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BAŞVEKiliMiZiN GAZETECi~ 
LERLE HASBIHALi 

Balkın blkGmeUe yapacaıı ı, blrllll 
sayesinde, geçlrdlflmlz zorlalrlar 
lnümtlzdelıl aylarlfa balllUyecektir •• 

Yazan : Asım Us 
Anan halke,iııde bir basın 

toplantısı oldu. Bu toplantıda An
kara, İstanbul, İzmir, Adana \'e 
Balrkeslrde çıkan gazetelerin ve 
nıecmua1&rm mömesslllerl sayın 

ıı...,•ekll Refik Saydam tarafından 
kabul edildi. 

iyi mahsul ~11'5& her halde ge
lecek kı~ daha tecrübeli, daha 
t.l'.<'hl1.ath, d!Lha l~i tet(Kilitlı glrl
~ilml~ olacaktır. Halkın hükfimetle 
iı;ı.birUği •YeRinde Jr:~lmlğlmlı. 
7.orltıklann önümüzdeki aylar lt'ln
de hafifletllmesi hakkmda ku\"\'et-
11 Umltlerlmb: \'1lrdır. 

ÇOrcil 

AiLE ÇEMBERi Kupon No: 

Edip Anı:lre ?ıılorn.'dan I . H. AJ1t1ıa ~ 
dan dlllmlzc çevrllmiJ olan bu romanın fiyatı 100 
kurıl§tur. 10 kup'ln getirecek okuyuculanınıza ro_ 
m&n yalnız ~ kuruşa verilecektir. Bu kuponlan 

Lklaymız. _J 

Yeni mühim koordi-
nasyon kararlaı'ı 

Yeni iaşe teşkilatı kadrosu takviye edilecek 
Yağ işlerinin tanzimi için Tica
ret Vekaletine salihiyet verildi 

Ayrıca hastalar için gdütenli ekmek temin ediliyor 
Koordinasyon heyeti yeniden bazı 

mUhim kararlar a.lmı§tır. Bu kararlar 
bugUn resmt gazete ile neşredilecek_ 

rafmdan yapılaçakt.ır. 1 Mllll korunma kanununa dayanarak 

Fılıpinleıae 
Japon kuvvetleri 

iki yeni adaya 
asker çıkardılar 
l .ondra, 17 (A. A.) - Japon • 

lnr, Fillpinlerde Tanay ve tloyio 
a•iamrrrıa ~ekiz ne;kliye g mmsile 
~·eniden asker çdmmıışlardrr. Cor
regidora şiddetli hava a.kınlan 
devnm ediyor. Son 30 saat z:arfm,; 
da dtlşmnnm a.teş kesafeti hisse• 
d'.ı.lir derecede 2zalmışbr. 

SEBU ADASI MUHAREBELERİ 
Tokyo, 11 (A.A.) - Domel ajansı 

blldlrlyor: 

Toplanbda Dahiliye Vekili Faik 
Ö&t.hk, Bariclyc Vekili Şükrü Sa
~ğlu, Ticaret Vekili Mümtaz 
Ökniea, )la.ri.clye V ck&leti umumi 
klt.lbi Numan Menemencloğlu da 
halanuyordu. 
Htlkfımct reisi \'e yekiller, ayn 

•Jn kendi vazife ve salihlyetferi 
ıçtacle lıalllllBD mühim Jç ve dış 
lbeseleleri bakkmda be.im mensup
larını aydrnlattdar. Böylellkle htl· 
lrımtet1a en sallhlYetll makamlari
le memleket erkin umumiyesinln 
ll:ıümef'Sillerl arssmda pek güzel 
bir hMbrbal yapılmı' oldu. 

A k " d tir. ·Bunların arasında şunlar vardır : s er 1 urum 1 1 - Yağ l§lerlnln dUzenıenmeal için 

2 _ Bazı hastalara ta.zım olan gı- vUcude getirilen iaşe mUsteşarlığmm 
ıuten'li ekmek çıkanlması hakkında j bu yıllık verimi ve tecrtıbelerinden 
yeni bir karar nc§redllmektedir. Bu sonra mevcut teşkllA.tı takviye ede • 
karara göre 376 gıram ekmek yerine rek, daha esaslı çalışmalar yapmalt 
bu gibi hutalara 125 gulltenll t>kmek üzere yeni bir kadro hazırl&nmıştır. 
verilecektir. Bu kadro hem merkez ve hem de taıı 

Japon ordll8Wl& mensup bomba tay. 
yarelerl pazartesi günll Sebu adumda 
Japon kara kuvvetlerini deatekleml§.. 
!erdir. Tayyaareıer Sebu oehrtDJn fi
mall garblslnde Flllpln ve .Ameikan 
kıtalarmm baklyelertnı bombardmıaıı 

ctmlşlerd!r. Japonların kuvvew taz. 
yiklne ve olddetll hava taarruzl&rm& 
mukavemet edecek vaziyette bulunnu
yan dll§man gittikçe adanm 1~ dol 

Mem~etin ~ ,.e dış mcselele
l'i hakkmdıı ~erek Daşvkil ve ge
l'ek vcldl~rin Yenllkleri malômat 
l'e izahat, a~ık ,.e samimi idi. Bu 
Yolda söylenen sözlerin hepsi htlr
ll:ıet t.:kdlr ,.e tasviple dinlencll. O 
kadar 1d, hiç bir gazeteci tan.im· 
dan bir tek sual somlmasma ma
hal görWmedi Ancak iaŞe işleri 
İktısarli vaziyet dolayısllc Ticaret 
\•ekili Mümtaz Ökmen tarafından 
\erilen izahat üzerine bazı a.rka
cb.5J:n söz aldılar. 

Mühim lhtiya( maddelerinin t:e
dartldndeld zorluldan -kaldumak, 
hayat pa.halibğmı bir seviyede 
ttıtmak bahisleri üzerinde konuş
t\lar. 

hakkında 
Radyoda millete hita· · 
ben bir söylev verecek 

Londra, l7 (A..A) - Daily Teleg
raph gazetesinin bildirdiğine göre Çör 
çil aaker1 vaziyet hakkında millete 
hitaben radyoda blr nutuk aöyleye • 
cektfr.Nutuk Avam kamaraımda ak. 
tedllecek olan gizli bir celaeden sonra 
aöylenecekUr. 

Sırbistanda 
Komünist çetelerle 

çarpışmalar 
76 komünist çarpıtmada 

öldürüldü. 22 si kurıuna 
dizildi 

Ticaret veklUetlne sall\hlyet verllml§_ 
tir. Bu karara töre, yemeklik mal.ga
rın yağlan ve bunları lmA.le mahsus 
maddelerin hazırlanması, kontroıu, tı· 
yatlarmm tesbitl Ticaret vek~letı ta· 

Bundan ba§ka mevcut iaşe teşkllA . ı ra teşktıAtıru ihtiva etmektedir. 
tı kadrosunun takviyesi hakkmda da (Devamı ~a. 2 ~iı 6 da) 
yeni kararlar almmJ§tır. . 

ru çekilmektedir . • 
llORESBlYE Bt)<JUM 

Sldney, 11 (A.A.) - Port Jılorubl 
Japonlar tara.tından ibombardnnan e. 
dUml§tır. 60 bomba atıımqtır. Huar 
ve imanca zayiat yoktur. 

Tokyo, n (A.A) - Domet ajansı. 
nm blldlrdiğine göre Corregtdor ad&. 
ırmda hentlz Amerikalrlarm elinde bu_ 

ıunan topçu birlikleri Japon ateflne 
mukabele ederken Bataan yanın ada
sında toplu bir halde bulunan Amert· 
kan esirleri aramıda bir çok kayıpla· 
ra aebep olmu§lardır. 

Amerlllaa tebUll 

Bataanda 3,500 
Amerikan askeri 

--ıa;,~ualler sorda1ar, cevaplar aldı-
• 1 1 ••• rr ;) -....; . ı-~~-~e ................ _,...... ....... ~-...------·--·----....,.---ı __ ~~~--- ·--... ..-..-1 ....................... 1 

• • 

Sırbi.trtaııda general Nediç'in 1nı ~ı Darlaa 

25,000 sivil 

Düşman elin
de ulunuyor Tiirkiyenin bir ziraat memlt!.:leti 

olmas~ rağmen hububat ve di
iel' gıda maddeleri bakımından i.)i 
is

0

tlhsaJ yıllannda bUe, an<'ak ken
di huıtatı ile kendini g~lndirebi
leeei?;iol bllmiyen bir kim"e yok
hn·. G~ yıl harp te<lblrleri yü
*Ün<len ~la zirai J"tihsal ya
pılamaması, prp \'lliyetlerlnde ve 
orta Ana.doluda kuraklık neticesi 
olar&k iyi mahAul alınamaması ik· 
tısadi muvazenemizi sarsmıttır. 

Bundan ayn olara1t 70 - 80 se• 
Jll'llenberi hiç görUhncmlı bir kı
ı;ın gelip çatması taşıt vuıtalan
:nın normal işlemesini bMdaia ve 
7.utcn Jdlayetslz olan mabsulttn ih
Uyp..ç yerlerine naldlnl zorıa.,trrdı· 
ğı l!'in tunumi ia.'c vaziyeü bu yilz
(lcn de zorluklara uğramıştır. 

Sonra. büyük clhao buhranı için. 
de memleket emniyeti için btlytlk 
bir ordunun ayakta her türlü ih
tltnallere ~ı hazır bulunması li.. 
zım gclıHğlnc göre zaruri olan bu 
llıİlli müdafaa tedblrlnin de bu ba
lı.istt' ayrıca mühim tesirleri ol
rnuıı;tur. 

Bn itibarla hllktDnet en hayati 
İhtiyaç maddelerini tedarik nok
ta.'llnda btlttin memleket ölçüsünde 
bü1 \.:.c blr iaşe vazif esinl üzerine 
a'ına.k <'esaretini gösterml!!tlr. Bll
~ilk bir zaruret neticesi olarak alı
nan \'e kısa bir zamantla teşldl&t· 
lar.cimlmasına Jhtiyaç görülen ba 
i!'de "Ö7.e ~rpan bir takım K81k· 
llkter:ln de bulnnmasmdan tabU blr 
l'e~· olamazdı. 

Bununla. beraber bohJ'll.llm en 
bicldctlj tlC\Tl artık atlahlm11 sa
) ılabillr. Bundan !M>1ll'IL öntlmllzdekl 
)'ıl l~n yıı.prlacak h8Zll'lıklar vardır. 

lltt defa gerek Ankara halke
''İıııdc cereyan e<len hubrhaller
den, r;ett1t ondan aoara Ankara 
P'alasta hususi surette yaptığımız 
lernasl:mlan anlıyoruz ki halkın 
hayati ihtiyaç maddelerini tedarik 
etınek '.\·olundaki zorlnklanna lm
l<iiı df!~lnde baflflettlettk t.ed
blr'ler iberlne çalı,ıhnalrtadır. 

Devlet eme tedarik edilecek 
beftt batlı bir kısmı ihtiyaç mad
rleJertntn ftfandaşlar arasmcJa en 
ldillne yollardan dağrtılmaın için 
BiınıUye kadar geçirilen tecrübeler
den faydalanılarak gerekli olan 
h~ ~y ~pdacakbr, 

mandaıunda yapı1aıı 80D temiml~ 
me ha.roketleri netice9i.nde 76 ko• 
milıı.ist yapılan 9U"PJIJID&lerd& öl
d ürillmllş ve 22kcımtımst te kur. 
şuna dizilmiştir. 

Diğer cihetten Boıımada ve s• 
venyada komünist ~telerinin tu 
fiyesine devam tdilmektedir. Pa~ 
rats clvarmda yaplla.n şiddetli bir 
çarpışma esnasında 108 bl öldU
rillmilşt.Ur. Bu ~eteler muntuam 
iaşe edilmekte idi. 15 vagondan 
fazla. ımmr ve buğday bulunmu.,. 
tur. Bir :ını'ldar da ökUz, koyun ve 
!laİt'e ele geçirilmjşt.iT. 

Şimali Fransa üzerine 

ingiliz tayyareleri
nin akınları 

Akına 400 tayyare 
iftirak etti 

Lo>ıd:ru., 11 ( A.A.) - B.B.C: 
Dün İngiliz tayyareleri plaktan 
ak!f&l'M kadar fasılasm Şimali 
Fransaya akınlar yapmrelarchr. 
Bu akınlara dört yüzden fula 
tayyare iştiralt etmiştir. Bu a· 

(Devamı Sa. 2 Sa .t del 

Bahar harbi denm ettlk~e §llp
heslt her hangi balamdan yvma 
alt talımJnlcr yllrütmek doğra ola- I 
11\az. Şu kadar nr ki, önümüzdeki I 
1-tib.ı mevsiminde beklMlifmiz 

Şark cephesinde 1 Fransada 
1 

Ruslar genı 
kuvvetlerle 

taarruza geçti 
bd kir geri abadi 

--0-

Sovyetler Mart sonuna 
kadar 

20476 tayyare 
kaybettiler 

Berllıa, 11 (A.A.) - Alman ordula. 
rı b&fkumandanblmın tıııbliti: 
Şark cepheabıhı merkez ke.ımtnln 

bir noktumd& dUfman O!dukç& mtı -
hbD kuvvetlerle taarruza geçmı,tır. 

Bu taarruz geri ptlak11rtlllmll§tllr. Cep 
henlD merkes ve lima1 kulmlerinde 

(Devamı Sa. 2 Sil. S dt) 

Yeni kabineyi 
Laval kurdu 

-0-

Petenin nazırlan 
istifa ettiler 

Blrleıllı Amerika 
llyaaetl 

Hakkında bir beyan· 
name neşredilmesi 

muhtemel 

Amerikan basını 
"Laval Amerikanın 
memur ve sözcüsü

dür,, diyor 
(Yazısı 2 ncide) 

8. M. Meclisinin 
. dünkü· toplantısı 

Türkiye - Romanya arasın

daki anlaşmalarm birinci 
mUzakeeesi yapıldı 

ADkar&, 11 (A.A) - BUyUk millet 
mecllai bugUn Şeı:naettin GUnaıtay'm 

reiallğlnde toplanml§tır. 

Ereğli kömür havzasındaki amele 
hukukuna taalluk eden 151 numaralı 
kanunun 12 ne! maddesi hUkUmleri • 
nln mtlnhaıııran eakl bir k!SmUr hav
zaamdakl amele lehine olarak muadil 

ruzaıpnamesinln 77 ve 78 ncl madde 
hllk\bnlerlnln Ereğli havzası haricin
de tamaıiııyıe mer'i ve muteber oldu
ğuna dair tetslr fıkrası kabul olun • 
m\lflur. 

Tllrklye ile Romanya arasında akt 
ve imza edilen ticaret ve tediye an_ 

l&fmalariyle merbutlarınm taadlk1 
hakkmdaJd kanun lAyilıaamm blrinct 

mOZakereal. yapılml§tır. Madenler nL 
zamnameainln bazı maddelerinin de -
#i§tfrilmeslne ve bu nizamnameye ye· 

nlden bazı maddeler ilAveslnc dair ka 
nun lAyiha.smm önUmUzdekl içtimada 
mUzakereal kabul olunmuştur. 

Vll§ington, 17 (A.A.) - Haıti

Ye nazm tebliği: 
Filipi.nl.er: Bir haıftayı mlUa:a. -

viz bir zamandanberi KGmırgiılor
Ja Bata.an orasında hiı: lıir muva
sala. bulıı.mrıamesma rağmen taimi
iben 35,000 Amerikan ve Fltiıp9ı 
Mkeri ile bin1eroe gaşrl mubari
lıin ve levazmı eriılln a.yr:roa takri-
ben 25.000 siVl-ıin Ba.taa.nda. -
man elinde bııhmduğu talımin edil
mektedir. 9 nisanda Ba.t:aapa muh
telif uın.umt haataneaerde 5.536 
hasta ve ya.ralı vank. Hepsi 68 ki
~n ibaret niabet.en az miktarda. 
erle arduya mensup ~ hasta.
bakıcı ikadm)e.r 9 niSQ«lda BMaaıı 
dan Kor.regidor'e. ~au:br. 
Tebliğde bundan sonra dDllNW 

elinde bulullduğu Z8lllJedilen ı.zı 
subaylarla ~llerin i8imilıeııi 
sıralanmaktadlr. Bunlar aft8lllde. 
Birle.~ Ameıikn. ordwluna men • 
sup 4 tuğgeneml., 7 ttımgeaeral 11'8 

Fllipin orduswıe. lllftllMıp 5 tOm
genere.I ~ Ba§b bölıgelerdeo 
veTflecek haber )'Oktar. 

Va,,tngton, 1'7 (A.A.) - Har
biye nazın Etim.son 1ıeaı topla.n
tmnda demiştir :ki : 
Taamız devre& ne kadar gtiç 

olursa olsun o devreye olduk'.JQ 
ya.klaşuuş ibtılunuyoroz. İtler iyj 
bir istJkamet a.lınakt&drr. Mllleti
mizln :me.ncviyatına lbUyük bf.r iti
madı olduğu gibi ordumuzdakı 
gen41Jr-.re karşı da mukavemet e • 
dilmez bir itimadım vardır. 

Zeytinyağı 
kuruş 

fiyatlarına 16,5 
zam yaptldı 

J'lyat mUrakabe komisyonu, dU.n, 
fevkalAde bir toplantı yapmı§tır. Top 
ıantıda zeytinyağı !lyatlarma. 16,5 ku· 
Mlf zam yapmağa karar vermiştir. 

'Eğer VekAleUn teabit ettiği fiyatlar 
içinde tflltre hakkı varea bu rakam· 
dan 3 kuru§ d1lşWecekUr. Keyfiyet 
ticaret vekAletlnden sonılmU§tur. 

Gençler her romanı okumahmıdır? 
~ - 1-12 - ,_.!Qdti ._._, 1-1 -

1 ünive~site gençliğinin anketi· 
j mize veroiği cevaoıar 

( Yazuı :ı ncide'J 



Fra sada 1enı 
kabine G~~;;;·"Öşi~~~~~~i ı 

Balkanlardaki/ -~;cıdcra~e!!ı~~ ~d~ci~ğ~~e 
fore Lııval yeni kabin.en lrurm.~· 

Seyahati• tur. Yeni ntıztrlamı isjmlm bu .. 
r.Un neşredilecektlr. 

Röyter.e V ~"'tondan bildi.ril • 
JaglJterede 8DdlŞ8 dı~inc göre Vişid~ Amerik.111 se 

d d firı amiral Leahy hilldmıetiyie is. 
DJ8D lr 1 • tişarE'de bulunmak için Va,.-ingto• 

J'olcyo, J'7 CA.A) - Dnb.: na davet edilmiştir, Artık Ame • 
Japon h~meU eözcüsU M. Horl" rfka - Fransa milna.sebetleti mas. 

den b1r gazcted punu sormu§tur: 1aha.tgüza.rlar tara.fmdan tedvir e-
Japonyanm Bertin bUy11k elçi.si gc- diJ(>cektJr. Vi§ide beyan edildiği -

neml o~ıma·nm Balkanlara yaptığı ne göre sabik Fmnsız kabinesı bu 
seyahat dotayuılyle resın1 lngtllz ma. gUn son topla.ntımnı yapaca.k:tlr, 
.kamlarının bnzı endl§elcr duyduğunu Laval, birçok mühim nezaretler 
ger.ete haberlerinden öğreniyoruz. Bu de ~ sahibi olmak istediğinden 
nan hakkında bir§ey sl>ylcyebllir mı. ~t ve to.yinlerde yeni bir ni. 
ııln!z T ı:ıun kurula.caktrr. 

M. Hori 6U cevabı vc.rmigtir: Vışiden Lavnl kabhıesinin ku• 
Bu,huırustn hlçblr dlye<:eğtm yok • rulduğu bildirili.rlten yaptlan be .. 

tur. E8anen lngf.Jliercnln pelc çok kay- yana.tta, Fl'allSa ile Birl~ Ame
S'l!I vardır. rika arasında.ki dostane mllr.ase • 

b~tlerin eskisi gibi devam edece· 

9erline giden 
heyetimiz 
rap abrlkaları 

müdürü bir ziya et 
verdi 

.oerUD, lT (A.A) - Krupp faln1-
kal&n mtldllrU Böhlcn, Bel'llne gelen 
Tllrk demir ve d~ yollan heyeti ı.ıe 

reflne Kayzorhof otelinde bir öğle )'e 

meğl vemılıUr. Dlliı 118.bah Berline 
gelen büyllk elı;l 1!Usrev Guedenln de 
ha.z:rt bulwıdufu bu z~f'ette Fon 
B6blen. lkt meınleketln ıın'anevt d<>BL 
lı.ı.Aıma ı,anıt ederek Türkiye Ue u. 
.kideııbcrl bOyllk ı,ı.er yııpaıı Krup'un, 
:tıarp balln1n 1at1ana1 zorluklanna rağ. 
men TUrkiyeıUn 1stedlğl ınawetneyt 

yollamak lgln azamı gayret gösterdik 
leriDi va.adetmiş ve Türk beyeU re1st 
de wuu tegekkUrlc knl'§Ilamrştll', 

Yeni koor IDUJOD 
kararları 

(Baı tarafı 1 inci sa11fada) 
'l'lcafet Veldlllğtnln lblr :ınu.steı.cıan, 

bir de milBtepr muavini. bulunacak
trr. late mUstep.rlıfı dört umum mü· 
dllr1llkten mUteşekkU olacaktır.Bunlar 
Tesbit. tedarik ve dağıtma., fiyat Ye 

mlkı&dele f.ttlhak umum mtl<lUrlUk· 
ridir, 
'ibret v kAleUnc J:>a81ı dağrtına, 

petrol Ye toprak ofi51er1 ve bundan 
so.ııra kurulacak tegekktlllerin lglerinl 
~ m~ g6reoelrt1r. 

Merkezde iqa l§ blrllğt heyeti lbkn 
edDecektlr. Heyet ııllkaII vek&leUerlc 
muhtellt meseleler ct:mtmd.3 temaıtıa:r 
da bulunarak irtibat temin edecektir. 

Aynca blr de dalmt fstl§llre heyeti 
bulunacaktır. Bu heyet ayda bir defa 
~lanb yaparak muhtelif mevzulan 
tetkik e~ek, alınması gereken ted
birler! bir raporla tesblt edocekUr. 

T&.§?'&da vDJ.yet 18§0 mlldUrlllklerl, 
kazalarda l&§O 4.mlrtl#l bulunacaktır. 

ı.t&nbııl vallllğlne bir bölge fa~ 

mtıdtll'U, mtuhakat kazalarma blrcr f_ 
qe mQdllrU almacaktır. Bu mtldUrlOk 
m kazalarda bulunmayan tıyat mn. 
rakabc komlayonlarmm TllZlfesi ga • 
rccekterdlr. 

Banlar Ticaret Yekal.etinin dlrekW· 
Jertne gGre ea!lf81':81dardtr. 

ğ'i ümidi izhar edilnllşUr. 
l'lııt, l'7 (A.A.) - Amiral Darlanm 

son dcfn olaralt Bn§vckll muaViııl sr,. 
tatile riyaset edeceği nazırlar ~cıı.. 
sl toplantısmdan sonra yeni Laval bU. 
kameti buglln te§kil edilecektir. ŞiID 
diye kadar birçok nazır listeler! dolll§ 
mıııso. da bunların hJı;blrl hakild bir 
mahiyet göstcıınemelttcdlr, 
~rçekto Lnval kııblneye i§tlrn.k e. 

debllccck olan ı,ınhs!ycUcrln fslmlerl • 
ni yalnız Mare§al f'ctcne blldlnnlo • 
tir. 

Devlet 11efi ile müstakbel başvekll 

nrasmda slynst mahlyetteld görUşme. 
lerin mevzuu dıı gizil kalmış bulun .. 
maktadır. J)Unkil cllnlln btı§ltca ~ 

fı La.valin emrine verilen ııevinye pa., 
vlyonununda yapını.o olduğu görUgme 
ve fBttaareler olmu,tur. 

Vlşl slyaııt mahfillerinde, Lavaıın 

tekrar amme hlzmoUerlnl tfaya dönu_ 
ırU mllııaaebcWe önemli btr nutuk 
verccegt ve bunda teker teker Fran • 
sız slyasetının bUyük meselelerine te. 
mu edecelıi kanaati vardır. 

Şlmdik.I baldo Fransız _ Alman ya. 
kmlaşmasınm mevzuunu kuran La • 
valin Fransız pol!Ukasmın büyllk hat. 
larmı De ı,ıeltllde dUşUndUtıınU izah 
etmek lmkAnı yoktur. ' 

vı,ı dUn, harpten evvelki devreler. 
de glh1llebllen ko.blnc buhranlan 8J 

rasmdald hareketi! manzarayı batır: 
!atıyordu. 

PETEN"lN NAZinLA.RI İSTİFA 
ETTt 

Vl ı, 1'7 (A.A.) - BugUn aktedllen 
nazırlar meclisi toplanbsından sonra 
bUtUn nazırlar marcıaı Peteno istifa
larını vermlgtcrdlr. Devlet §elinin ba. 
lefi olıı.ıı amiral Darlan kara, dentz ve 
bava kuvvetlerinin b&§lmmandanlığmı 
UstUne almağa hazır bulunduğwıu bil. 
dlrmlfttr. 

\Tt~i. 17 (A.A.) - Na~lıır ınoc 
li.'li işlerini bltlrdikten sonra ma
reşa 1 PMeıı, Lava! ile görü§lD.Ü§
tür. 

Lavnl maresnle yeni hUkümette 
kcmdisiyle i blrtği yapmnlarmı 
is.tediği uıUnrm listesini takdim 
et.mi.sili. 

Lol\ctra, 17 (A.A.) - Britano
va: 

\'AKIT ------.. ····---·-----------.. --.. ~~':~~::::::;-___ -.---~- 18 - 4 • 1942 

Şark cepbeılade Veni bir konferans' ..-ak~keti Birmb~İu~:ı:nında 

:nUş:au:::::l:::.:;: Kanada ve Birleşik Gençler her romanı 40,000 H·ındı·ın·ın 
Amerika mümessilleri k 1 ? :;::art~ır: b":v:S;:_ ittirak edecek 0 Uma 1 midir. Tahliyui tamamlandı 

a.nw.1&n emıaamda dtl§man tayyare v ı .. ...f-.- 17 (AA) R eıt ll ---o- Yeni Delhl, 17 (A.A.) - Bir· 
"mO.teh&rrlk malzeme baltmımdnn ...... ~, ' - pzv 

0 Onı"ve-ı· l · d Kana.da ba.§veldll Mackenzle K!Dg ta- a o te genç enn en: manya limanlarmda 40.000 Hint -
mah80.a kayrplan :uğramt§lır, ı rafından yapılan mUştcrck beyanatta H E k l linin bundan 4 hafta evvel beşla-

Kerç yarım adaıımda llı:nan tcsialer t dir aaan rgÜ Be Ve yan ta:b.Iiycsi bugtın muvatta.ti-
lyi netıcelerıe bombe.rdnnan erlllmig -

1 '§Ö::_,:n~da ottava'da btr Ubeydullah Ergengil'in yetlc bMtlniştir, Tahliye ask.eri ha-
tır. konteraııa toplanacak ve bu kon:teran fikirleri r~ketler başladığı sırada Birman-

M'&D§ ve !ngiltercnin cenup sahili u. sa hava antrenmanı prog"ramı muei • -----.ı ya ıWıiUeri açığında bulurum Hint 
zerinde Alman av tayyarecileri dUn blııoe Birle§lk Amerikada. ve Kana.. Dünyanın en büyük milli bıhriyc:'Qııe mensup gemiler t.a.ra
h&T& muhıı.rebelerl eıınaırmda :ıı lngL dada bulunan bllttln birle§lk milletle. edebiyatlarından biri de fmdan yapı~tır. Tahliye emıa-
llz tayyaresini d~UrmU§lerdlr. rin mlimes&llcri işUrnk edecekt1r. smda dUşına.mn pike bomba tay-

Muharebe tayyarelerindcn mürek • Türk edebiyatıdır - Ter. y:ıreleri dalmi bir tehlike teşkil 
kep tc§k.lller dlln ~e Sutıı&mpton l· H k" cüme eserlerin seçilmesine 1 clmişlerdir . 
qe tesialerinc taarruz ederek neticelc ava urumuna i'tina edilmelidir YenJ Delhi, J7 (A.A.) - Dok-
ri müşahede edilen bir taıam tabrlbat tor Hary'nin riyasetinde bir Ame· 

~mı~ıar vo yangınlar çıkarzm=lar • leberrular m!:!ıe~~~: :an ren heyeti buraya geıq. 
Berllın, 1'7 (A.A) - Askeri kaynak.. Ankara, 17 (A.A) _ Adana. fa.bri- bugtln ıençier tarafmdall vertıea llOll 

bul öğrcnlldlğlne göre, Rus harblnln katör.ııerinden Nurl Hasoğlu Kadir cevaplarla tamamlıyorur._ 
~mdan 942 martının sonuna kadar HU'la e§l Bayaıı Rezan, dilğün mu. Yüksek ~ ve .lkUsaı Okohuı.. 
Sovyetıer, Alman hareketleri netice_ dall Uaııan E-';ktıel ftk1rlel1ld -n ... ıe 

ra!ı ol&rak ayırdıkları 1,500 lirayı ·a- .,.,., 
mnde 20,476 ta>'!a!c _kaybetmı,1erdlr. Tllrk Hava. kurumuna ba!'l§lanuılar- anlatm&lrtadır: 

...... • ''-tık bakı§ta verilecek cevap hiç 
S 

dır. 
Mosk0'\'9., J'7 (A.A) - Röyt.,r: ov. r-~ -npheaiz (ha,,.,.. gen"ı...r her turlU ro_ """"enlerde 1,000 lira ev paraımu 11.. ,,_ ..,.~ 

yet öğle tebliği: teberru eden Lrtanbuldll Bayan Hacer manı okuma.malıdiriar) §eklinde ol&.. 
Pel'§CJllbeyt cumaya bağlayan dDn Afııal, TUrk Hava kurumuna l,OOO lira ca.ktır. Bu fikre l§tirak etmlyccek pek 

gece ceph-:de önemli bir olay olma • ... kJmse bulunabilir. f"fı .. ırü romanın daha göndcrmlştlr. .... .,.. ...... 
mıştır. Sovyet ge.mllcr1 Barent deni· _ her çeşidi içtim.at bUnyemiz Uzerlne 
zinde 10 bin tonUltoİuk bir dllşmtı.Jl birden dahi otmaaa tedricen teBtr e-
ta.§rtı bo.tırmı:alardır. ilmi toplantılaT decekur. 

Hoskova, 1'7 (A.A) - Röyter: A.Dkara, 17 (AA)_ TU.rk tarih tık tercümeleri ele al&lım: 
SoYyet tebllğlne cl<tir: kurumu taratmdan tertip edllen ıımı Tercllme yapılırken llk gaye kaZanç 
Smolensk cephe8inln bir kemmind~ toplantılardan 18 ncU.SU ıs D1naD 9f2 hırsı olmama.lıdır. TercQ.meal yapıl&· 

Sovyet sUvarllert iki köyü geri Al~ cumartesi günü saat i'5 de dil ve t&· c&k eaerlerln evvea phliyetıertııı tet 
lardır. Ayn! cephe Uzerlnde Krzılordu rih coğralya fakWtealnln 409 numaa.· kik ederek orııarm bugUnldl cemiyet 
birlikleri bjr günde 11 sahra topu, 3 raJı coğralya en.sUtUsU dcrahane•inde bakkmd&ld dllştlncelerinl, ha.zırladık. 
radyo gönderme poatuı ve bir çok yapılacak ve bu toplantıda dil ve ta. lan (idelerin) nelerden ibaret oldulu 
başka harp malzemesi ele geçirmiş· rih _ coğrafya faktlltesl sUmcrolojl nu bilmek lAzıındı.r. ~Unu, ve tel&.k 
lerdir, ordinaryüs protesörtl Bay Landsberger kileri cemiyetimizin karakterine uy -
Şlmat - b&tı cephesinde, Alman kar ''Ha.tayın eşki tartııl hakkında yeni mayan eserlerin tereUınel!linin dogru 

şı hUcumlan pU.SkürtlllmUg, 71SO Al - bilgiler,. adlı konteranBJDm ikinci krıı olamıyacağı qlklrdır. Bize her ICY-
m&n subay ve el1 ötdQrtllmQf veya mmı verecektir. lıgllller gelebillrler. de olduğu gibi terctlmeciUkde de bir 
yaralanDU§tır. " inklll.p lAzmıdır, Bununla beraber y1r 

Bir Sovyct blrllğl Vltebsk çcvremn_ • mincı asnn iyi ve yeni OOIA.kldlerine 
de tahklınl1 bir mevzii .zaptebnl§tlr. lnglllz tayyarele rl- intibak etmek bir medeniyet borcu -
Burada son lkl ay içinde Almanlara dur, Bize bu yolu göstermek hakkını 
çetln darbeler indlrllmlfUr. Sovyct kı- Din akınlan tercüme eserlere Termektmıse bu oe-
ta.ıarı blr Alman garnizonunu lmh& (Baş tarafı 1 inci sayfada) rotil 1§1 mllll eserlerimizden beklemek 
etml§, bir mllhlmma.t depostylc bir a· daha doğru olur, zannmdaymı, Bu 

Ullyeyi yakmı§ ve 80 kadlU' asker &· kmlar, Alma.nlan garpta., bir •beple ediplerlmize eserlerinin sn· 
dUrmll§lerdlr. Alman garnizonuna kar milyon asker ve hava kuvvetleri. tıınıaaı 1çln bQ)'ük bir tıreat nrmek 
~ı yapılan ba§laı bir hUcumda, flddet. nin yarmı tutmağa mecbur bI· meeburiyeUndeyiz. Çıkan her tellt e
li bir e1lng11 muharebe8inde SOO den rakıyor. serin yurdd8.§lar taratmdan kapıştl _ 
fazla Alman subay ve erl ölmUştUr. Lcrndra, 11 (A. A.) - B.B.C: maaı ve olrunulınuı blrlncl ıartt. r. 
Bu garnizon tamamlyle yolt edilmi§. Nevyorktaki İngiliz hava komo- Bu kapI§Itma eserin çıktığı gt1n değil 
tir. doru, gazetecilere yaptığı beya fakat kuvvetli mUnekkitıerln ka1'cm. 

Cenup ccphcalndekl Sovyet ka?'§I natta, Almanyaya yayılan hava terinden Çıkan tenldUerin okunm.ut 
koyma bataryalan aon aylarda 886 akınlannm, nihai taaruza zemin ve az çok mtı.abet bir neUceye varıl-
dtl!1fllan uçağı dl\§UrmUo1erdtr. hazırlaınak bakımından ehenunı~ masmdan llOlll'a olmalıdır. 

yetli olduğunu söylemiş ve de· ,,_Netice olarak tercunıo eserlerden 
Amerikada sinema miştir ki: bize hayatın yeni oekll ve gidS,I hak· 

filmi istihsali azalıyor - Almanyanm sınai tesisatına kmda 1y1 bir fikir verebilecek ve bize 
nuel\O!!I Altta, 17 (A.A) - şımaıı taarruz edebilecek yegbıe kuvvet mQ.rılt olabilecek eeerl.eri okumalıyız. 

.Amerika 61nema sanayii ııati>ı.n tealr- 1ngı1lz ıtayyareleridir. Yaptığımız Telif eaerıere gelince burada her za • 
lerinl görmeğe b:ı.§lamı§tır. Haber ve- hava akrnlan Ruslara bilyük bir man için yukarda.ki kaydı koymal; 
rlldiğine göre Hollvutta sinema mil. yardnndn- ve bunlara ikinci abestir. Mllnekkit eser h&kkmda hQ.k 
csseselcri fotograf malzomesl yoklu cephe denilebilir mUntı fena, orta, Syi, pek iyi, olarak 
ğuııdan dolayı flllm istihsallnJ hlıme: 1 Londrrı, 17 ( A,.4,) -· İngili?. verecektir. 
dillr derecede azaltmağa. mecbur ol· ı hava kuvetlueri dün Şimali Bu hüküm e1erin edebi kıymeti.ne 
muşlardır. Fransa üzerinde devriye taarruz- olduğu kadar ahltı.ld kıymetıne de 

lan yapmışlardır. Bir hareket verUm.l§tir, O halde biz geneler iyi ve 
Jt~künde müteaddit z::ltları kabul esnasında Boston tipinde bir pek iyiyi okurken orta dereceyi de ih
tıtmlş ve müstakbel mesai avka.dnş- bomba uçak filosu 1-Iawe'n. ka· mat etmemeliyiz. 
larmdan baztları ile uzun uzadıya dar refakat altında buhındurul Fena okunınaea idl iyiyi takdir et. 
görüşmüştür. Katı netice pek ya- muş ve burada elektrik santrali mek güç olurdu ... 
kmdn-. ve doklar bombalanmı§tır. Çün- • • • 
Va~gton, 17 (A.A.) - La.va! kil hareketler hakkındaki rapor- tktiM* FakUlte&Indcn ı. Ubeydullah 

kabmesinin resmi l~si ilan edil- tar tamam olmamakla berabeı ErgcnR'il'de a.nkettmlzo ııu cevabi ver. 
dikten sonr:ı. Birleşik Amerika si. beş düşman av uçağının tahrip mlştlr: 
yaBCti hakkmda bir beyanname edildiği ve ik! lngiliz uçağının "- Gençluin her romanı okumaaı 
neşredile<'cği burada tahmin edil- noksan olıtul>u bilinmektedir doğru değildir ve buna taraftar deg-t. 
mektedir. Ruzvclt BiltUn otonıohtllere ·el llm. ÇünkU gençlikte oltunıın roman· 

Vi~ı. 17 (A.A.) - Nazırlar mec- koyablJecek lnr lyl ve feı:ıa tesirler yapartar. 
liei bu sabah saat l0,30 da Sevignc Ya,inJt"ton, 1'7 (A.A.) - Reis Ruz_ Bir ı:-enç okuduğu bir eser Uzcrindc 
Pavyonunda ınare§al Petcnin baş- velUn bütün otomobillere el koyma • her 11eyden evvel dU~cbllmell ve bu 
kanlığmda toplanml§tır. Bu top. ama izin veren bir kanun teklifi Ayan romanla hayat ara.sı:nda bir rabıta 
lantı bir buçuk saat sUrmUııtür. meclisine tevdi olunmu!Jtur. kurabilmelidir. Bu ııµretlc okunan e· 

Neyyork, 17 (A.A.) - AmeTi- Girlde de lıUcum yapıldı ser gence faydalı olur. Bir gencin o. 

MALTA 
Sakin bir gün ve gece 

geçirdi 
Loncıra. l1 (A.A) - Malta, ha.,.. 

nm ~uğunda.n sakin bir gün ft 
gece geçtrmlştlr. Bir kaç kC§U tana 
restnden bqka ada l1zerinde hiçbir 
Alman tayyaresi görtııurıeml§tir. tn • 
git.er& Knılt, Malta h3lkmm b_tlyQk 
kahramanuğıı:ıı tııkdiren adaya Jorj 
haçı Di§a.mnı Yarml§tlr. 

rıa tebUll 

Düşman yeniden 
2 bin ölü verdi 

Hels1nld, 17 (A.A.) - i'iıılao
diya resmi tebliği: 

Kareli bemhmda, 1:opçıumu;:Ja 
birlikte bomba topi.al"mm:, bazı 
dil.~ mllfrezelerini mnvaffati.. 
yetıe dövm.fiştilr. Temas ıataıan 
uasmda o~ çarpışmalarda, dtl.ı}
man harp sa.hasında 50 61tı bırak· 
mıştır. 

Düşman dün yeniden Humus ber 
zalım<la, bir bölük .ti. bir Uıbu:r 
mevcudu arasında de(~en miktar· 
öıa e.<Jkerlc muhtelif noktalarda ...., 
baBka tı4r kesi."'lld-: de b:ir alay mCT 
cudiJ e hlicunia geçm.IştiT. Ktt..akınoo 
mı:z bUtti:ıı bu hücumları pUSk:Ort.
nıtis!er, ve mukabil hücumlal'd~ 
dii"1?lnıu ~'rr z:ıy:iat verdirerek ge.. 
r.i atmışlardır. DU:ı, (lfu na. VCI" 

cıirilen kayıp :ıwxtan 2.000 öfü txııı 
min ediletr.lir. 

Şimali F ransada Alman 
askerlerine taarruzlar 

yapıldı 

l..ondm, l'7 (A.A,) - B.5.C. 
.I.a.vo.ı ltııblne!lnln lefekkWll tıln edB 
dikten sonra Bretagne'da lzln!l Al • 
man askerl.nl nakleden bir tren yol • 
dan çılmnlmı5, Ltlles mıntakasmd& 

dl\ .Almnn askerlerine taarruz edilmı,_ 
tir. 

Amerikalılar Bataan' da 
50 bin esir verdiler 

Tol• ·o, 17 (A.A.) - Domei 
njansı bildiriyor: 
Batıınn yn.rnnada.smda cereynn c· 
<len muharebelerde 16 Nis.ı.na Jta.· 
dar esir adilen Amerikan kıt.ala.· 
rnun mevcudu 50 bin kişiyi but· 
maktadır. Bunlardan O bini Amc· 
rikahdrr. 

Berlin, elektrikli trenle 
Romaya bağlanıyor 
Berlin, 17 (A. A.) - Alınan 

radyamı, Münih yolu ile Berlinı 
Romaya bağlıyan elektrikli bir de 
nıiryolunun Gi.lratle yapılması: için 
Almanya ile İtalya anı.smda bir 
anlaşmaya varıldığını bildirmek • 
t.edir. Bu yol Roma.dan sonra l · 
talyan yarımadaımım en cenup 
noktasma kadar uzatılacaktır. 

L:ıval diln Vişide Peten ve Dar
la.nla görüşUrken yapılan genl'i 
baltalama ve tethiş harekt:Uerine 
dair şehre bir çok haberler gel
mekte idi. Bu h!ldlse!erin La.valin 
Vieiye döndüğü ılk saatlerde vu
kua gelmi.s olması bunların Alınan 
~n Fro.nsayı cbhıı BikI bir iş
Lirliğinc icbar etmek hususunda 
verdiği k~rarm Fnuı.sız milleu.ndc 
uyandudığı akislerin bclirli\eri ol
ma.en ihtimalini k4vveilendlrnıek • 
tedir. Bu hadiselerin bir k.rsmmrn 
;-eni tenkil tedbirlerini haklı gös~ 
termek i~"l Almo.nya ile iebh-liği
ııe taraftar olnn &"'nı.nsızJ.ar tara
!mda.n ilham edil.mis o1maın da 
muhtenıeldir. Ne olursa olsun La
va!, Almanya ile iabirliği yapılma
sını istemeyen Fransız milletinin 

kan basnu: Roma, 17 (A.A.) - İtalyan or- kuduğu romanın ne maksat ve ne ga.. 
Amerikad.a şeker VC$ika 

ile verilecek 

------o iradesini kırmnk için kuvvete mU-

J 
racaa.t etmek zorunda kalacaktır 

'l'lAllt:.#1,CE.lfİL PEl<YJIUŞİ Vn§ington, 17 (A.A.) - Harl-
* Yunan tcyloso!u Taca "e§yanm clye nazır vekili Vels, Lavaı ta

btrbtrinl GCkmc hali ruhsuz bir §CY rnfrnda.n Yeni bir knblnc teşkil e. 
o,_•"'•"""a dcJAlet eder dl , A· d:llmesi UzerJne Ruzveltin i~tlşa.rc 
.........,.... " yor• malamdiyle .ı-1 T ~ ı. • . 

tomlardakJ peyklerin aa.zılye(le aooo • • ıur..u- ~·~ Yı geri 
kilometre sürntlndo devrettikleri doğ- ~~ga ~ .~ercliğbıı teyit 
ru ı.e bu da o lddlaya kuvvet verir. ı e~iştır. Elçilik n:us~arı Tuck el. 

• " ncU .Murıı.d'm piri de ~nm bulunmadıgı zaman Vişide 
so:yta.n:ıı da var! Soytarı padi"":ı:; ı~gUder sıfatilc hareket edecek-

' ...- t.rr Mııdanı Leah ' . hh ti dü" 
llmlt hllA!ma para yerine çıkan ıoo · .. Y nın m a. • 
soparun clllıılnl her bostancı başıya =~uze~öez Lcahy Birleşik ~
va&detmı, ona veriyor! Ş&lr, tigine _ya ııecnk~. Hasta bir 
nola yemin eylerse rubu murta.za bir kaç. ı::-~ • evvel hafıf bir ameliyat 
gaza ettın kl ho§:Dut ı din ' geçırmıştir. Vels Birleşik Ameri
berl eye l>ilYgaın.. karun Brazznville'dc bir başkon-

dtyorl Mamntı öyle tehlikeli ııa.. solosluk ihdMı hususunda 'a tı~ı 
natta JIOytan kurtuluyor: bir PD.§ayı ltkllfleri reddeden cm~ ~;~-
hicveden btlyQ.k §alr boğduruluyor. kü Fransız muh~rş k d' 0 

.... * Eak! PcUnl ,,.,_ ,_ m en ı.ır..nın 
~~ Cuıayettlr de. de reddettiğini basın topla.ntısm-

~::~r herkesi mes'ut görmek <la söylemiştir. Frıınsız muhtırası 
ıım11. Hazreti Yusuf acı· Alman hilkümctine tevdi cdilm.lş 

lan unuturum korkuslyle duymalttan vo oraca tasvjp olunmu§lur 
çeldnlrınl§I Roma imparatorlarından \Tfı;;i, 17 (A.A.)- Resm~n tcb ::m iyilik edemediği günleri ömür_ liğ eüiUyor: 
le ~. Perikles kimseye ma_ Yeni kabinenin t~kili için Pc-

m esvabı giydlrmedlm demiş' Bu ten Darlan ve Laval arasında bu. 
harbin liderleri ise Meta mntem clbL giln görüşmelere devam cdilmi.'j· 
8001 ~rmcdlk aile bırakmadılar? tir. Bundan ba.".ka La\'al Scvigne 

Nevyork Taymis gazetesf yazı- dula.n umuınr karargA.hmm 685 ye ile yazddıfmı nnlaması Ulzımdır. 
yor: numaralı tebliği: Bu mesete ise gencin yatl§meslne mı~. 

V~ingtoo, J7 (A. A.) - HU.. 
kilmet, Birle~ik Amctik:ıda hafta. 
da adam başma yarnn llıbrelik şc• 
l:cr v~ikaları dağrt.Jlacağuıı bu
gün l:dldirnıi5tir Şekelin vesikaya 
tabi tutulm!ısı :işi bu ay iı;iııdc 
hsş lty11caktır. 

Ansızm ve dramatik bir şekilde Sirenıai.k cephcsilıdP. ka.yda cıo· lıdrr. 
vuku bulan bir değiııiklik Piyer ğer bir şey olmanuştır. Daha orta mektep sıralarında yerli 
Lavalj tekrar Fnınsız htikfunctinin Alman av tayyareleri hava mu· ve yabancı, felscn ve edebt, llmt ve 
başına gotinnektedir. Bu olay, harebelerinde bir düşman tayya lçtlmat, ll§k ve cinai romanları oku. 
Hitlel'in arttk ynn tedbl.rlerc son resini dli3tlrmüşlerdir. yup yetlgen genç hiçbir vakit okudu. 
''ererek filen Fransa.nm şefi oldu- Giridin cenubundald kUçUk ada' fu bir romanı tahlll edemez, ÇUııkU 
ğunu göstermektedir. Pet.en pa.§- tar<ia.n bitin<ı karşı d~an tara· hennz olgunla§Mııya ba§lıyan kUltQ· 
eğmek wnında kalmış, Almanla. fmdan yapılan bir ba&<m akim rünü, böyle gellgl gU.zel vakitsiz ar
rm mablnku olan bir haini iş ba- ka.Jmıştır. Urma.k iateylnce, inkişaf etmekte o.. 
vııa getirmiştir, Lnvolin iş başına- Orta Akde-nizde torpfdolanımz· lan fikrini yormug olur, Bu suretle 
geçme;l, ilkbahar tnarnızunun baş dan blr: bir dUsman denizafusmr flkrl ve kültürel inklptı tcreddlye uğ 
Jo.dlğTnt bildiren çandır. batnm.:§tır. rar ve bir daha randıman vercmlyerek 

Brutimor Stm yazıyor: kwrla§u". Bunun bllhıuısa okuduğum 

tarı değil, Almnnyıınm memuru ve Ne d U 'l dUm. 

VAKiT 
Daima halkın menfaa
tini dü~üni!r. her sayı· 
s·ncla en secme vazılar 

nesrede? 
La.vn.l yalnız bir işbirliği ta.raf- , 

1 
mektep srralarmda ml'!'allerinl gör _ 

sözcU•UdUr. Şansöliye Bitler ma- 1 eme e Lisenin edebiyat kolundan mezun 
reşal Poten ~mdaki sabırsız- olan birçok gençlerin en basit bJr ro_ ı::.:=============: 
lığmı art.rk s:ı.klnmryordu. Ondan H eybelh.da.dan bir okuyucı.anwı rnanr tahlll etmekten aciz oldukları Koca Ragıb Paşa' dan: 
memnun oeğildi. bu sUtunda.n ..,..ruyor.· meydandadır. Esasen vitrinleri doldu. """ ··---·· ....................... -.---... 

Hltıerin hedefleri pek bU}1lk (Nark) mı, (nsrh) mı? Bir ga. ran bJnlerce romandan hemen ekse· Bir giden bir dalll gelmez, ne &ceb 
öntmi haizdir. Fransız filosu ve zete bir.i.ni, bir ı- .. t.as:ı ôteldnl ..,... • rlalnin kahramanlarının karakterler! F A....n-.... """il"' .r... blkmetur, 

1 
ransız t:ı•.......,, Falmt bu hedef- z.ııyor, eliyor. tahll1 edilmem~. reallteden almma. • Alcm..l rAhata benzer gibi ıkJJm.1 

erle bndisi arnsmcla Fransız hal- Bir kere daha denrlştik ki (naı1t) mıg yalnız para kazanmak ve cenlş Ademı! 
kı, Fransn: efk§.n va.rdır. Frnnsn ekmeli, (narh) dememeli ve ..,...... bir okuyucu kUUes! temin edebilmek kadd . ..:- ed .r~ Leı.zetı 11.t'mıede, r.lynett pqt,,ıe 
mu erat.mı tayı.ıı ecek bir mamalı. lı;lJ:t 8.§Jd ve macera! ı.-eya tercüme e_ arar: 

Ne bilir ncıt'e.l, nedlr, ela.Li kanır sr:i!csind"<lir. Knrannı HU- Ayni okuyucu (Fılhreddm) in ııerlerdir. Bir muharririn yazdığı ro _ 
lcr 1ehlncle verirse n.crları çoğalta- imlüsındaki ikil:kten şaşırmış gi- manda karakterler çWlmedlkten son. 
cak ve harbi h"pimiz için uzata. bi... ra bunlan okuyan gence nasıl rayda. ============'=lkem==! 
cnlttır. Knrnrmı eski mUtte-fiki o- Bizce doğrusu (dd) Jllerclir! Bu· u olablllrler? 
far İngiltere ile uzun 7.Slllanm dos- nunla beraber Çu .bir ÖT.el ad ol- Gencıere fU romanı bu romanı oku· 
tu olan Birleşik Amenluı lehine dulhma göre (tt) U (Fahrettin) de yun diyemeyiz. Fakat onlara yaşları· 
verirşe, dUnyruun kendisine g&ı- olabilir; ancak bunun (tt) !erini na, tahsil seviyelerine ve kUltUrlerine 
terdiğl hürmete hak knzaıımış ol- berikinin (dd) !erinden farklt söy. göre hangi mevzuda romanların oku. 
du~unu bir kere dalın isbııt ede- lPmek -eğer mtimkünse- §art nacağını öğrebneliyiz. 
<:ektir. ı • o.ur Artık bugün bir milli edebiyat ya. 

ratınaktan bahsolunamaz. Çl1nkU ya. 
§ıyan her ınllletln ecdadından !talan 
mllll bir edebiyatı vardır, BlziID dı9 
mUU edebiyatımız mevcuttur. HattA 
diyebiliriz ki dünyanın en bUyUk mllU 
edeblyatıarmdan birisi de bizim ede. 
biya tımıZdır,., 
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Harp ve Psikoloji: 

Sulh şayiaları bir 
iştiyakın ve har ten 
bıkmış olmanın 

işaretidir 
Zaman zwıwı ortalığı kapla\'811 

fakat biı• türlü tahakkuk etmlyen 
s:ı~ lr. l' .il ktan kulağa dol-. ı

Yor. 1'ad)01ar bunları tekrorlı)or 
ı~ efeler ütunJarmda hanla~ 
Y~r \'eriyor. Bu §aylalarm lmı;iln· 
l~r 1 en dcğerli11, en ~nsas,·onc
li, fıı nnlnn hayretten hayreie dU
'iUrccek olan t;Upheslz sulh ı:;ayl
asıdcr. 

Solh olabillr mi? 
Unna <.'C\'nJl Yermeden ortalıkta 

ıll)l:ısan bu ~yianm nlfn ortnhktn 
dofasrnn'k, yaşnnınlc imldinmı bul
<luğunn arnnınk lamndır Filhakika 
~ir ~ylanın ortaya ~knbilmesi iı;in 
•lk ~art olıı..rnl: ~yle bir ata sözü
rıu Heri sürerler: Ates olmnyıın 
Yc.-:.lcn dunınn tılmıaz ! 

l<"akat BLı.)ia.!arı sa<}nce ııf-0.5. \'C 

ılııman huclutlnrı iç'nde mUtnlea. 
ct~ck ~l;sik olur. 

hısıınoğlunun ağzından f;ıkan \ ' C 

1t~t·e~erl harekete getiren öyle ~ 
~ ı.alar ,·:mhr Id, onlar tahnltkuk 
iınJdlnrnıı rıuıJjk oJ..un, 'eyn olma. 
"nı bir bn.lcilm.t tesiri yııııara.k me::
l:.'111 ederler. 1\ieseüı. han :ıri Seıı l'i· 
l'Criıt flomayn gitmc<liğl nıulı:ıl•

k:ıl\1 ır. Fr!.tal. nsrrlarca. hır'sti~ ıııı
lı!t tltinyıı.sı .Sen Piycrin Romana 
!8 11aclığma inandı. Çiiııkii onn 
•rıanmal>, ihtiyacm(]a idi. Iltı ihti. 
• .... tarihin büUio ,·esiiinlarmı ulu 
~rtn reddedilecel• bir hale getlr<ll. 

. Tnbııltkwm milmkün olmn.ynn ;::a.
. illlnrın insnnlnr ora.sınan <lolas
ı ı ohnıış bir K dj-.eyi değil, ~-

":ık yaı :-..eal~ 1n lcrln hti~ a.r. ~ı· 
n hn.tıdatJr. Znmnn uumın ulh 
:ı~ialnn etrafı l>aıılı~ or. Çünkii 

11 •n•ıhr ru'tılt h1wptt>n bık Llıı.r. 
tuh ı>a.balunı bekli• orlnr Ve bu-
ı " . 
. · o kndnr luı.raret l:.>. hc~ cea.nla, 
~hla bekliyorlu ki i~lcıiıı.ield ar
~l:an keodllerini biıylilıiyor. On-

rı blrsamlamnı!' hi;.- J.n!e iroyo
t~r. kleıfnclekl arı.ular-n hh:ı.kl..'U· 
'il Jmoladığmı görür ~ibi oluyor
~· Kutle pslkoloj:si b:ıkımmdn.n 
il noktalar tarihin her de\'J'lncle 
~hemmiyetli olmustur. Bu 5a1·ialnr 
>Ut]c hal.inde bUyUk bir cau sıkm

t, mm, memnun olmamanın ifıı.de
!itdlr. Bu, harp romantizminin ye· 
tını ya\·aı_, yavns sulh romımtiz
b\ine, harp aşkının Yerini )'&\ıı.ş yn. 
~~a, sulh a.~kma t.c~ltettiğiae deli
oet eder. 

na şayialar !iö.tlcleıi idare eden, 
~ hükmeden insanlar iı;in istik· 
•-iden bir işarettir. Bugün etraf
"" dolaşan salh sayialarmı ela nn· 
tak bu zaviyeden mütnlen etmek 
:Umh;indür. Bugünkü ~lar için. 
~ sulh imkUnlarmr haZTJ'byacak 

hıç bir esas yoktur. Hıırp hakiki 
lılaııı;.r;ne olgunlasfıktan sonradır 
~ ancak sulh sötU bir hnltilrat ifa.
~ edebilir. Vakm ortntls barlıin 

1 
r Q • eserleri \'ard.D'. Fnkııt bun· 

() r onun olgun bir lı:ı.te J:Cidltiuc 
.. ~ıaıoı edemezler. Harbin olgun 
oeaJe gelmd1 demek, bir tamfm 
~vetmı, anwnınu kar51 tarafın 
~~ et.mest. dil ile ib;rar mJh ile 
-ıQla eylt'lllestdlr. 

~ ~ticadele ba.klı De hn.klı oldu,b'lt• 
b• iddia eden arnsmdı:ı yapılan 
b ~ savaştır. Fıdmt harbin olgun 
-ı nlmasl diğer taraftım birinin 
~ oıınaz...,,. haksızlığı lrnn-etsizli
teı. rıisbetlmle kabul etmesi, müta
~-eve ııllıayet ulb 511rtla.rını kn. 
, ~tmesi demektir. Reş latnyı 
ltı~f:c atan harp henüz bu olgun
tıı!t safhasma girmi def,rildir. D~ 
liba bu ~fhaya gfrmek f!:İtı de ga
~ epey beklemek lihun gele-

r. 

ı . l>tiııra sulh günlerine kn nşnmk 
~il henfu. damarlarmılan daha 
tacronla.rca delikanlı karımı boşal-
1-ln alı, dalıa bir ı;ok ~ehlrlcr üze. 
'1 den s:ıp:ın gecıniş tn?la. h:>.Jini 
" ~ rilz.garlar "eba, taun gibi 
lllgın lınr.tahklan ufuktan ufkn tn. 
~~lı, sefalet bir deniz µ,ibi d:ıl
f!tl~ll:lrnk insanların lı51Jlifan n..o;a. .. 
<l &laamaflh lllt.b:ıhar taarruzların . 
1,,a? sonra '\"U aylarmda muharip· 
{\~ /m~dıleratı bu~ne naznr.-rı 
~~~".ı ''al.lh bir .. rJr'lde heo;ap edi-

ılO<'ek bir <lıırum alahlJir. 

SADRI ERTEM 

~~================== 
Matbaaların kağıt 

ihtiyacı 

İthıat ve ihrocnt birlikleri U· 

~Urni katipliği, m~tbaalara kfığr+ 
1 

l:?neğe llaror vermiştir. VekAlet 
~'l gelecek listPde, bu kağıtla 

llhsup edilecektir. 

t'AlilT -----------~-------~---- 3 

a dım görncek as er aileleri' 
miktan çoğaltıllyor 

eni ekmek 
bugün satışa 

çıktı Viliiyet u.ı:n.umi meclls:i dtin saat 
15 de ikinci reis veldli, Abdülka.
llir Knramümelin baŞkanl:ğı aJıtın
da topla.ıınv§t.ır. Geçen cclscnin 
zabrtları okunup kabul edildikten 
sonra ruznamede"ki mnddelerin mü 
z9.keres: yapılmıı;tır. 

Asker ailelerine yapılan yn.rdmı 
miktann.-n genişletilerek yeniden 
~ çok ailelere yardan yapt!:masr 
hakkmclııld teklif, ka.vanin ve büt
ce encümenine havale edilmiştir. 
A..,ker a'Jelerine yardıma. beyan
ımın~ i le tabi oAIJ milkeilcflcrden 
yUzde beş yerine. yüzde 10 alın
ması istenmckteo.i.r. 

15 n!s'lna kadar yapılan h t sap. 
larn göre tclısll edilen po.ra J mil
}On 44R,112 li.rndrr. 

Şıfı>e'lel'de helen tahsil edilen 
112 'bin lira, tahsili tahakkuk e
cl en 1G5 b:n lirayı~. 
Bwrhı~la bitlikte umuı:ı:ıl yakfuı 

1,726,112 Jfro tutı:naktodır. 
15 ınisau.. :. ıfar yaptlan ya:rdm:ı. 

miktan da ı 647,721 linı.dtr. Mart 
Mart ve ~ aymd:\ icap eden 
mncw :500 lil'&dtr. 

Vaz:yct cliı.k.alı encUmenler tn
rafmdan tetkik olUMcaktrl'. Bun
dıın br•!m · lrlooiy~r.in konservn.
tu\rar ıb.iııa.Eı Olarak ayırımş olduğu 
şcbzadeb~;rdaki a.rsanm prui!yc 
s:ı.trl!n.3sI ha.kkuıda teklif kabul e• 
dilm:~tiT. Parti burada yurt vU -
cude gctirecoktir. 

Ml"clif ~.lı giinü tekrar toplana
caktır. 

Ge ecek sene yakacak zor
ugu çekmiY' ceğiz ! 

Şehrin g-e!wı:ek yıllarda odun ve 
kömür ilttiv:ı~ını karşılamak iizere 
b: ediye>de birlik vUcude getiri dl
ğlni ynzmı5t:ık. Birllk faaliyete 
seçmiş, id!l.re heyeti kurulm~tur. 

Gelecek yıllardn İ!truıbula Ui.znn 
ola.n odun ve kömürü r;imdiden 
depo etrnelı: üzere belediye iki 
m 'lyon l!.rn tahsisat ayırmıştır. Bu 
iki milyon lira elektrik ida:resinin 

Anadoluda üniver
site haftası 

Üniversitenhı tertip etmi§ oldu
b'U sCTbest konferons!ıı.rdan bu yıl 
aoo binden fru>la yurtdnş ve talebe 
faydalnnm:ştxr. Konfenıııslar bir 
araya toplanarak kitap halinde bruı 
Urr!nca.'ktır. 

Ünivere.ite iclııresl aynca bu se~ 
ne Ana.doluda bir ünivers..ıte hai
l.ası a~. Hafta. temmuz ayın. 
~ olaca.ktır. 

\ 

Folklör gecesi 
Önüm.Uzdeki salı günü akşamı 

için Eminönü halkevi salomında bir 
folklor toplantısı dUzcnleııımiştir. 

Bu toplantıda Kars ve ha.valisi 
canlandmlmnktadır. Zahiın -Tuğcu 
söz söyliy~ck, Kemal Çilingıroğlu 
~r okuyacak, Fah.retti.n Çelik 
Kars tizcrinde bir konuşmada bu -
!unaca.ktrr. 

Sonra Ho!i bilez:k, Lft<jn Neri 
Şrumı. Kentvari, Ondört ~ 
SUnbül, Ca.mrş b.'ığa girdi, oyunları 
oynanacak. :Kazım Odluyurd Kars 
ı;n.rkılan söyleyecektir, Ondan son
m. Mt>ehedi İbad öperetinden dü-
etolrır gösterilct>ektir. · 

Gerda son günlerde yalnızca 
beş dakka kalmak için geliyor
du, Kadar biraz acemi hissini 
kaba vaziyetlerle kendisine ne 
ka?ar ehemmiyet verdiğini Ger. 
da ya anhıtıyor, soğuk ve sarışın 
bir kabuktan farksız ofan genç 
lc1z y:ı.va.~ vava.41 değisiyordu. 
. Nihayet bir cumartesi sa.l:xıhı. 
~c;man hesta 'bakıcı kendisini bir 
banyo salonuna götürdü, sudar. 
dumanlar tütüyordu. Bir san
dalye ü~ne veni temiz çama. 
ısırlar hazırlanrnt.,~ı. portmanto
da her rnin giydiği laciVert elbi
seleri ile y<'ni krşlrk pardesüsil 
asrlı dunr "rdu. 

Banyo salonu oldukça sıcaktı, 
hasta bakıcı bir an için küçük 
pencereyi acarak lJuh:m dışarıya 
~rkardr, dar aralıktan mavi gök 
yüzü insanın yüzüne gülüyordu. 

Kadar insanın ruhuna inşira 
\-eren bu rna.J\7..aravr hayrn.nlikla 
r::evretti. Hasta bak!cı: 

- Biraz acele edclim, dedi. Bu 
sabah banyo sırasını bekliyen pek 
çok kimse var . .'' 

vın 
~~'.idam Vessely'nin evinde tek

rar ge~rdiö ilk gecede bütün 
diğer arkadaşları Kadar'm o
ıio.smda toplandılar. Herk~ bir 
.ey söylüyordu. on da macer-c.ıST
'lT anlatıvorla.rdı bUtün arlm-
1.a.şlan ufak tefek hediyeler ve 

ııııassa nek çok §e.kerlemcler ge
tirmişlerdi. 

Bu arada ~adar bir an du~a
nva cıktı v~ C'ıerda'nm oda ka
nısını yokladı: ka:pı kapalı idi .• 
vekit geçiyordu. Saat, dokuz, on 
oldu, Gerda h8.la eve gelm~. 

bankada buluruın parasıdır. 
Belediye !}Chirde kömilr fiyatı 

Ylikseld'ği t.3.kcllrde tn.nziın sat.ısına 
geçeccld.ir. Tilccarlar da diledik
leri zaman kömür geUrlp satabi
!ct>Pklerdir. 

.Mndcn kömürü sıı.t.JşI için de E
titn'lk yeni bir program hazırla
ma~ ctltt' . 

Çe~1beı~ataş sine
masındaki cinayet 

Muzaffer dün hastaba · 
nede vefat etti 

Bir kao gün ~el Çemıberlitaş 
sin.emn.sında lkmml Güzmi Muz:af
fC?' adm.da if:ilisı.1e görünce hem 
ka.rr..c:mı., hem de liuza.fferi ye.ra
Jaya~ı f zım.ir".,i Cemil evvelki gün 
tc,vkl.! olU!lllWSbı_Gilm.iissuyıı baA 
tan"OS!n.e ~ Mw:a.ffer dlhı 
ölmilştUr. C-Oset ıoorga kaldTJl. 
DlI§Ur. Cemll bakJnnda taldba.t beş 
Iam?Ştlr. 

Kokulu ıab\D\lara 6,5 
kuruş zam yapıldı -

Tica.ret V ckAieti ~is kokulu 
sa.bun fiyatl:ınna 6,5 kuruş zam 
yepm:şt?r. Bu zam, Ticaret Vekile
t!nin t~bit ettiği fiyatm ii:r.erin
den ve f.<>ptan ~r ~clir. 

Arpa ve kep ak tevzii 
Arpe. ve kepek tevziatmm yapı-

1.abılmesin:i temin malrsadile eehlr· 
deki hayvan ea.htplenntıı Usbiti 
lüzumlu gÖrli.lmilftii?', Bu maık8a.t 
için kullanılmak üzere beyanname
ler lıarrrl.a.nmakta.d.Ir. 

Yaza.o; üansııva Körmendi 

-45 
Kadar bav~'{! en·d:ı;c etmiye 

başlamı~tı. Saat on buçuk olun
ca yorgunluğunu. uyumnk iht: • 
yacında olduğunu bahane ede
rek arkadaşlarına kendi(;ini yal
nız bırakmalarını rica etti: 

Lq~klar tamamen sönüp de bü
tün ev yeniden tam bir siL1<u~ 
gömlilünce odasmm kapısını n~
tı ve C'..erda'yı beldemiye ba.qJa· 
dı, Kapının hemen yanında bir 
sandalyçye oturmuştu. Bu fielril
de dakikalar. saatlere seneler, a
sırlar geçti •. nihayet apartııııa· 
nm kapısında bir anahtar döndü. 
Geroa geliyordu. 

Bir adımda Kadar kendini ko
ridorun başında buldu ve o anda 
genG kadmm karanlıkta ileriye 
uzattrC'ı eline çarptı •• 

- Kim o? 
- Benim .. Kadar •• 

Diye genç adam mırıldandı. 
- F.easen talıroin etmiştim .. 

benden ne istiyorsunuz? 
- Matmazel Gerda s1zinle mu

hakkak konuşma.klığım lazım. 
- Peki ammı, gecenin bu saa· 

tinde olmaz! yarın ~am saat al
tıda odama ~lın. 

O gece de ~ti .. Kadar karışık 
rüyalar ~ördü, uvandı~ı zamnr. 
ter i~~ idh .. göğsü hey:~nla 

Ekmek halitas:na konmakta o
lan mISir mtkta.rı dündc:n itbaren 
yilzde on nisbctine indirilmiştir. 
Dün değirmende nu:srr ve buğday 
unu beraber öğütülerek fınnlarn 
.laı.rt!j1k o!arak gönderilmiştir. Bu 
suret'e ayn bir muamele VQ11g'İSi 
de al !llin.ıYtıC8.k tir. 

Değirmenlerde hazır olarak ka
rıştırrlmış olan ımlardnn yapılan 
ekmek bugün s:ı.bşa çıkarılacaktır. ___ .._,.. __ 

Veni iaşe 
kadrosu 

130 kişilik olacak 
Yeni bölge ro.şe nıildUrlUğü kad

rosu a iı.kndnrlnro tebliğ edilmiş
tir, Bu kad~ bir pölge iaşe mU
dür muavini. 4 müdür, 3 şube §efi 
bulunncakt.Ir. Ayrıca 11 kn.z:ıda da 
bölge .iaşe mlid:ürlüğUnc bağlı ia
şe müdilrlüklerl kurulacaktır. Bü
tUn bu tcşlüliıt+..a 130 ki<Ji çalışa

caktır • 

Talebe yurdu 
talimatnamesi 

Partinin vileııde getireceği Unl
ven!ite t.a.lebe yurdu için ger'{'ıken 
hazırlrklıır ilerle-moktodir. Pnrti 
tafobe yurdunun bir esas talimat. 
ne.mcsi olae:ı.ktlr. Bu es:ıs, ta.' ebe
n.ln ne şekilde faydnlanncaklıa.rr 
tabi ol:ıc3.klan şartlnr, ta.ıeb~ 
yurduna girecek tnlebenlıı s~ı 
maddelerle tesbit edilecek talimn.t 
nameyi üniversite ~ ve p:ro. 
feBÖrlcrden mürokkcp blr heyet 
partide haztrlıyacoktir. 

Gençlik mecmuası hak
kında açılan bir dava 
tnkı1apçı gen~ mccmunsında 

Snlllh i:ınzasilc Çikıa.n (Buhıt g~
ti) ismilc şi\rde lmdmlar:n n:na ol
mak temayülünU zayiflataca.k ve 
aqe yurdunu sarsac:a.k. mahiyette 
g.&rUbntl• aaw.ı.. ~ ım-ecmua 
sahlbl Ziya ve neşriyat mildürO 
Kemal asliye 7 ncl ceza mahke
mesine veri:mişlcrdh-. Muhakeme 
dün bitmiş ve mahkeme bu yolda 
bir mani göremediğinden beraet 
karan verm.1ştir. 

Nalıa Vekili geldi 
Natıa. Vekili General Ali Fuat Ce. 

besoy, don sabahki ekspresle Ankara 
dan şehrimize gelmiştir. 

Olüm 
Otref;mmlor l"ardmı Oemlyett ne-. 

lsllğtndf'.11: 

• Ceml~Umlz lzamıdan İstanbul 61' 
inci ilkokul öğretmenlerinden Hilmi 
Erlspa'yı maalesef aramızdan ebedL 
yen kaybett!lt. Kederli anesıne ve ısa. 
ym arkadaoıara tazlyetıerlmlzi su.na.. 
n:ı:. 

. 
Çeviren: Muzcılfer Acar 

-
kalkıp iniyorou .. sabal'f omu. va
kit öğleye yaklaştı. Dışarıda yağ. 
mur yağıyordu. Faka.t hava ilk
baharı kıskandıracak I·r.<lar ılık
tı. Kadar giyindi, Oniver21teye 
gitti, arka.<lOJılarile ve b~r hoca. 
sile görüştü, hepsi de iyi.le~ti~i 
için kendisini tebrik ettiler. l''ni
versite lo!.tar.t:asında öğle ycme.
ğini yedikten sonra eve döndü. 

S:ıa.t ta.marn dört! Ke.dar . mat. 
mazcl Gertla'mn madam Ves...~ 
ly ile konuşmakta olduğunu du
yuyor •• tabii deıi::ıl ateşi, b.eyeca 
nt yil:krelmişti. Saate bir göz a
tıyor: 

- ~aha dördü on geçiyor •. 
halbukı ben beş olduğunu zan-
netmiştim •. 

Dire söyleniyor. P\?ncerenin 
nnüne bir sandalye çekip otıırt> 
yor, dışa:nsmı seyre dalıyor, fa
kat tam bu srra.da kapı a~lıyor 
ve ic;erlye Gerda Buhr giriyor . 

- Bu akşam bira.?. erken gil· 
rnck mecburiyetindeyim. Bu sc.. 
heple sizin gel!'DC'nizi bekliyeme
den kendim geldim. 

Diyor ve bir köşeye oturarak 
soruyor: 

- NasılsmTZ Kendinizi zayıf 
nisc;etmiyarsunuz ya? 
O~ uzun bir süklıt •• sonra 

~ 

Dildmt cıicrscnlz, 1939 63,'ll.5m. 
dan sonra, kil•i•ı.l•ğin moda oldu
ğunu görürsün!'z. Eğer <lunuınlı 
bulanık konU§:Ullar, :.allc <.;eli~i gü: 
zcl olsalardı, üstttnde durma::.'U 
.1 - "' u<';;cr saynuyncaktık. Fnknt hele 
~u son gü.nlertlc, hu·~Unilıı önemli 
odıınılı:ırı da, csld , el er gibi, her 
nuınnyn !}tf.dlcbiUr l•nlutlu, milp· 
hc:m scyler süylcı.. ~" hıı.~lnddar. 
Siyasette fn.lcı"Gt nlı,;ı yürüdü. 

Anuln sırada bazı fnlc1 lıilkiım
'eri lşitlrb.: 

- Bu seut>, bir biiyUh :ı.dıım üJe. 
celc! 

- Yakır.da lnsıınlılc koooma.n 
bir fel~l.ctle nrsı'::c'lk! 

Biitün lıuni:wn o I> •ttc hl'° biı:l 
cloi:-nı dci?ililir. Gc:> ,; Itc<;ld n tt>l:f.ı, 
geleccr·ıe~in ~mıı;ın ı:~ufünis 

bir ışı'<la ~~ lı~m:er. \i üksek ya:ıa. 
drlıoılı bir ndıun, b'zdC'n çok daha 
C\'l'el ~ u.rını guriir Onlar !!finaı.;e • , , ,., 'W"..., 

O\'alarıl:ın t'ıı c lc!1\115an dağları 
andırırlar. Çul urlar inisler henül 
esmf'r lo~lul.lru- ult ın<lıı oyurlmn, 
t.ep"lere, al hınbrm luzılhğı vu
nır. f nsnnl-ır fı;lndc de böyle o\-a 
scviyl'l~ri \'<' tek tiik kızıltuğhı 
tlağln.r \'a.rtlır. l•'almt bunlar biç 
blr zaııınn müphem iconuşmnzla.r. 

Sesleri titremez. Verdikleri lınbe· 
ri, giin:er, :ıylnr ve yı'lıır yaJruıJa. 
maz. lUe 0 lii Veygand ~enlerde: 

- llu yıl içimle bir bUyUk dev
'ct c;!ikecck! 

- l<'ran n. dirilccel< ! 
Demi.:ıti. Bütün njıınslar, bütUn 

gazeteler bnnu yazdılar. Ni!:in 1 bu 
lıiilcilmlerc iruın<lıltlan için mi? Hn. 
yır! Uiı; c}lııo de[.il. Ynzddar; tiin
kü taruı.f bulmtı§larW. 

Dü.nya.ıun her kijşesindc Re -
Alınan çarpı nasınm bu yıl sonn 
crcce~i haklimda bir iıınnç Yar. 
i'crkese, hu sene, o i.kisinclen lliri
nin ycro serileceğini söylüyor. 
"\'ey~nnd~ m söz'erf, biraz gccilr
mı, hır kihlnllkten basko bir ey 
sıı.yıfanın:ı. Ben, ıu;ı1 onun: 

- Fransa dlri'eccUir 
Demesine ş:L5ıyo:rum.' "Dirile

cek., sözti, ruıcnk ölmll<; ol:uıbr 
için lnıUn.nılıı.billr. Acnb;:ı Vcygı:ınd, 
t<'raıı anın öldilğUııe mi tnıı.nn ıştn 
ki :t"T.lnrlıın böy'c şeyler knC'myor? 
DO[!'n)SU bu bir hr.:vll nıııiptir. 

nu nvn.şta "haıorlanmnlı:: js). 

nin de b(iyle bir nim yru-.rsı ",.;r. 
M.a\-,::a b::ı..5lac'iığı '.'.it. l !Hl harı• 
h.arrrdbklarmııı sonn ereceği ta.
rıh olnnLk gösterilmio;ti. f'fmdi he
o;aplnrda bazı doğrc!tmaİar '\'D.lllh

yor. Mfüd gittil:çe ur.anıyor. Yoksa, 
bu haıırhl 'an <fil fnln, kliMnUğc 
muhtaç mı sayıyoriar. Çöl yolcu
lan tı"'ntlulttan s:ı~'Ildamağa bas. 
la:vmNt, nfuJcl:ırda mercan töum • 
lar, mermer hn\'tı?lnr ı:;örtirler. 
mi~. Kanlan 1cı.,·ga atcsillc ıuw
nayanlar, artı'it vahalarla c'!cğil, ;1• 

çakln.rln örtlihnU~, gökler, tı:mldnr. 
la lmpln.nmış dağlar, Unı:fü OMJ13.n· 

lnrile çe\'rllmis o\'alar göıilTorlar 
Onl.-ırm "serap., Jnn da t t~ bu! · 

HAKKI SURA GEZGiN 

J STA1'.TBULUN ötedenberi 1 mn en !kif~ modem te~5'!.tı-
boş ,duran en uygun yapı 

1 

ıu ka.zmdır:ruş ohı3-'0r.UZ. .. 1stan-
sahalı::ı.rmd3.n blııiıni seçerek bul gengl.iği.n/'.n g6zll cydm !._ 
talebe yurdu Jrurmağa. tcşcbbUs HiKMET MUNIR 
eden C. H. P. nin münevver genç... J ===:::;========== 
liğe milmhereti, inşaat ve mas- • 
raf güçlüklerlnin en çdk sezildiği Matbua Teknisi-şu zamanda, bilhassa t:akd:rimizi 1 
çekiyor ... Uğrunda bir milyoo li- ' • •""' • • 
~~g~~~~~; yen er ır ıgının 
budur. ÇünkU bu yurt. talebenin mu··sameresı· 
barmmasm.ı temin ed~eği gibi., 
ah lftkllll da gereği gibi konıma.
ğa yanıy:ıcakttr. 

Talebenin maneviyatm.ı, maddi 
konfor, bütiln1Uğil içinde kontrol 
edebilmek, hem kolay, hem de 
mesull~rc tam bir tenkit hakkı 
kazandıran bir o1ny olacnkt:Ir ... 
Yeni talebe yurdunun bir yıl son. 
ra. her türru rah.n.th:k va.srtclarile 
mücehh~ ?Ik-ınznrasuu hasret il
mit ve memnuniyetle bekliyorı'.ız ... 

H&lke,•lerinin temiz ve gUn. 
den.güne daha ook kavrayıcı ma
hiyet alan teşk'latı, bir taraftan 
gonçliğlııüzi cezbededursun · di~ 
ğer cihetten doğrudan do~yıı 
"tale!Qe yurdu,, lmllndc kurduğu. 
muz mUesscsele-rle, memlekctbni
ze, tahsil ve nyd mlıı.nma şart.1 arı-

Kadar mahcup bir tarma söze 
ba.~ladı: 

- Her şeyden evvel size teşeir
kiir ctnıe!:yi:n 
Diğeıi sfüıiit{Ü kesti: 
- Bana.. hiÇoır şey ıçın te. 

~ckür etmeyin.. benim yerimde 
kim olursa olsun bu şekilde ha
reket ederdi. Harp f!~rasmda has 
ta bakrcılık eden bir kimse bir 
genç adamın yalnız ba.şma inle · 
mckte olduğunu görürse 

Kadar hayretle sordu:·· 
- Siz harp srrasmda hasta ba

kıcı mı idiniz? 
- Evet .. 1914 iptidasında ko· 

cam vurulduğu zaman. 
- Dem.ek ki siz kadınsınız? 
- Evet dulum. 
Diye cevap verdi ve herr.en 

fı.'kibette bu sözlerin :füzuli oldu
ğuna inanmL~ gibi bahsi deği~ 
tirdi ve ta.nuı.men lakayt bir edh 
ile konuşmıyn ba.sladı: 

- Şunu diyordum ki, bana hiç 
bir veçhile "tcı..ııekkür borçlu de
ğilsiniz .. işte geri kalan paranız, 
beşyilz otuz altı frank.. artık 
tekrar tahsile devam edin .. Çok 
§Ükiir artık kendinizi kurtardı. 
nız. 

Tam bn sırada nasıl oldu. han· 
gi kuvvetle ileriye atıldı, bumı 
kendisi de bilmiyordu. l!'akat lı'r
denbire k"ndini genç kadrnm c;_ 
nünde buldu. birden kuvvet bu 
lan ellerlle gene kıadmrn bilekle 
rini tutmuş, sıkıyor, ağzından 
SÖ7.1 er lıir sayıklama halinde çı. 
kıyor, 

:(Deva.mı var) 

26 Nisanda Şehir Tiyatro. 
sunda verilecek 

Tllrk matbuat teknisyenleri birliği, 
ba.aılatı tamamen yoksul. malQI vo 
hastalara tahs1B edilmek Uzere bUyUk 
blr mUaamere ha.zırlamıgtır. Bu mU. 
camere Şehir Uyatroawıun komedi 
kısmmdıı 26 Nlsım pazar gUDll ak· 
~mı saat 21 de verilecektir. 

MUsam.erede Şehir tiyatrosu &nnat. 
ka.rıan tarafından (Saadet Yuvruır) 
adlı komedi temsil cdllecck, t.nnmmıo 
kıymetli ses sanatk&rlarmıızd:ın Ba
yan Satiyo vo arkadagları tarll.t'ından 
da bir konser verllccckUr. Bundan 
baı;lca aynca programa zeng!nle§Urc· 
cek Bt.lrprizler UAve edllml§tJr, 

Bir san'at sergisi 
1amaiı Oykar'm hazirlamI§ olduğu 

dahill dekorasyon ve ı;eramllt se~l 

20 Nisan pazartesi gllnQ saat 14 de 
Beyoğlu lstiklll caddc81nde 357 numu 
rada açılacaktır. Serginin hazırlık _ 
lnn tamam.lanmı§tır. 

Altın fiyab 
DUn bir Reşadiye ıılt.mmni fiya

tı 35 lira, killçe albım bir gnun 
fiyatı ise 475 Jrunıştu. 

~" evvelkı v_ak_•ı_I 
ls-+-817 

Tiftik keçi ihraçı yasağı 
ll Nisan tnrihlnde neşredilen bir 

kanunla k keçilerin yabancı mem· 
tekellere ihracı menolunmuştur. MU· 
saado nlmadnn keçilerini kesenler ve 
lhruQ e<knlcr ağır cezalara çarpıla. 

caltlardır. 

~ cumartesi! Pazar 
- 18 Nisa~l 19 Nisan > 

=:ııı:: 1 
er !t. Ahir: ', 1 R. &bir: S ...... Kıt.cıım: t62 Kaımı: 163 

~-ıuııeı ~ 11"80 ~:ı&ll) \'aaıatı l'..:ut.DI 

ouneoın 
!'i.1'7 10.28 

dotuısu 
5,16 Jo.25 

Öğle 12.lt 5.24 12.18 5.2S 

İkindi 15.59 9.08 ll!.ti9 9.08 
Alrşam 18.51 12.GO 18,52 12.00 
'\atsı 20.29 1.88 20.!{) 1.83 

lımnk S.t2 S.43 s.so 8,(0 
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Bunun için kime gjkayet etmeli 
kime isyan etmtliydi. 

Atletizm seçmeleri 
tst. Atletizm Ajanlığmdan: 

\'AKlI 1S • 4 - 1942 

Ayak seslerini kaybeden halıla
ra basa 00.sa büyük odayı bir kaç 
defn uzunlama.sma gitti geldi, Hrrs 
içindeydi. AE;'Tiyan ba.şmı zorlaya
rak biraz sonra kn.rşılaşaca.ğı ka
dınla neler konu_~ğmı dü§ilnli
yordu. Söze: 

- Sizbılc A 1i için konuşmağa 
geldim. diye mi başlıımalıydı. 

Birden :ı.rkasındruı kuş crvıltıst
ı.t andıran tatlı bir ses duydu. 

- Beni görmek i"temişsi.niz? 
Sıçrıynrak döndü. karşısında di~ 

r.atr rekl!mlarmı andıl'Sn bir ka
dm duruyordu. Sanatlı bir me.k
ynjla b!lsbUtün güzelleşmiş par· 
lak bir yüzü, s:ı.man rengi kıvır
cık sac;lan vardu. Ktvrlcrmlr s.yah 

Fhıalleri 26 Nisan pazar gQnQ Şe. 
ref Stadında. yapılacak ilkbahar atle. 
Uzm mllsabakalarmın seçmeleri lnci 
katagoride 20 Nisan Pazartesi diğer 

smı!lar 21 Nl8an Saıı gtlnlerl saat 17 
de ayni stadda yapılacaktır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Yokmı. dalın ağır bir şey mi bul
malıydr. MesclA doğrudan doğru

1 Bugünkü radyo iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABIL lR 

ya: gözlerinin etrafını esrarlı Ve yeşil 7,30 Program, memleket saat aya._ 
................. L ... .., • • \. '•,_,. • ' .. ~\. , ' •••• -i. - ' - • " ~ 

- Siz bir alç3.ksmız mı, deme
liydi. 

Evet siz bir alçaksmrz demeliy
di. ÇUnkil sevdiği erkeği elınden 
alan bu kcıdın nazarında bir alçak. 
tan ve bir canavardan başka bir 
~değildi, 

bir hale sa:nnl!}tr. Boynunda dişle- n 7,83 Hatif program Pi, 7,45 aa.ns I 
ri kadar beyaz ve muntazam 3 di. 8,00 - 8,SO Senfonik program Pl. ıs, Yem neşr1ya 
z! inci taluliyd.r. Göğüslerinin yu- 30 Program, memleket saat ayan ıs, 
varlakhğuu gösteren çok a.ç?k ya- 33 Ka~ık şarkı ve tllrkUler ıs.~ a.. Lokman Hekim 
kah siyah bir k.:ıd'fe elbise giy- allJl 14,00-H,SO RtyasetlcUmhur ban.. • Lokman Hekim Sıhhat mecmuası. 
:nişti. Ve bu güzel parlak yumu- dosu. 18,00 Program, saat ayarı 18,03 nm 35 ncl eayıaı zengin mu.nderecaUa 
t;&k şeyin etekled harikulade Jav. Radyo çocuk kutubu 18,45 Ziraat tak. çıkmlfbr. 
rnnlarla halının üstüne düşüyor- viml 18,615 Radyo dana orkestraeı 19, Okuyucuıarmuza tavsiye edertz. 
du. 30 Memleket aat ayarı ve ajana 19, • ıt • 

- Benden bir şey mi istiyor- •5 Serbeat 10 dakika 19,65 Fasıl pr -
sun uz? Bir hay.r mlicssC8CBi için kılan 20,15 Radyo gazetesi 20,46 Film 
mi geldiniz? şarkıları 21,00 Konuşma (Büyük L 

Ticari Birlik mecmuası 
Pek nefts bir baskı ve zengin mün. 

derecatla <l ncU sayısı çıkmlftlr. Ti
carl, mall ve lkttaad1 mevzular ile a· 
JtLkadarıara ve bllhaasa tUccar oku· 
yucuıanmıza tavsiye ederlz. 

Ali onun ilk rüyasıydı, Onu ço
cuklukt.an genç kızlığa geçerken 
tanmuştı. O zaman liseyi henüz bi
tirmiş ve taşradan okumak için 
bu bilyü.k şehre 11elmiş kilçük bir 
kızdı. Aliyi görünce sevmişti. 18 
yaş-.n, mukabilinde hiç bir şey 

beklemeyen garip ve ölçüsilz aş

kı i'e onu ~evmişti. Ve bUtün Unı
versite hayatında onu her gün bi
raz nrta.n bir hayrarıltkla güzel 
buldu. 
Şimdi 25 yaşmdaydı. Mektebini 

bir sene evvel bitirmiş ve stajını 
yapmak .iA;in büylik hastanelerden 

Gözlerini korkuyla bu güz.el ka- damla.r) 21,15 Dinleyici istekleri 21, 
drnm ıştltılı yüzüne tekrar kaldır- 45 Konu§Dl& (Gtınu.n meaeleleri) 22, 
dı. Öteki, iti.na ile kavislendir~l - Radyo aalon orkestrası 22,SO Memıe. 
m.lş kaşlarını bUsbUtün kavisleşti- ket eaat yan, ajana ve borsalar 22,45 
ren bir hayretle bu garip ziya.ret- - 22,50 yarmkl program ve kapanI§. 

çiyi süzüyordu. ' • K A y 1 p L A R 1'. Onu. sa.kil kıyafeti ve renksiz BEYOOLU HALK SlNE.1\IASI _ 
yüzli ile bir dilenciye mi benzJet-

mişti. 1 - Lorel • Rardi bvlçrede. Heybellada orta okulu birtnct m -ı 

bir ne ginnişti. 
Bugün, mesleti, ha8tala.rı, ve 

takip cdılccek muayyen bir yolu 
vardı. Artık Uk gençliğinin kudret
li güzel erkeğini unutmalıydı. Ve 
bunu. genç kız bir kaç defa tec
rfibe Ptmek istedi. Fakat her de
fasında biraz daha hayran olarak 
ona döndü. O, heT şeyi, ışı:kaız bir 
gecenin kraka.nç karanlığı gibi ör
tüyor. Ve genç kı:z kilçtlk ömrü.nün 
ondan daha büyük bir varlığı ola
bilcccığini tasavvur edemiyordu. 
Biraz sonra karşılaşacağı bu ita.. 
dm hayatmm ilk ve son Romcosu
nu elinden almağa kalkmıştı. 
Ht~ın bir tay naa.b yetiyle ayar. 

ğmı yere vurdu. Aliyi bu kadına 
vennivecekt.i. Ne olursa olsun 
-imkfı.nsıdıkln.ra karşı 25 senede 
kazandığı müsoot veya menfi me
lekeleriyle mücadele edecok
,Jiyi ona b-.ı'Skınıyaca.ktı. 

Tokra.r döndil ve bilmem kaçnı
cı defa olarn.k odayı yeni baş tan 
arşınlamağn başladı. Karannın 
kuvvetı UzünUisünü biraz cksilt
n işti. O za.ıno.n vücudunun, bacn.k
larınm yorgunlukla sız!a.dığmm 
farkına va.mb~dl Ve bir koltuğa 
oturmak için yolunu değiştirdi. 

Geniş rahat koltuk, ~ vü
cudunu dost bir kuçak gibi s:ınruş
tr. Miyop gözlerini büzerek bUlun
d uğu odayı tetkike başladı, Her 
taraf ince bil' zevk ve büy\ik bir 
para sarfı ile döşenml~i. M~rmer 
ı;ömine, ta.bolar, ayn.k "esltmnl 
öldüren kalm hnlılar, ipek saçça.klı 
btiylik perdeler, tavandaki kıy
metli avize. Genç kttm muhayyel 
evinde> olmasını istediği her şey 
burada vardı. 

Etrafına baktıkça kızgınlığı ge
çiyor ve yerini bir hayret istil§. 
ediyordu. Yan tarafta metrolarca 
duvar baştan aşağı pahalı ciltli ki

Evet bir di!encl Bu kad•nda.n ı - Alet Ordusu 20 k181D1 blrdea ıııtmdan &ldığım 60 eayüı ve 10.8.935 
hayatının C!Il büyilk a.ıkmı di1en- S - Uç Arkada.,Iar I tarihli taadlknamemi k.aybottlm. Ye· 

miye gelmişti. N'çhı? Mesut olmak lı·-------------. nlBlni alacağmıdan eakJ.sl.Dln hükmU 
için mi? BUyilk a.:r..abma rağmen yoktur. Okul No. 88 
gayriihtiyari gülümsedi_ Bu kadar lSTANBUL BOWSASININ SaWıattln GQrel 

l"Z-4-9'2 Flyatlan c;.ırkin ve zavallı iken mesut ol-
mak. Hayır buna imkan yoktu. Ka.r 
~mnrlakl güzel kadının elinden 
erkeğini alır.ağa imkan olmad•ğı 
gibi. BüyUk bir kuvvet sa.rfiyle ko. 
nuşnı$ ba.'}ladı: 

- Burada çok eskiden, herhal
de '!iz ta.şTnmadan çok evvel ola
cak, birisi oturuyordu. Onu an
yordum, aldıumuşmı. 

• 
Selim vermeden döndü. Aya.k-

l:ırmda mUthlş bir derma.nsızltk 
vardı. Kula.klan uğulduyor, ve san. 
ki binlerce ağız. cehennemi bir gü-

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrid 
Stokhotm 

aÇllıt ve ımpanı~ 
1 Sterlin 6.22 

100 Dolar 
100 lsviçre Fr. 
100 Pezeta 
100 İJJVeç Kr, 

182.20 
80.36~ 

12.89 
31.16 

ESHAM VE TAJIV1LA'I 
%11/2 933TUrk borcu tran§ 1 U.40 
% 7 ~1 Demlryolu II 19.43 

ri\l tll ile ona açılıyordu ve hepsi 20 _ 30 Nlııan t.arlhler! arasındaki 
birden bağrrıyorhrdı: 10 gün zarfında postalara verilecek 

Şefkat pullan 

- Çirkin •.• Çirkin... mektuplara blrer kuruoluk, kartlara 
Karla karışık kuvvetli bir rilı: - yirmi paralık ve telgrra!lara üçer ku. 

gı1r büyük caddevi dolduruyor. Bu ruşluk Çocuk Esirgeme Kurumu Şet. 
t'cna gecede dı,.c:artla kalmak feJA. kat pulları yapqtmıması kanun ica. 
ketine uğnun~ bir ka<; yolcu mUın- batındandır. 
kün silratle i!erleme~e u~ır~- Bu gUnler zartmda posta kutuları_ 
ken, yakası kalkık ve ellel'ı cebın- t k mektuplara dahi tetkat 
d -:lal bi .. n..ıı .. 1 1arm ııa a unca 

e grn r ~ ....... yu~ e yan • pulu yaprştmlması lAznndır. Yurdd&.§ 
dan geçon genç kna biran hayret- . larımızın bu hususu göz öntlnde bu -
lo bawkıyoıiar. w . . lundurmalarmı Kurum aaygı Ue rica 

Yagmurun ıslattıgı yUzU yaş !-

~inde, ve bilhassa bu yaşlar göz. _ed_e_r_. -----------
lerinin kenarla'!"IIlda çoklaşıyor. 

Feride ÔZpay 

1 nci Tüm Askerlik 
Dairesinden: 

Kayıp aranıyor 
Balıkesir vllliyetinln Blgadi§ nahL 

yesine bağlı Tıııklar köyll.ndeıı Berber 
oıtuııarınrlan Hasan oğlu 85 ya'1arm.. 
da SU!eyman 5-6 senedır nerc~e ol. 
duğu bilinmiyor. Kendlsinln KUAa'da 
olduğu za.nııedllmektedir. BUenlerin 
lnaanlyet namma cağaloğtu Taavlr 
sokak numara 16 da hemşiresi Şe!i. 
kaya bildirmeleri rica olunur. 

••• 
K&annpqa nahiye mUdllrlUtunden 

aldığım l~l numaraır nisan ayma 
alt 3 adet ekmek karnemi kaybettim. 
Yenl8inl alacağımdan eakialnln hUk · 
mu yoktur. 
Kaaımpata, Çlvlcl aokak U uuma.. 
rada Ahmet Yuan (39~1) 

Beyotlıı a ü.ncü Sulh Hukuk DL 
ldmlltladen: 

942/26 
Jı ıeksandra tara!mdan Samatya 

Kocamu.atatap&f& SWvri kapı cadde • 
ainde 101 numaralı dUkklnda muklın 
Kurbanmflu Sabri fOför aleyhl.ue açı. 
ııın alacak dava.mda: 

tıa.nen yapılım bllğa rağme 

m&hkemeye gelmemiş talep 
berayı t.atikdap mahkemeye gelmesi 
için Ui gün müddeUe llAnen gıyap ka· 
rarmm tebliğine karar verilml§ oldu· 
ğundan mahkeme günQ olan 8.~.942 

tarihine mllu.dif cuma günü aaa.t 10 
da mahkemeye gelmesi veya bir vektl 
göndermesi akiri takdlroo mahkeme -
nln gıyabmda göruteceği gıyap kararı 
makamına kaim olmak üzere 11&.n o. 
lunur. (39544) 

008.lOR 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 
0"111LJY1!l MUTEllA~SltiiJ 

Olvıuıyoto UM 
Muayene uatıert· 2.5.f\ reı · 22:~11 

ı - İlimleri apğida ya:ıllı mem.. 
lelletler halkından olup da b.Alen İL 
tanbulda bulunan sso ve ssı d<>ğum. 
lıılardan (9.U yılında terhis edllml, 
ler Ue aakatlar harJç) 24 Nlsaıı 942 
Cuma gtlnü bnlundukları askerlik ıu. 
belerbıe müracaatları llAn olunur. Vekaletinden: 

taplarla doluydu, Raribi olan ka- ı - Hanlln, Midyat, Sllrt, Bltfüı, 
Cim acaba bunları okumuı:ı mu idi? MUıJ, Van, Çölemt>rlk (RakartJ, cız.. 
Tahsili var mıydı? GUzel miydi'> re, Savur, (atak (~atak) Geva, Bey 
Göğsünde yeniden kuvvetli bir a. tüşşebap, Yük1'ekova, Blngöl (Karlı 
cı hfssedeTek gözlerini kapadı. ova). Garzan, Ahlat, Eçt,, Kızıltepı..-, 
Kendi evini, babadan kalma havı Derek Gerçuı, Nlseydln, lllzan, Tat.. 
dökUlmUıı kilimin serili olduğu ba- van, ~'apalu:or, Solhan, Beşiri, Şlra • 
sit ooavı dü~Undü. van, MutkJ, Saaon, Varto, Gt-nç, Bula· 

Nafıa 
29.4.1942 çaroamba günü aaat ır; de Ankarada Nafia Veklleti binası 

ıçlnde Malzeme KUdUrlUğü oda.amda toplanan Malzeme Eksiltme komlsyo· 
nunda "8715-0,, ıtra bedel tahmin edilen .. 5000,. adet normal kUrek mübaya. 
asmm kapalı zart uauıııe ek8Utme51 yapılacaktır, 

Eksiltme p.rtnameal ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme KüdUrlU. 
ğünden almablllr. 

Muvakkat teminat ''6M., lira "25., kUrU§tur. 
İsteklilerin teklif mektuplarmı muvakkat teminat ve §artnameslndeki 

veaalk ile birlikte ayni gün sa.at l• de kadar mezkQr komisyona makbuz 
Birden nvnğa kalktı. İçinde her nık, )Ialazklrt, Muradiye, Kdnmpa~, 

zamankinden fazla bir mücadele Ba.:skate, Şcmdlnan, Gürpınar, Patnos, 
etmek anusu ~ göst('rmiştl Pervari, Eruh, Şırnal<, Kars, füze, Ot, mukabilinde vermeler1 Ulzımdır. (2629 - Hll6) 

P. T. T. Umum M üd iirliiğünd t!n: 
Şu kndm da nerede kalmıstı a- ' Pnıılnler, İ!lplr Tonun. Arh·ln, Ardn· 

caba? Gel.seydi. GC'nç ktt bütün hnn, Sarıkamış. lfdlr, Kııralcih<'. Oltl, 

h~ırladığı sözleri onun '1izüne ı s:n,ııt, Hopa, Puar, Arııpçııy, Illnıs 1 _ İdare ihtiyacı için plyaaa malı olarak komprime halinde tazyik 
haykırmak için bUvtik bir istek Kağızman, Bayazrt, l'uıııuff'll, 8-0rçkn, edllmi§ 8 il! 10 ton n!§adır kapalı zartla eksiltmeye çıkarıımı§tır. 
duyuvordu. Bir:ız daha dolaştı. p 0 hof, Çıldır, Göle, TıızluM, Eır, 2 _ Muhammen bedeil ''9800,. muvakkat teminat ''73~ .. llra olup ek. 
P~eye gitti. Döndli ve biran ı klrt, Tutak, Diyadin, .F:rzurum, Er - sutmeaı 4. Mayıa, 1942 Pazarteat günU saat 16 da Ankara P. T. T, Umum 
glSzleri şöminenin fistllndrki mer- zlnCM, Bayburt, Trabzon, SUrmelJ{~. MUdUr!Ult blnasmdakl satmıııma komisyonunda yapılacaktır. 

1 

23 Nisan 1942 bayramına mahsus 
PiyanP- '"' Planı 

raruıJ İkramiye tkraınl 

adedi mlkdarı tutarı 

Lira llrn 

1 50.000 60.0 
1 20.000 20.0 
2 ~.000 20.00 
6 5.000 30.00• 

20 2.000 40.00< 
40 1,000 40,00( 
80 15-00 40.00C 

400 100 40.()(){ 
4.000 10 40.00( 
0.000 2 160.00C 

81,6150 Yek an.,. 480.000 

muml bilet satı& hasılntınm % 60 ı 
ikramiye olarak tl'v:ıl ed.Uocelttir. 

"ilet 1 lira.dır. 

fevkalade 

Devlet Demlryollarmda seyahat edecek ecnebi memleketler subaylarına 
mahsus tarlte, 20,4,1942 tarihinden itibaren Milli Müdafaa VekAletl lflerin· 
de çalışmak şartile erlerine de te§mll edllml§tir. Fazla tafsilM için ı.stas-

yonlara müracaat. e<lilmelldlr. H680) 

Kandilli Rasathanesi Müdiiı-lüğiinden 
27.4.942 pnznrtesl gUntl saat 14 de lstanbulda Ca.ğaloğlunda yükaek 

mekteple~ munasebosl ckslltme komisyonu odasında 807 llra 59 kuruş ke§lf 
ooclclll Ka.ndllll rasathanesi kalorlter dai?'C.91 tamiri açık eksiltmeye konul· 
muştur. Bu ıııe ait evralt rasathanede her gUn s3at 10 dan 17 ye kadar 
görülebilir. Muvakkat teminat 61 liradır, lsteltll!cı1n en az blr teahlıUttc 
liOO liralık bu llic benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduklan ve. 
sikalarn istinaden 1stnnbul vl!Ayetlne mUracaatla ekslltmc tarihlnden tatll 
gilnlerl hariç tıı;: gün evvel abnmIIJ ehliyet ve 1941 yılma Bit Ticaret adası 
vcslkalarılc gelmeleri. 

Jandarma Genel K. Ankara Satmalma 

Komisyonundan 
Uir adedine 395 kuruş fiyat tahmin edilen 6000 - 7000 adet evaa.tııe 

~nrtnnmcsllle uygun klllm 20. NlSAN, 9f2 pazartesi g'UnU saat 16 de Alı· 
karad:ı komisyonumuzun bulunduğu mahalde kapalı zart ekslltmestıe aatıJI 
nlınacnktır. Muvakkat tcmtnat 2073 lira 7~ kuruştur. N!lmune her gün ko~ 
misyonumuzda gllrUIUr. Şartnamesi 139 kuruş bedel karşılığ'ltıda Ankara 
~·e İstanbul Jandarma sstınalma koml"yon!anud:ın alınır. İsteklilerin ka. 
nuna uygun ve temlnaUarmı muhtevi k palı zart teklif mektupıannr ek· 
ııııtme vaktind<'n bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri. 

(2819--4101) mer oymalı aynava takıldı. Ateşin J Tr.rc.an, OUrcte, \lnktıkeblr, Tin-bolu, 3 _ İstekliler muvakkat temlnat makbuzu veya banka temlllat mck. 
cazibesine tutulmuş cılrz bir per.

1 

Akçaabat, Klı;-ı Aşkarlnr, ~eblnkara. tublle kanuni vesaiki ve ~klitl muh~vl kapa.Jı zal'flannı o gün saat 15 c 
vane g'bi ona yaklaştı. Ştmdı ay- htıııar, Refahiye, Kelkit, GtınıU,hane, kadar mf':ı:kQr l<omlsyona vereceklerdir. 
nadaki eşivle karşı k:ırşıvaydı. Aln<'ra, Kunıça:) (lliç), ıcrmab, Pin. 4 _ Şartname Ankara P. T. T. ı.cvaz:m MUdUrlUğtınde btanbulda 

Karşr.smda 'Qıksız yerlerde Ye· mer, Şiran, Torul, Moçka. F. 1 •. T. Umumi depo ayniyat muhasipllğlnde görUleblllr. (2770-- 1624) 
Uşcn mariz krr ciçeklerine benzi- ı ---------------- ı_:·~-----------------=====:------:::::=--
yen manasız bir genç kız duruyor- Çocuk Esirgeme 1 
du. Kırpışık miyop g()zleri. bovnsız İ latanbul Belediyesi ilanları 

:I "Vakıt,, ı< ·tabevi in yenr 
neşriyatından bazıları 1 

ve ~lgun yilzUyle hiç d" güzel ol- Kurumuna bağışlar J. 
mavnn bir gene: ktz. 

Topuksuı> i.9karpinleri, erkek 23 Nisan Çocuk bayramında kimse. 
model' ucuz bir kuma~tan dikili siz yavrularm bayramlık lhtıyaçlnrı. 
hantal paltosu, ve dUmdilz saçları nıı. sarfedllmek llzcre Efgantstandakl 
mn vammı içer! alan lacivert bere yurddl\şlarımızdan (222) lira ve An. 
onu bUsbUtUn zava11ı l!Österl,•ordu kara GUven sigorta ıılrketl mümessili 

Bu kadar clrktn olduğunu gör- Kl!.zım RUştU, Ankara eczaneaı sahi. 
memcık f~!n ba.<1mı b!lviik b r u- bi Cemal Arzııml\n (50> şer lira An 
tan~ln t';;<fi frinılen nf.lamak. ha- kara GUncş mağazası sahibi 21 ço 
""""'1t ft bflhMl!ltl i5vım etmek cuk terliği 12 çocuk patiği bağışıama 
a~ ta.h .. mmnı edilmez bir kuv- smda bulunmuşlardır. Çocuk Esir~. 
,.c.-tıl." b ıı'!"l<ftnııı.mı. me kurumu genel merkezi bu ~ayır_ 

Nicln hu kad..,,. c'rkindi Kim 0 • sever yurdda~Iara candnn teşekkUr. 
I"ll bu kad!l.l" sirkin yaratmıştı. lerinl bildirir, 

Haackl, cerrabpaşa ve ZUhrevl h8.8talıklar ııastahanelerlle Zeynepkll.. 
ml! doğumevl, tstanbul. Beyoğıu ve Üsküdar sart hastalıklar mUcadcle 
merkezleri hayvanatı ıçln alınacak 25300 kilo eaman ve 20400 kilo kuru ot 
açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 4366 lira ve ilk 
temlnau 327 ııra 45 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamell\t MUdUr!Uğü ka. 
eminde görUllıbil!r. thale 27.4.942 Pazartesi günü aat 14 de Daimi EncU. 
m\>nıle yaprlacnktır. Tallplerln ilk temlllat makbuz veya mektupları ve 94!? 
yılına nlt Ticaret odaat ''csikalarlle ihale gUnU muayyen saatte Daimi En-

c.Umend<' bulunmaları. (4398) 

s~ntnt · -t:mı u~ 
Umum1 Neşriyatı idare eden 

Basıldıftı yer: VAKfT MATRAAS: 

Hef ik Ahmd S~ngll 

tf .. rk•' KPnıtı ıar:nını ~ f.llkt..1e:m - ttf'.Klli 
"'Jlt\J KUNı 

~ı ~ı;lyorurt' - Komaıı - ıil)l<HA~ tUJK(.:AK 

~o •~r .. ı. (•llZl!teıf'J,IJi - "'tıJ~H ı\.l ,J'UG 

·.1e<'lb• ~leb·u .. ıı.o •~77 ~'\it - U.ı\liKI ı AtilK Ut!! 

UçUnl'll ~oltan ltehınfldtn Sllpı..-f U\lı'.tUnl• - Hll.,\11 OKAN 
Ktudl ıu•r.dlııı· 1000 KeUnıt- 'Jt' ~~n:t1rJ - fl'rıuı,.ur.ıı ıcır.nr.> 

lienıı llt'lldİDı 100() Kt'llmt' ti# !StM'ttrJ - 4.tnıaıır.ıı ><halt• 

h.f'n•t. ıcrndln{' 1000 kf'llmt lt ğretk-J - lııı:ilır,."lf ıtllllb• 

1 .. ., ,, ~ • ' ' 


