangi yardım laaliyet1nde, erkekler- · 
le bOy mçttımek ve onlann g6rdttj1l 
iııerin hemen aynlnl yapmak iddia 
ve kabiliyetinde iseler de, erkeJcıer 

tarafından llylkiyle yapılamıyacak 

ve doA'rudan doğruya kadm elinin gö 
receğl i§lere aIAka göstermeleri el. 
bette tercih edilir. 

Genç kızlanmız, tatil umensnd& 
ne yapıyorlar! BOtUıı bir d8r8 mn. 
siminde yonılan llUdD1.uaa dinim • 
dlrmek ibt1yacmd& oldaklarnu tak.. 
dlr ediyoruz. BUDUDI& beraber, Jll'O" 
!eayonel ha.ata b&Juc:tldr ldDtGrtl al. 
m&k gibi, ml1D bir .......... ,a'-:ı 
kalabllmelertnl maur cıı1t11u11E •• 
autı bir ..... b .. ,....,..... 
Hem bu MeY, blıu da _....,,_. 

andıran enerjili ~ 7ol -ama. 
lıdlJ'. 

Km talebe,., .balta bakım ~ 
rQ ftrmek, pllfl ,a.ı U... _... 
dqın yeti§Urtı""""ndlll dü6 ....., 
olacalt Jlbl, "'1mi de o nlAıltte tıu 
la olacalttır. 

Kızl&nmaı:, alraat ~ 
iştirak edeblllr; aan&Jlcie de rol ala. 
bilir •• Her bangi IDlllek itin yetlf • 
mekte bulunabilir. J'akat "hata lıa· 

kıcllık., gibi, billıaaa Juadm tnoeUfl 
ve ,etkatinden kunet alabl*:ek bir 
vuifenlıı pratik ld1Jt0ı1batı. her baL 
de bUgi dalarcıfmda bu'luladurmal& 
mecbur edilmelidir. 

Bu bakımdan, t.aW mevsimi ıirer 
1tlrmu. kız talebenin, bllhau& bula 
bakıcılık mha.amda genel bir .litaj 
görmeleri gerektiğine kanUz.. 

Hasta bakıcıuk, timdi olduğu gl 
bl, halkın lstettne bağlı bir g&ıllllQ 
teJkilAt halinde meydana. getlrilmek 
uaulUnden bir adan daha 1lert gitme. 
Jldir. M. I. HIKllET llONIR 

1 
HAVACILIK j 

Son Manş hadisesinin 
doğurduğu bazı kanaatlar 

Yazan: A. ŞARKLI 
Aylardanberl Brest limanında 

)'almakla bulunan ,\iman donan. 

masmrn ceplerine attı. Yok! Men. 
rlilinin içini karıştırdı; odada a.o:ı-
ğı yukarı bir .Wi ad.mı ~ Urfidü; ya. 
~thııneslnin üzerindeki klğst.ları, 
kalemleri birbirine karJ§ltrdı; ve 
sonunda: 

- Mada.ın! dedi; bu odarun lı;i· ı 
:·e g:rdlğlnizi i}icc bili}or musu. 
:ıuz ?. 

- Fakat ben böyle bir Şey söy
lemedim Mösyö Koka?)'B.D! Ben o· 
dan:za girmedim. Şu hınzır Yahu· 
<!Ucr pansiyonu bir tclfı~a verdiler 1 
ki... Halbuki iyko biliyorum, aa: 
i:ıAhleyiıı küpeler kul3.klamndaydı. 
Hesap işi, adiyö, oröva.:r, büWn 
bunlar arasmcia. elimi bir do kula.. 
ğann nttım ... 

Mösyö Kokaryan ,atkın §&Şkm 
bil.il yere bakıyordu. Göııs'eri ya.zı. 
hanenin ve kMepcntiı. altmdaydı. 
Madam Grtfbaşofsa bir saniye dur
du; ve kendi kenfüne ~vlc dU
~UndU : 

- Tuhıı.f şey, hiç de aJthm ba· 
ı;:ımda değil .. Mösyö Kokaryanm 
~derce<: dEkka.tinden l!Onra demek 
kı odasına girmiıı olacapn ! Öyle 
y-a, dunınm be.kaymı saat filmdi on 
tir! doku:Mn Menaşelcrin heııe.bı. 

m kapadım, banyo musluktan bo· 
zulmuı1tlı Şura. ile tamir içl.rt haber 
gondardim; tam~! Sonra da Mös.. 
yö Kokaryı:.run odaama doğru yU
rlldilm; onı: aradım. Çllılkt1 Şura O• 

nun da valizcrini hazırlamaya ba.,. 
iadıfuu söylemJ§U. Bunu 9hormak 
istiyordum ki kapıdan içeri bir ik! 
adım altını; fakat kendisi yoktu. 
Evet. hMise Myle oldu. Ve wte 
bu sıralarda da küpelermin bir teati. 

( Ot1Dt111tı var) 

masına mensup üç 11ıtahnın , lin 
dfiz RÖZile ve havanın m8ult ole· 
şundan istifade ederek Maatı llO. 
mtsl lnglliz efkfın umambetlade 

menli tesirler bırabaıttlr. tqllis 
Başvekili Çörçilin bey.natmdl; Al 
manynnın Brest limanını tllbktJn 
ederek havaya ka"'ı mGdaraası en 
ktı\'\'elli bir mevki haline ıetlrdi. 
~ini ve buraya taarnısW... müt · 
külfııt:ı yapıldığını bildinnişli. 

Bu Alınan zırhlılarının Bresl il 
nıanında yallılı mllddelf'e Bf\ytk 
BrHanya imparatorluk h~ncıl•rı 
(3000) den faıla l3arruzıta bulun· 
muşlar ve (4000) ton bomba at. 
mışl:ırdır. 

Bu ,·aziycıte büyük bir hasara 
uArodan hu zırhlıların hareketf' 
grçmiş hutuntarı, İngiliz taarnıı 
t:ıyynrcrilif;inin göstermekte oldu · 
~u diltcr muv:ırf:ıkıyetlıert baltala . 
yacnk malıiyclle tr6rtlnmektedlr. 

llu orada Manş üıeriadeki deniı 

ve hnva muharebelerinin cereyan 
şekli de nazarı dikkati crkınekte · 
dir. Gündüz güziyle Manşın ıeçil_ 
meslndc görüş şartlarınıo rena o • 
Jıı5u taarruz eden Bıitanya tana. 
rccllIAin!n ıam randıman alamı. 

masınd:ı, karşı tararın d a mllda. 
faadııki mü~külatına naza ra n daha 
geniş avonl:ıjlar::ı malik bulunma. 
sın dad ır. 

lnıllb stthil muhafaıa tayyare. 
cili8ı; bu üç Alman ıırbhsıoa kar 
şı (300) av \"e (200 . 300) bombar 
dıman tayyaresile taamıu ıeçmlf 
tir. 

ilk anda fırsat 16deyerel 1100 
metre sıbi çok yakualtra ııokublll 
la muvaffak olan la8iUs ...,...; 
ta779~tılli. ll!'ftlf1erln af']mr.., 

(0.... ' ..... 
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) Bugünkü radyo 

7,33 müzik Pl. 7,45 ajans 8,00 müzik 

Lı. g maP)a rı ~~72.:~"=::~~·~·~y: 
Y ~::~:~~ ~:r:-:ı~~rk~~~!

5 pr::: 
B • kt F b h mmın deva.mı. 18,00 program, saat a... 
eş 1 aş • en er a - yar:ı 18,03 Radyo dan.!ı orkestrası ıs, 

45 Ziraat takvimi 18,55 FIL!lll heyeti 

Çey l. 1 - o mag"" IQp ettı• 19,SOaaata)l&.nveajansl9,45serbest 5 dakika 19,50 Hicaz makamı 20,15 
Radyo gazetesi 20,45 Bir .m&r§ öğreni.. 

Galatasaray, istanbul spor, Vefa galip ~~~.:~·:=~ak=:e~s:: 
la.r 21,45 Radyo seJJfoni orkEatrası 22, 

Futbol Jik maçlarma dUn Şeref ve 

1 

üzerinde bir kır koşusu yapılmI§tlr. 30 .sa.at ayarı ajans ve boraalar 22,45 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Kadıköy stadlarmda devam edildi. De- Takım hal.inde yapılan kO§Uya 112 mU 22,50 yarınki program, kapBm§. 
nebilir ki müsabakaların hemen hepsi kelle! i§tirak etmi§ ve neticede Orta.. 
normal netice verdi. Maçların tafsil.L köy kulübU takımı birinci gelmi§tir. 

lcabmda Günde 3 Ka.,e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

tınr apğıd& stad sırasiyle veriyoruz: 

ŞEREF STADI: 

Ha.ftantn ııamplyona üzerine tesir 
edecek olan en mühim maçı hiç şUphe 
yok kl Fenerbahı;;e • Beşiktaş karşı.. 
!aşması idi. 

Bu müsabakaya takunlar a§a#Idaki 
kadrolarla çıkttlar. 

FenerbahQe: Nuri-Muammer, Mu
rııd-Ömer, Esad. Aydın-Fikret, Na
im, Melih, İbrahim, Naci. 

Beeikt.8.§: Mehmet AU-Feyrl, Ya. t 
n1-Bltat, Hliseyln, Çaçl~Sabrl, Hak 
kı, İbrahim, Şere!, İbrahim. 

Hakem Şaü Tezcan. 
Oyuna Be.şiktaşWa.r ba§ladı. lk.i ta

ra! da neticeyi lehlerine çevirmek için 
temkinli hareket ediyor. Fenerliler yer 
de.n kısa pasıarla, ve Beşikta§War da 
her za.manki gibi h&vadan ve uzun 
p88lı: bir oyun tutturdula.r. Oyunda ba.. 
ruı bir tıstUnlUk yok. Onuncu dakika.. 
da. sağdan gelen bir topa yetl§en Şe. 
ret önündeki mUdafl Muammer ve 
sonra da. ömerin iska.smdan iBtltade 
ederek gUzel bir VUI'U§la oyw:ıwı ye.. 
glUıtı golUnll attı. Ve devrenin bundan 
sonraki kı.smı karşılıklı akmlarla fa.

kat golsüz geçU. 

tklncl devre: 
Bu devre rüzgA.rla oyna.yan Beşik

taşlılar daha tıstUn bir oyun çıkardı -
tar. Bilhassa müdafaada. Feyzi ve haf 
h&ttmda. Çaçif Fenerin en tehlikeJ.l e
lemanları olan Fikret ve Mellhi çok 
iyi marke ederek gol yapmalarma ma... 
n1 oldular. Devrenin _ sonuna doğru o 
yolda aaabl bir hava içinde oereya.ıı 

etti. Fenerli Esad kasdl bir hareketi.D.. 
ıfon dolayı hakem tarafmdan sahadan 
c;ıkarılclı ve müsabaka da. bU geidlde 

ı - O Beşlkta.şm galebesiyle blttl 
tSTNBULSPOR - TAKsn.t 

2 1 
Fenerbıahçe _ Beııikt&§ mtısa.baka -

ından evvel latanbulspor • TakBim 
takınılan ka?'§ıl&ştrıar. aFk.a.t Taksim 
nizaml takım çikara.madığı için bük· 
men mağlClb addedildi. Aralannda. hu. 
susJ olarak yaptıklan mUsa.ba.ka da 
2-1 İatanbulsporun galiblyeU ile bitti. 

KADIKÖY STADI: 

Bu stadda gtlnUn ilk birinci küme 
maçt Beykoz · Altmtuğ araamda ya.. 
pıldı. Birinci devreııl 0-0 biten mil.. 
sabakanın ikinci devresinde tal'aflar ı.. 
k.fŞ1al' gol atarak 2-2 berabere kalclı. 
le.r. 

VEFA - BEYOQLUSPOR 
15 2 

İkln.ci maç Ve!& - Be7oğluspor ara· 
amda ldl. Vefalilar oldukça zayıf rL 

kiplerine daha. tıstUn bir oyun oynadı
lar. Birincl devre Ga.zlnln yaptığı bir 
tek golle YeşU·Beya.zlıl&rm 1--0 gale
besiyle bitti. 

İkinct devrede Vefalılar yine t1stüJ1 

bir oyun çıkararak rakiplerinin yap. 
tığı iki gole mukabil dört gol daha. 

yaparak müsabakayı 5-2 ka.za.ndrlar. 
Bu devre golleri sırasiyle Fikret, Flk. 
ret, Namtk, Artln, Gazi yaptı, 

GALATASARAY- SÜLEYMA.NİYE 
5 ı 

Günün son maçx da Ga.latasaray · 
Süleyın&niye arasında. yapildı. İki ta. 
krm da eksik kadro ile oynuyorlardı. 1 
tık deVl'e Sar1~Krrmız1Jılarm ha.kfnıL 1 
yetinde geo:t:i . 14 ve 44 Uncu dakika. 
!arda Mustafa. kata ile iki gol çıkar 
dl ve devre bu şekilde bitti. 

Bu devre yine Galatruıaraylılarm hA 
ltimlyeti altında geçti. Hikmet Sarı. 1 
KrrmızılıJa.rm üçUncll golUnU atmak. 1 
ta güçlük çekmedi. Biraz sonra İbra· j 
him suıeymaniyenin yegA.ne golünü •

1 
yaptr. Devrenin ortallm& doğru GUn
.:iilz, devre sonuna dog-ru ylnc Gilndtiz 
iki gol d~h;.ı yaptı ve müsabaka. bu su 
retle 5--1 G'-lıı.tıı.saraym galibiyeti ile 
neticelendL 

l kinci küme maçları 
Fener stadında. birinci küme maç. 

ıarmda.n evvel ikinci kümeden HilAl . 
Anadolu takımları karşılaşmı:şlar, mU. 
sabaka 4- 1 HIJAllilerln galebesiyle 
ne tlcelenmişlir. 

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE 
TAKlMLA.RI 

Şerc! stadında lik maçlarından ev· 
vel Beşiktaş - Fenerbahçe takımları 
hususi bir mllsabaka yapmI§lar, Be -
ş.lktaşlılar 3 - 2 gallb gelmiştir. 

Mükellefler kır ko§usu 
Dtin mükellefler arasında Şişli tram 

yay dura~ı _ Ba!mumucu Cliftllği a.ra
ırıııda iki deta gidip gelme 6000 metre 

Grekoromen güreı 
müsabakaları 

DUn Kumka.pı kulUbUnde tecrübell 
güreşçiler a?'UDlda grekoromen gUreo 
mll88;bakaları yapılmış ve §U neticeler 
almmı:ştrr; 

56 kilo: Birinci Mehmet Çelik, ikinci 
Fahrettln Umanr. 

61 kilo: 
Birlncı M.anol, ikinci. :laman Akbulut 
66 ld.lo: 

Birinct tsmet Çengel, ikinci Panayot. 
72 kilo: 
Birinct Bekir Yolcu, ikinci Muzaffer 

Çetin. 
79 kilo: 
Birinct İ&Inail TopÇu, ikinci .Mari. 

Bav acılık 
(~ tarafı S üncüde) 

baraj ateşine maruz kalarak dilş -
müşlerdlr. Bombardıman tayyare. 
ciliği ile, havanın müsaadesizliği 
yü.ziinden görüş imkanlahnı lfay -
betmiş, ve bombalannı atmadan 
geri dönmüş1erdir. 

Asıl mücadele havada Alman ve 
İngiliz av tayyarecitiiti arasında 
cereyan etmiş, Alman zırhlılarının 
Fransız sahillerine yakın olarak 
seyretmeleri Alman avcılarının le_ 
binde olmuştur. İkmal Te takviye 
iirkAnlanna malik oluş Alman tay 
ya-reciliğini daha serbest bırak
mıştır. 

Netice itibarile, deniz kuvvetle_ 
rinin Menşta iddia ellikleri kat'i' 
deniz hAkimiyetinin 111üsbet dene
cek bir iş başaramamış bulunma. 
sını İngiliz gazeteleri şiddetle ten 
kit etmektedirler. 

Görülüyor ki, bavala.rda ve de
nlılerde, Manş üzerindeki bu ha. 
dise, Ahnan tayyare ve zırhlıları• 

nın lehinde inkişaf etmiş Te mu. 
vaffakıyet şansı mihvercilcre gül
müştür. Buna nazaran Manş hMi., 
sesinin doğurduıtu bazı kant..aUer 
arasında, İngiltere adalarının isti
lası fikri ve bu istila teşebbüsiiniin 
muvaffak olması ihtimalleri var. 
dır. 

Muhtelif zamanlarda Alman kuv 
veUerinin istilA hazırlıklarında 

bulundukları söylenmiştir. Bu ara
da, sahil boyunca yapılan hllır 

lıkları İngiliz bomıbardınııan tay: 
yarecHiğinin sık .sık ıi71rrıt ede 
rek ak!laltıitına da ,ahit olmuştuk: 

Yalnız Brest limımında yatan 
zırhhlara karşı hic bir zarar ver
dirilememiş olmas1nı, bu limanın 

çok kuvvetle rpüdafaa edilmesine 
atfetmekteyiz. 

Şu halde, d~er haıırlık liman 
!arı ve üsleri aynı şiddet ve kesa: 
fette müdafaa ve himaye edilecek 
olursa, islilA teşebbüsüne geçilme 
si imkanları kendiliğinden hazır: 
lıı.nm~ olacaktır. Ve böyle bir te_ 
şebbüs havanın görüş şarllarına 
uydurulur. Yani görüşün deniz Ü· 

ıerln<ic dar çerçeveli oldu~n :ı:a 
mana ve rüzgArın da İngiltere a 
dalarına doğru esmekte bulundu_ 
ğuna tesadüf ettiği takdirde Al · 
man kuvvetlerinin çıkarma hare 
keti bu dar deniz üzerinde kolay: 
laşahilir- Nitekim son Manş ha 
disesi. az görüşlü· bir zamanda ce: 
reyan etmiş ve rür..qAr vsıiyeti de 
lehte olmuştur. 

Netice olarak diyebiliriz ki, son 
~lanş hl\diselerinin doğurduğu ka_ 
naallerc nazaran. mihver kuvvetle
rinin müdafaalı, himayeli veya 
pözden ve tesirden uıak bulun'du_ 
rularak yapılacak bir istila hazır
lığından sonra hav~ şartlarını da 
kullanmak suretile istila teşebbüsü 
ııün muvaffak olacrığıntla ihtimal. 
ler görünmektedir. 

Sehir Tivatrosunun 

1 
K.OMED1 KISIWNDA 

A.Jqa.m 20.ao da 

Bir Muha.sib 
Aranıyor 

Beyoğlu Halk Sineması 
1 - Bollvot Revtısıı 
ı - DenJz Fedallerl 
3 - T&rzaıı Maymun Ada.in. 

Şubeye davet 
Beyoğlu yerli askerlik şube.in. 

den: 
İhtiyat eratm yoklamalarına de

'-a.m edilmektedir. Yoklama sxrası 
a,,~ğıya yazılmıştır. Bu srraya gö
re yoklamsı.lara ı,-elinmesi ilan olu
nur. (3657) 

2 mart 942 pe.za.rtesi 313. 314, 
331, 332 tevelliltlüler. 

3 mart 942 salı 315, aıs. 329, 
330 tevelliltlüler. 

4 mart 942 ça.rşam.ba. 317, 318, 
328, 327 tevellütlüler. 
.5 mart 942 perşembe 319, 320, 

321, 322 tevellütlU1er. 
6 mart 942 cuma 323, 324, 325, 

326 tevellütliiler. 
* ~ • 

Fatih A*erllk Dalreelnden: 
1 - Bayazrt aakerllk tubesi 1~ Şu. 

b&t ~ tarihinden itibaren h&li fa&
llyete geçmiştir. 

VAK I 7 
.:i&ıeteôe Çl1ta.tı DUtUn yazı tıt. 

rea1m.ler1n tıukulru mabtUZdur 
&BONE l'A.IUfı"Etil 

M.em!.eke ı 

tc;inıX wşmm 

~lü iNi 16'! tU 
• ayldl ıeo l2:ı 
41 ayldı 116 ~tı 
1 yıllOı llOe 1 600 

rartıedeo Sa.lkan Birliği ıçı.e 
~yda otu.a kUıı1§ dllşWUr. Posta 
olrUğlDe gtn:ı:ıJyeıı yerlere ayda 
vetmış oe§4!r ıtUJ'U§ zammedtll1 

Abone kaydını btldireı:ı mektuı. 
ve teıgra.t ücretlnJ abone parası. 
cun post& veya banka Ue yollama 
tıcret.IDi idare ilendi u.zerıne a.ıu 
l'llrldyeoJn be.t pusta CUPrkt"Zlntı • 

V.ıUU'l."• abone yıu:ılo. 

AdJ'ell değlşUrme Ucretl 26 K~ 
ILA.N VV.IU!lTLEW 

rtcaret uım.ıarmıo santim • u 
cm eonda!J lttbaren llA.o saytaıa· 
rmda 40. lç ııaytalarda '50 klınıe 
dördO!lcO sayfada 1; lklııcı n 
llçilncUde 2; btnocıoe &; baflılı 
va.m kesmece & liradır. 

BOyWı; QOk devamlı ıtııııw 
renltll UA.ıı verenJ.e~ ayn ayn lD· 
dirmeler yapı.l.ı:r. Reim! ilA.nlarm 
taııt:tm satırı 50 kuruştur. 

ncıan Mahiyette otmıyu 

Kllçllll OA.DJa.J 2 - Baya:ttt ve KUçülq)azar nahi
yeleri nutusla.rmda kayıtlı yerli erte. J 

rtıı, yerli EmlnönU oube.si yanındaki Bir cıeta 80; ı.JO defası ~. Uç 
Ba.yazıt askerlik §Ubeslne müracaat. \ aetam 66, dört defası 7(1 ve oo 

ıan ilAn olunur. ._.:ı.et•a.&J-•1•60-ıwruş--•tu.r •. 11• -----

[ ....... 
o 

> 
T 

Muhammen bedeli 30,000 lira ol&ıı 300,000 adet telgraf makınası kA.ğtd 
tı&nclı 17.~.1942 cuma gllnU aaat 15.SO da ka.palr za.rf usulU ile Ankara'da 
İdare biJı,a.smda. toplanan Merkez 9 uncu komisyonca aa.tm alınacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin 2,250 Ura.1ık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettlfi vuikaları ve teklltlerlni ayni gün saat 14,30 za kadar adı ge. 
çen Komiııyon Reiallğlne vermeleri lA.zmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank.ara'da. Malzeme Dairesinden, Hay. 
da.rpa.§8.'da. TesellUm ve Sevk Şefliğinden t.emln olunur. (2796) 

Hu kamıat belki henüz efkarı U· 

mumiyeyi sarmamıştır, fakat bazı 

makamfarın ve r.iddl gazetelerin 
bu kanaatte olduklannı açıkça ı 

söylemekte bulunmaJan Manş ha - ı 
dise~inin hiç de iyi bir tesir bı-

rakmadığını göstermcğe kAfidir. ı 

TURKiVE i Ş BANKASI 
t9C JKJr.a.11.1 ~ELEW 

Küçük Tasar ruf 1 adet 2000 lJraJ.ık - 2000.- Ura 

Hesaplan 8 .. 1000 • - sooo- . 
2 • 750 • - 11)()().- . 

ı9U ·-<RA.Mtvl!: PLANl • • 15()() • -ı~ . 
A. SARKLl 

SAHiBi . ASIM US 
Basıldrfı ver : V AKJ'T Matbaa~· ı 

Umumf n~rivat1 tdnr' ede-r 
Rtffk A>ınıec 8~rfı 

lll!JŞİDELER: ı Şubat, c 

.Uyu. ı ~tustM, ! bd... 

cllefrlo tarllıJertode 
npdD. 

10 • 
10 . 
50 

200 . 
200 

260 • - 2600......: . 
100 • - 4000,- • 
Mı • - 2000.- . 
21! • ... 0000.- .. 
\O - 2000.-

, 
Türkiye Cumbarlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
K.ıınılno ıartJıJ: 1888. - Sermıı.yeeh 1000,000.000 'l'lirlF. Llrua. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktirenlere 28.800 Ura lkra.m!.ye ~. 

~ıra.at Bankasmda kumbaralı ve ihbarsı:z tasarruf tıesapıarmcsa en u 
60 lirası bulunanlara senede ı deta çektıecek lrur'a Ue ~ld 

pl&.na göre ikramiye dağttrıaeaktır. 

• • 600 .. =.ooo • 120 d • fı,800 . 
• • 503 • ~.ooo • 1%0 co • uoo . 
4 - t50 • l,000 • l60 . ıo • uoo . 

t-0 • lOO f,000 • 
OIKKNI': l:iesaplarmdakl paralar tıtr sene lc;lnde 150 liradan aşa~ 

;1llijmlyenıere tkramlye çıktığı takcllrae o/o 20 tazlaeı1yle nırllecektll. 
Keı.ıldeler: ıı Mart. ıı Haziran. ıı EylQl, 11 BlrlnclkAnun ta.rlhle 

rinde yapıla. 

... .................................... 1 ....... . 

anbul Levazım Amirliğinden verilen aıkeri ' 
. kıtaatı ilanları .-----

KapalJ zart usulile 300 ton zeytinyağr mliııakasaya konmuştur. Evsa.t 
ve husus\ şartları komisyonda görülebilir. İhalesi 10.3.942 salı günU saat 
10 da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 16950 liradır. Taliplerin ihale .ııaa.
tından bir saat evvel teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda. 
komisyona mUracaatlal'!, (2192-2418) 

Kapalı zarf usullle (1200) ton kuru fasulye munakasaya konmuştur. 

Evsa.f ve hususi şartları ve teslim mahalleri komisyonda görUlUp öğrenlle· 
bilir. th.alesi 10.3.942 salı günü saat 14. de yapılacaktır. Muvakkat teminatı 
16230 liradır. Taliplerin ihale saatında.n bir saat evvel teklif mektupıarile 
Harbiyede Yedek subay okulund& komisyona. mUraca.&tları. (2180- 2401) 

• .y. • 

2000 ton buğday öğüttUrUlecektlr. Kapalt zartla eksiltmesi 12.S.9•2 
Perşembe günü saat 15 de Geliboluda a.skerl satmalma komisyonunda. ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 35,200 liradır. Taliplerin kanunl vesikalarile tek· 
lit mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri,. 

(2218--2546) 

İstanbul P. T . T. Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı lçln 160 metro 5 m/ m ilk dE:mlr gaz borusu alınması 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Ekailtme 11.3.942 çaqıamba gUnll saat 15 de bUyUk postahane bi.na.s: 

birinci kat idaı:1 muavinlik odasında toplanacak alım satım kamisyonundıı 
yapılacaktır. 

Beher metresi muhammen bedeli 7.5 lira hepsinin 1200 lira muv&ltkıı; 
teminat 90 liradır, Taliplerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvak 
kat t~minatıarını yatxrmak \lzerc çalışma gUnlctinde bllyilk postahane bi. 
nası birinci katmda ldart kalem levazım kısmına eksiltme gUn ve saatinde 
942 senesi içiıı muteber ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat mak-
huzu ile yukarda toplanacaıtı yazılı komisyona mUracaatları. (2529) 

latanbul Gümrük Muhal aza Deniz Mıntaka 

Komutanlığından 

Münhal bulunan komutanlığımız ücretli sandalcılıklarma talip bulu • 
nanlarm Hasköydc bulunan komutazılığlmrza müracaatları. (2756) 

• ··-
"Vakıt,, Ktiabevinin yent 
neşriyatından bazıları 

aerkr ilendi oaay:atmJ ~ - ffikAyeıer - 8.l!ı.lil.li 
SITKJ K.UN'J 

SeoJ Seviyorum - Roma.o - dUKHAJ\ HURÇAB 
!O Dent.t- (jaz.etef>J•lll - ~tıiW.L ALT1JG 
t.tecl1.9, Meb'u!lllloll J&7'2 • ılV~ - BAKKJ ı·.ıUUB. US 
UçOncft Sultan :\le1ıınedltı S"n.n""t Oüğlloö - HILMJ URA.h 
KeadJ kendine ı 000 w:cllme Ue ı;gretıcl - l!'nuıınzea ıota.tv 

Kenaı ııeruliD• J 000 kelime lJf' öf"retlcl A.lma.oca lıdta.bı 

Kendi kendin" tOOO kf'llnw it> iSitJ'etlel - tnırtll:r~ ldtnt> 1 


