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PAZARTESi 

~ 
Hükümdar Millet Kupo~n No· 

3 \'11,: 2j ır. SAYJ: SMO 
idare e'\1: Ankara C. Vakrt 'furou 

Kuruş reıcıon: ıcı:ıre <Z4S70), Ya~ {%Hlll) 
l'elg: lııtanbuJ Vakrt-Poeta lmtum:4tı 

Fiyatı 60 kanış olan bu eeer, 5 kupon gett· 

rettk Vakit okuyucul!IWla yalna 25 kurup ~erı. 1 
lecıektJr. Bu kuponları saklam:ıyı unutma.) rnız.. 

L----~~~~~~--~~ '-----------------------------------~ 

Napolyon'un 
bir sözü 

Yazan: Asım Us 
1814 de NapoJyonun miittefi.k 

ae\·JetJere karşı mağlfıbiycti artık 
kesin olarak tahakkuk etmi5ti. 
Diktatörün c;adık adamı Duc de 
\'kence bu nzlyetln icaplarını 
kendisine hatırlatmak istiyordu. 
Bunun için söz liramıda münase 
bet ~etirdl de yalnız Fransayı de. 
ğil, kendi şahsını da düsiin.mek 
'Azım geldiğini söyleml5ti, ·Napol-
·on bu mUIAhazaya ~ tanda bir 

cevap \'ertlJ: 
-"Benim ~san hi~ bir ı:eye 

ihtiyacım yok. Ben alelade bir 
rert gibi yaşayamam. Bana altı 
kademelik bir t.opnd< yetişir.,, de<l: 
ve Mehridad'm ikıbetinl ta.~\ir e· 
den bir beyt okuduktan ~nra ilii
ve etti: 

-"Hayatta öyle zamanlar olur 
ki bir general \'eya bir imparator 
ı)e herhangi bir adam ara· 
smda hl~ bir fark kalmaz ... 

1814 de bu şekilde Prusya, Ru~
ya, Avusturya ve tn~ltere ıru,· 
vetlerlne mağlup olan Napolyonurı 
haYBtma kendi eli ile nJbayet \'er
mediğini, menfi olarak gittiği El· 
beden hayretlere değer bir ces:ı · 
retle Parlse gelerek tekrar Fran. 
S&DJD başına ge~tiğini, 1815 de 
Vaterlo lle son kati mağlubiyete 
uğradığını, bu defa da Sent-Elen'c 
f?ônclertldlğini, fakat ~·ine intihar 
etmediğini. orada alelade bir fert 
~öl, hattA bir mahpn!I, bir esir 
~bt yaşamağa razı olduğunu blli
vonız. 

Tarih Napolyonon on dört ay
hk bir muharebeden sonra yalnn 
Fransaya heMha gelmez maddi n 
mane\i zararlardan ba..o;ka iki mil. 
Ton adam hayatına m:tl olduğunu 
kaydediyor. İhtimal ki Napolyon 
mağlüblyetinden !tOnra hayatına 
kendi eli ile nihayet vereceğini 
M>ylcrken hudutsuz lhtlraslan yti
zibıden memleketine bu kadar a
ğır zararlar vermiş olan bir ada
mın artık yaşamağa hakkı olamı. 

yaes~ı, onclan sonra hayatta 
ldm"""İn yüziine bakamıyaeağını 
da d totinUyordu. Fakat bu tarzda 
dtlşiincesine rağmen kendisinde 
bu cesareti bolamıidr. 
G~n asra alt bo canh tarih 

levhası karşrsmda insan ihtiyar. 
sız olarak bogttniln büytik harp fa
ciasını gözönüne getiri~·or. Ve Na
polyonun Avnıpa milletlerine yap 
tığı zararlan solda !(Jfrr derece
c;jnde bırakan yeni cihan hRrbin1n 
mesnlleri acsba işin '!!onunda n<' 
yapacak veya ne ola<>.ak diye dü~ü
nttyor. 

Geçen 1914 harbinJn ba~ m~uı. 
lert ua.~mda ihtilal nctlc~i öldü
rillüJenlcr oldu. Fnk:ı.t dünya mil
letleri irin sebep olclukları facia
lanıı hesahmı ken<}i elleri ile gö
rm bir tek harp mesulü bulunma
dı. HattA galip de\·letler harbin 
men.Itt olarak tanıdıklan Alman
ya imparatoru Vflhclm hakkmcfo 
stedikleri herhangi bir cezayı 

tatbik etmeğe imkan bulamadı. 
1939 harbi insanlık aleminin uj; 

radığı son suikasthr. Bu budotsu7 
suikast mcsullerinin de kendi hal
lerine kaldıklan zaman NaV'Jlyon
dan ~ka türlü hareket etmiye
cekll'rloe ~üphe yoktur. Bu iti 
harla harbi dünya yüzünden kal
ffrrabllmek için harp eden mJJiet
lerin bu <lefald harp mesullyeti iş: 
nI de çok esaslı <ıurette halletmc

TUrk Hava Kunımu, bugün onııeldz yaşma girmiş bu1unuyor 1925 
yılmdanberl, Jılç bır kuruma• naslb olmayan bir gcıl§me ile bugQn dipdiri, 
sapsağlam ve yurda gllven veren bir bale gelml§tir. Bunun ııebeblni, Killl 
Şefimiz lıımet İnönU şu cUmle ile hUlAaa etmf§tlr: 

l dan orduya bec!fye ettiği tayyar aaymna g z a mıı o ma . bu teşek'ktllün 
gayesıne, bu Cemiy~tlıı gayretine ve bu Kurumun gördUğU rağbete en 

f canlı bir ömek t.9fkil eder. 
Hava Kurumunun onsekizlnci yılmı ldrtk ettiği 

"Milli tayyarecilik, bizde milli ofdu gibi doğru_ 

dan doğruya milleUn alAkaslyle meydana gelmiftlr ... 
Aıırm harpleri, milletlerin mukadderatını havalar

da kırilmaz kanat, durmaz motör ve ınuımaz aUıı ka. 
blliyeUerlne bağlam~ gibidir, Haıımmı öldürmek, ya. 
§llmak için tek çare olarak kal.Dılftır. lılabfer1 diyebl 
leceğimlz bu gök kavgalarına giri~n milletlerin tl~ 

yıla yakm zamandır boğu§malanndakl muvaffakiyet 
,anıııarmı pek Al& görebildik. BUtüıı bu lcapl&n göz 
önUnde bulundurarak çalqan Tllrk Hava Kurumunun 
uçuculuk, endüııt.rı ve teknik aabalarmda gUn günden 
artan bapn ölçOlerlııl bir araya getirerek ııadece bun. 

I~tanbulHava Kurumu 
Bat kanı 

Bıza Oraa•ıa 
Bir senelik faaliyet · 
hakkında Vakıt'a 

beyanab 
( Yazmı 1 illletWe) 

bugünde eldeki lst&tlst.iklerden çıkaracağımız rakkam.. 
lar, yabancı memleketler havacılığının ilk kurulU§lan 
sıralarmdakl rakkamlar önUnde birer dev heybetiyle 
durmaktadır. Tayyare iabrikalanmız durmadan iııll· 
yor, havacı yetl§Uttn Ankara ve Eııld,ehir yuvalan
mıa ber aene Ordumuza binlerce uçucu eleman yeti§. 
Urt.yor. 

Seneler .geçtikçe bunun kat kat artacağına sarını· 
mu imanımız vardır, 

Vakit: Bu mea'ut yıJdönllmUnde ıehlt havacıları · 
mıaı rahmetle aı:ıar ve kahraman havacılanmıza yurt 
bl.zaıetln~ ba§arılar diler. 

Pasifik harbi 

Singapur 
teslim 
oldu 

32 ingiliz gemisi 
batırlldı 

Sumatraya 
Japon askerleri 

çıkanldı 
Tokyo, 15 (A..A) - İmparatorluk 

umumt kar:ırgAlu Singapur'un kayrt • 
ıııs ve §llrt&ız teslim olduğunu bildir 
mektedlr. 

Lonc1ra. 15 (A.A) - Singapur'un 
. dllştilğU resmen bildirilmektedir, 

Tokyo, 15 (A.A) - Singapur'liakl 
İngfilz kumandanlığının teslim olma 

(Devamı Sa. f Sü. 1 de) 

Singapur'un 
düşmesi 

•• 
uıerıne 

ÇOrçitin 
beyanatı 

"lngilizler dehalarını 
gösterecek bir andadır,, 

(Yazısı ! incide) 

in O nü 
Opera temsiline 
şeref verdiler 

Alman tebliği 
7 gOiide 

153 Sovyet. tayya
resi duşuruldu 

.$.ev~i ofisi kararnamesi 

Ankara, 15 (\0akıt mubablrillden)

Rel.ııic!lmhurumuz lıımet İnönü bu 

gece balkevinde operi t.eıruıil ine 

şere! verm~lerdir, Rel.ııicümhurumu. 

za B&§Vekil ve diğer vekiller refakat 
etml§lerdir. 

İngiliz müıtemlekit 
nazırına göre 

Britanya 
adası istila 
edilebilir 
Alman zırhlilanmn 
Mantı geçişi hakkında 

yeni tafsilat 

Vekiller Hegetilıde 
• 

'.Halki hayat pahalılığından kurtaracak ve her türlü yiyecek~ 
n E.;;:.t....: ~=: 1 : ve giyecek eşya bulunduracak salış mağazaları açılacak ;: 

Ankara, 15 (Vakit mahabjri.n
den) - Tevzi ;Nııin teşkilat, va
zife ve salahiyetlerl.ne &At karar
namelerin Vekiller heyeti tara
fmdan ~vip edilerek önilmilzde
ki gilnlcrdt' tatbike gec.;ilmealne 
ıntiza.r edilmektedir. 

gün piyasada nedreti hlssolu.nan 
her türlü yiy~k ve giyecek c§
ya, devlet elilc en ucuz bir §ekil
ıie halka tevzi olunacaktır. Bu 
ma.kaatla bilyUk istihlak merkez
leriıode koopeT&.tifler ve büyük sa
t13 merkezleri kurulmak üzere tet
kikler yaprlıruı.ktadrr. Hayat pa -
halıhğım önleyt'Cek bir tedbir '>
!arak kunılma&ı dilşünülen bu 

Hükfunet tarafmdan el konu • 
hın maddelerin n&kil ve tevzi işi 
bu ofis tarafından yapılacak, bu-

devlet ma.ğazalan piyasayı her 
b:ıkmıdan koıntrol ve murakabe e
decek her türlü fiyat yilkselişleri
rı e mani olacaktır. 

Bu gibi işle'l'e sarfedilmok iızc
re Ticaret Vekaleti emrine ıo 
milyon lira tahsisi hakkında hazır
lanan kararname de Vekiller he
yetinin tasdikine arzedilmiş bu -
1 ıınmaktadır. 

dU,manın bir kaç kere yaptıtı bUcum_ 
!ar dUn de akim kalml§tır. Alman ta_ 
arruz hareketleri muvatfaklyetıe neti· 
celenmf§tir. Alman muharebe ve pike 
ta:yyarelerlnden mllrekkep UııkWer 

hava ~artJarmm fenalıtma rağmen 

hareket hal1nde bulunan dll§man kuv. 
veUerlne taarruz etmi§lerdir. Düpıa
nm yürtlYtl§ koll&n tamamlyle yok 
edllmif ve pek büyük mikdarda iqe 
ma1Zeme111 t.ahrlb olunmU§tur. şıma.ı 

:
0
-:"" Ba. r B~. 3 ~) 1 iktisat Vekili J Amerika Alman -Fransız 

&i•Piilii·lftm . , . Harp tahsisatlarını müzakereleri 
lKoskova, 15 (A:A.) - Sovyet ak. Tetkıklerde bulun- k b . 1 • d b 1 d 

şa: ~~~ü .kuvveUerlml.z \itli_ • k uze' re a ul ettı 1 yenı en. aş a 1 
man mukBtvemetinl yenerek Uerlemete ma Y&l;lngton l 5 (A.A.) _ Mü- Londra, 15 (A.A.) - Afi: Bi-
deve.m etmi§lerdir. ıa 1Ub&t hava aa. · • • ld• meeeiller m~cı~,inin tahkikat ko- taraf bir kaynaktan öğrendığlmi-
vaşla~d& 11. Al~ tayyareııt düjü. şehrımıze ge 1 ntiAyonu gem iinşası için 2 milyar -ıe göre Amanların isteği üzerine 
rlilmUttür. Biz 8 tayyare kaybettik. . I 852,500,000 dolar tahsisat derpiA Fransız Alman müzakereleri tek-

~==~~=;~~~~~~~~~;=;~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~~~~~ ~~~~~~~"~l~~km~~~~k~l~w ~~~b~A~~ş~tt 
§ehrlmlze gelmiftir·ı Vekil, iktlaat ve. , ~ünç v~rme kanununun _ ta.t~i Afrlkada .taşıt k?~ylrkla.:1 ve Al-

o;i li\nrn ı;relmektedir. 

- Yazıııı Jkincı eayfamızd& -

kAletıne batlı lııtanbul müeaııeaelerln. ı<:ın yenıden be~ milyar dort yilz ~ ~abn~aları ıçın yenı FransJz 
~ Uıtlcİklerde bulunacak. bu akıam otuz milyon tahsisat gösteren IA- ışçllerı istiyorlar. Buruı karşılık o-
Ankaraya d~~ktır.. 1 ~ihayı kabul et.mJştir. !arak hudut hattınm dUzelınesini 

~ b iri Meclis•n varmki toplantısında ve Varn departmanında Oveile ka-
. Dtlıı,-kendimıl gören b~:m·u arr • teeblt edeceği yeni tahs:Sat yeldi- dar bo!taıtrlmasmı teklü 'ediyor-
mıze Srrrr Day demJttir 1 nu o. otuz iki milyar J7() milyona lar. 
'=-1~bula 'tıtf gelltlmden lııtitpae ~iiluıeliyor. Bunda, ordu için iste- ===:::ı========== 

ederek veklletlmlze ba!lı müesııeııele. nBen y:rmi iki milyar 880 milyon mundanberl kabul edilen lahsisnt
rtn çalıtma vulyeUerlnl Uıtklk etmek dahildir. Bu yekun Hal"bur hücu- tan sek.iz milyar fazarlır. 
kararındayım. Bunun için yann (bu. 

gün) bazı fabrikalarda tetkikler yapa G u·· n le r ,·n 
cağmı ve yarın akpm (bu ak§amı peşinden: 
AD.karaya döneceğim. 

Teşviki sanayi 
muafiyeti 

ı 
Bqlıca .sanayi müesseselerine ba· 

.zı vergi mua!iyeUerı temin eden teş· 

vlki sanayi kanunu hükümlerinin 

1 
önUmilzdekl mali yıl başında ııona 
ereceği ııöylenmektedlr. 

Vesika suiistimali 
GUnü geçmiş ekmek vesikalarının 

halk için kıymeti yoktur. Bugünkü 
vesika ile ancak bugUn ekmek alma· 
bilir. Erteııi gUn artık onun yırblıp 

etılmuı icap eder . 
Fakat işittiğimize göre bir kısım 

halk tarafından her hangi bir sebeple 
kullanılamayan vesikalar. yırtılıp yok 
edilmediği için fırıncılar tara!mdan 
kopanııp alınmaktadır. Sonra ekmek 

mukabili alman vesikalarla blrlikl 
Toprak ofiıılne gönderilip un tııtenll 
mektedlr. 

Bu bir sulistlmaldir. Derhal ııelAhL 
ycUi makamlarca dikkate alınarak ö 
nUnc geçllmesl ve bu ııuilsUmale ceaa· 
ret eden fırıncılar hakkında kanun 
cezanın tatbik edileceği aı••ıaıeeıaaı •aıııı 
lAzımdrr. 

HASAN KUMÇAYI 
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Hitler 
Subaylara yeni vazife

leri hakkında direktifler 
verdi 

ispanya 
Rusya cephesinde 

çarpışıyor ve 
çarpışacak 

Brltanya adası isti- Arkadaşımız Cemaled 1 

IA ellilebllir din Server'in baliası öldü 

Londra, 15 (A. A.) - B. B. C: 
Y a.kmdan bir 

acı ve tee5$Ü.Tle 
öğren diği mlze 
göre, kıymetli 
muharrir arka. 
daş:ımlZ OeımA

leddin Servcr'in 
babam "Seyyid 
Server Emin 
Usttınbas" kur
baiı bayramm
danberi çektiği 
lasa btr "zi.tilr

~J~~I~ 
Cerliı'ı, ı:.i (A.A.) - Filhrcr, 

kara ve hava ordnle.ii yeni subay
larile, den::ı: harp namzet subayla
rına Sporpalas'da bir demeçte bu
luııxnmıtur. 

Alınan zırhlılarının Breste li
manından kaçarak Almanyaya 
git,melerinden doğal hayal inkisa. 
rı ha.ta devam ediyor. İngiliz ga. 
zeteleri böyle bir ihtimale karşı 
icap eden ~dbitlerin vaktinde a
lrnxp alınmadığını sormakta ve Al 
ı;ı;.an harp gemilerinin hep bir a • 
ra.da toplanmalarından doğa.bile -
cek tehlikelere nazarı dikkati çek 
mektedirler. 

Dünkü kupa maçlannda 
Galatasaray Beşiktaşı 3 .-2, Fener 

!-fareı:al Göring genç subaylar
la, namzet !ıil.'ti&yle.rm liayısının 
D.SSK olduğunu FWırere iblağ et
:n1:~tir. 

Madrld, J;J (.\.,\) -1). N. B.: 
Devlet şc!lnln Sevine• de söylediği 

nutku p,.za!" gtinil çıl<an Madrid gazc. 
tclcri ılk sayfıılıırında. ne retmi~lerclir. 

istanbulsporu 1 • O mağlop etti 

Fülucr. Alniaın tarihinden bah
sederek Alma.ıı mi~tfuin zaferı 
nas~onal sosyalist lıareketindı> hu
r..asyonal ~ hareketinde bul 
duğıınu söylemiş ve nasyonıı! sos
y.,Jlst mUscnlh ktıv\·etlcı·rnın su -
bay \ e setleri o'frnafarı rr.ÜnRscoe
tiıe, gene ıı kcrlr.'rc mü t.aklı"l Ya
zifelcı ini ~ö tc1·,.'11 f:~eklifler ver
mistir. 

Gaz(·tclcr bıışlıklarmda ıca,P ettiği 

zı\mı-ı.n )ıılnız bir İspanyol ~önUllU tü
rneninl.n değil, bir milyon n!kenn M.os 
kovarım Ji::r~ıl çetelerine I• r ı yürüye. 
... eğine dniı· Gcnctaı Frclnko tarafından 
3Öylenrn sozl ri bellrtmektcdirlqr. 

İngiliz mlistemlekiıt nazrn E -
meri demiştir ki: 

"Bu hadise, bj.ze şunu hatırlatır 
k.i eğer rüzgar ve hava şeraiti 
g,ayri müsait olursa kısa bir za -
man için dar. denizlerde hakimi 
Yeti kaybederjz. Bu hal, istilanın 
ve cliğer fecayiin münıkün oldu. 
ğunu gösteriyor.,, 

rıe,', den kur
t u 1 a r a k 
nı.luneU rahina
na kavuşmwıı ve 
"Toptapı,, da 
Mesnevi Şarihi 

Ku_pa m~l&rmtn d&ni fin.a.l mü
sabakaları dün Şe_ref •tadında al

l\f erhum ''Şeyhul tı bini aşan Qii- seyirci kalaibalıfı 
mullteıln"Sejyld iSnUDde yapıldı. Seyirc.ilert zam.atı 
Sen:erl'.lnba tl's- zaıma.n aıeyeeandan heyecana sU
tUn~, ıWUMU- rllkleyen müsaıbaka.larda Fencr
cadele yıllarmda. bahçe tst.anb~ru 1-0, Galata

saray da Be~iktaşı çok e~sik bir 
ka<h-o il~ Ye m~ın onuncu dşki
kasmda sakatlanan Eşf aktan mah
rum. olarak on kişilik bir takrmla 
3-2 mağlüp etti. Milsaıba.kaların 
tafsi la tmı aşağıda veriyoruz : 

Amenka~a 
30,000 üniversite1i hava 

ordusu a yazıldı 
':ı •rıı:t-On, 11 ( .\. . ) - 30 bfu UnL 

n•rl".tc tıllcbcsl pilot yazılmıştır. 'Uni. 
'crsıtclllcr pilot yctiştfrllmcsl içfn 
kendilerine ait bina , .c ~ahııla rı hUkü. 
n r' ı<1•1rint' \'CrmıRlerdır. 

1\e,)ork. t:) (A •. \.) -- ı .. mil. 
:\"On dolara mal olan .reni b:r 1111. 
fif kruva1.ör clü.n:ktı curnal'tesi · gü
nii Anierlkn. filosuM ka.bı~~tır. 
Bu :r~tıi gemhtin tam kamuflajla 
hizmete giren ilk AmPrikan T1arp 
--misi nldu~ sanılıyor. 

Pa11111: barlll 

Gıı:- rcr ııund n başka general 
Fr:ınno·nun A~r~pa medeniyetine sar
ı;rlmaz ıtlnıudını da ehemmiyetle kay 
c:crn c ~~ J ter. 

lşp,ı::ynnm istıltlil.l harbinden bahse. 
den !"alanj'm rc:ıml gazetesi ''Arriba., 
şöyle ~azm ·kladır: · 

"0 talihte ccllac.lınıızdan bize mıras 
J:;alnn bir medenıycti müdafaaya az_ 
melmiş ve büyük fcdııkılrlıklarln zafc 
ri kazanmıştık. Fakat bu kahramanca 
hnrek l heni.iz bitmeml§tlı'. tıspanyol
lar buı;iln hlılfı. Rııs toprakıaı·ında mü
cadele,l'e d vam ctmelttedırler. Bu şu. 
urla. hareket cttlğım•zin ve her §ey -
den c\ ve! ınillctUfüzln ruhi sc!crberli· 
!ınin bir delflldlr ... 

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

Almanların Dublindcki sefaret
ieri.rıdeıı aldıkları mafrımata. mür:. 
teniden ahvali lı11valyeden \gtifa • 
dç ettikleri anl:u;!ılmaktadır. Üç 
Alman haı:p gemisine yapılan hü
cumlarla 20() - 30Q İnsiliz bombar• 
dıman tayyaresi!e 300 den fazla 
avcı tayyaremiz iştirak etmiştir. 
Fakat bômbardmla11 tayyareleri, 
sisten dola~ hedc{ierini ta~ e • 
:lemediklcriuckm, boınbalannı at . 
maqab üslerine dönmüşlerdir. 

Sarı Abdullah Efendinin yanma 
gömülmü.5dür. . 

İstanbul telsrarçılarının son piri 
a<.ldedHen manır şahsiyetlerden 

Seyyid Mustafa Cemiillıddin Çele. 
bi'nin oğlu olan merhum, milli 
milcadcle yıllarında kıymetli me
:-.;aisile tanınmış, es~i ''İltihad 'fe 
Terakki Fırkası" ricallnclen. ''Mü. 
d:Uca-i-Imkuk eemlycli" nin ve. 
' 1Ciimlınrlyct Halk Partisi,, nin ı. 
lcri ge1en1crindendi. 

Otur. yıldan fazla clurm~dan e· 
meo"l- vcrdliji lstnnlrnl r..osta telgraf 
ve muhabere merkezi ınlilehassıs
lığından lıirkaı; yıl önce tekaüde 

Gelen ra"(K>rlır, Ahnan harp . scvke~ilmişli. Server Üstün baş, 

LiBYA HARBi 
gemilerine hücum eden lng-ıliz rahmetli ''.Alatüı·,k., iin bilyilk ve 
hava \'e deniz mUrcttebatrnın fcv- tarihi ımluklarında, ''lnkılAba yar
kalidc kahramar.Iığmı gösteriyor. dımınclan bahseUikkri kıymetli ,.e 

____ ._ __ ... ,..._ İlk olarak Alman zr--tılılAnna hU. fedakar ''telgrafçı., lardandı. Aynı 

Kahir(', !;} <A .• \.) - ıngiliz or- cum eden altı İn~illz torpito tay• znınanda 1stanbtilun en eski ".Mıılı-
l:> ~ark tebliği: y.:ı.rcsinden hi9biri dönmemlş, nıU- lilr'' T olımak luışebıiyle kendisine: 

Dün •rmi.nıi-.Mekili umumi lıatir- rcttebat, düşmanın baraj alcşin • ''Şeyhul • Muht5ran,, ünvanı ve~ 
nm şarkında pek büyük JJir mo'lör- den Yrlmaks.ızııı st.ldrnnr.'}la'rdrr. rHmişdi. 
lii. 1.a'.:)ıt ve zırhlı araba hat-eke- mgil'iz muhriplerl, Alman zırhlr. Ulemadan "Nesüh zade Mustafa 
ti görülmii~tür. üiı.şman kolları larmı takip emrini alatkları za • Asım Yörük, Şeyh Vasfi ve Cc-

(Baş tarafı 1 inci Sli_11fada) büyük bir mesafe içlııdc daği:iıik man Şimal deniz~ıde bulunuyor _ nab,, iilıi büyük adamlar yetiı,ti-
teklifl kalenin tiayıı.nacak bir halde bir vaziyelte bulunduklarından do. lat'clı. Bunlar, korkmaksrzm düş - ren ''l"'etlıiye,, nin yerlilerinden 
olmadıf,ı ?JuroUyJe izah edilmektedir. layt topçumuz !Çin mtisait hedef- ma.n nıayn furlalar.ttıtıı a?'Mmdan Ye "kuüemu,, sından bulunuyordu. 
Ka.ra tarafına ısa bel eden lmınu tama.. !er teşkil eimenıi.lj ol.Inalarına rağ- geçnı~ler, Clüşman a.ğır toplan • Bütün hayatını fazilete '\"C hayJr 
miylc tahrıb edilmiş olan şcliir bile men k~iC kollarmuz onlarla tema. mn ~adetli ateşine rağmen Al • işlerine vermiş ve ecdadından le. 
Japon bataryalarının ateşine maruz - snnuhafaıa clmi'jler ve büfün gün rnan zırhhlıfrıiıa 3500 metre'Ye ka- \31 ıs etliği asi)\ ve nccib hir rü.ı 
dur. Japonların ya.I:tıız adanın en mü. ,fü,~aın htrpal!ın'ın;Jardrr. dar $0kU!rııtışlar YE) torpillerini at- ha malik olduğundan kendini ta. 
him ıııtıhltll.mlan değil 'fcngal, Sem - Alman ve İtalyan avcıları yer- mışlardır. Hatta liunlarda.n Vors. nıy:mıarca ''Beybaba!'' , yahull 
bavan ve Sele S<:latar hava meydanla· de üüı:manm bu ha'rekct:i.ıiı 'hlma- ter 1500 metre k:ı.dar ~ulm113, ''fukara babası" diye anılırdı, Si
ımr d~ ellerinde buıtuıdurdultlan ;key- ye etmcğ"c çalı~rak kıtal.ar.ını.ızJn YC en oüytik dU man gemisine, ya:-.i ve içlimai alışmalardan fah. 
fiyetınc bUYllk bir ctiettrtnlyct atlet _ jşgal etUkleri mevzilerin orta.sına mürotteöatm be,Yafuna. göre, biri ren 1.evk :ılmasJ, ''Parti,, ve poli-
mektedir. alÇa.k.la.ri. uçmak bombard:rinalı ve orta.Sında ve diğeri kıçında olmak lika işlerindeki mckli ve kıymet. 

• Japonlar ~matra'ya ~ıktı ;ıv tayyaresinden mürekkep ol.in üZere ild torpito lisabct ctt.irmi§· li mesaisi hu genç ve dinç ihtiy.:ı-
IH·n iıı, 15 (A.A) - Hollanda ka... oütün düşman kUvvetini baskın SU- tir. Prens Öjen kruvazörüııe 3500 ra, pek az f:iniyc nastyb olmuş, 

r .,ın bugUnk\l tebliğinde ml1hini rctile hemen ta.mamil~ yok etmiş- metre ve d8lıa az b1r mesa!feden kıskandıncı lrir şöhret ve hususi~ 
. ı:-ır n kuvvctıcriııin Somatra adasına !erdir. lıücu.Dl olmuştur. Netice kat'i su. :yet kazandırfhışlı. 
c;ıklıkJarr J<aydediiihcktcdlr. :Hölamla • • • • rette tee~ edil~ de tn - Lüıtf e mütcsavviıf 1'ir "Ceİ'ebi'' 

Fenerbahçe ..!.... İshi.nbulspor 
GUnUn birinci m\1sabakpı ha

kem. Selimi idaresinde i'~nerbalı
çe - İstanbulsP{)r arasın,:ıa oy· 
na.ndt. Taknnle.r sahaya ~u ka~ro-
1.arla gtkmışlafdı: 

Fenerbah~e: uri -- Mua.ininer, 
Murat -- ömer. ~saf, ;\yd(n -
ı'1kret, Naim, Melih, 'Naci, Orhan. 

tstanbulspor: '.Fikrit - ffayri, 
Fam - Bekir, tm~tU, Cihat -
Vakur, Tan k, l\(ükerrem, 'Kadir, 
İsmet. 

Oyuna Fenerliler i:ıe(iladılar. tik 
an.larQa nisbi bir hfıı}.~iyet kur. 
ö.ulan;a da. gol çllci.ranuyorla.rdı. 
Bu arada b"fa· gol de yaptılar. Fa
kat nedendir bilinme2, Hakem of
ss.yd verdi. Vaziyet 30 uncu daki
kaya. ka.daır ~u ş-1de de:r&ln etti. 
Bu dakikada Fener lehine olıin bir 
frikiki küçük Fikret kaleye hava
~e etti. Kaleci topu yumruk.La. kar
ştla.dt. Birg.z ileriye dii§en topa ye
~en Na.im hafif bir vuruşla ağla
ra taktı. Bu sayı iki tarafı da ha· 
rekete gelirdi i<;.c do başka se.yr 
~adan devre 1-0 Fenerbah
çcırln lehine netkclendi. 

lkinc.i d evre: 
Bu devre diyebilitiz ki, ha.ke

min idares.izliği ~"ÜZÜllden .tir kör 
dövüşü ha.tinde geçti. Altmcı da
kikada Fenerliler bir gol daha at
trlar, fakat l1ak«niın kararı: yine 
of.sayd_ 1şte bu Jıadise büsbütün 
sinirleri .gerdi ve devre oonuna !ka
dar sahada zaman zaman mfuıaka • "'*lar· ve il'ri>eiit ~ seyret
ti'k, Mils~ a ç'tl~ e~eden 

ta§Warm. 1baskmı ve Galatasaray 
müdafaasmm. fedakirane çalışma -
s1 içinde golsüz geçti ve maç 3--2 
Galatasara.ylılarm lehine bitti. 

istanbul-Ankara gü
reş musabakaları 

Greko Romende İstan· 
bul, serbestde Ankara 

takımı galip 
İstanbul, Anka.ra temsili greko

romen Ve serbest gür~ müsaba~ 
kala:rı dün Beyoğlu halkevi salo
nunda ya.pılml§ ve serbestte Anka. 
ra takımı, grek<>-roımende lst.an· 
buJ ta.kmıI galip gelmiştir. AlınaJ1 
teknik neticeler şunlardır: 

56 kilo Greko Romen 
Bu müsg,ba.k.a Kenan. cistanbul) 

ile Halit (Ankara) arasında ya. 
pildı. Kenan sayı hesabiyle galip 
gelnriştir. 

56 kilo Serbest 
1smail (Aııkara.) Halit (lst.an. 

bul) u sayı hesabiyle i}"endk 
61 kilo Greko Romen 
lsmet (İsta.nbul) Cemal (Anka

ra) arasında yapıldı. Cemal sayı 
h csa.biyle galip geldi. 

6) kilo Serbest 
Mustafa Beton (Ankara) ilP 

hmail (İst..altOul) arasında Ofapı
lan bu müsabaka ç&k l1eyecanh 
oldu. Mustafa Beto.11 rakibini ~ 
dakika süren bir çekilpnedcn son
ra. tu~Ia. yendi. 

61 kilo Grek.o Romen 
Ali Ömer (Ankara) Manol (İs

tanbul) u sayı: hesabiyle ymdi. 
66 kilo Serbest 
Bekir ~t.stanbul) Yllşar (Anka

!ı-;•. ) ya galip. 
72 kiJo Greko Romen 
Sedat (Ankara) .Paık tfstım • 

bul) a tu§la mağhip. 
72 ldlo Serbest 
Kazmı. (Tutanıbul) Celal <ıAnka . 

a) ya. mağlup. 
79 kilo Gre!io Romen Iılar petrol sahtılarmm hayati tesisle. Kahire, 15 (A.A.) - lngıliz ha- !;Hiz t.aYtaıarı tôrı;>ilin ısa.bet ve olan " azrc ,--'fm yaşııı<rnôTii'ı'lsma 

rlni tahribe bllşıamı~lardrr. va kuvvetleri umumi lı:ararg3..hmm infilakmt g-östcren turuncu bir a- rağmen gayet şen, çalışkan, fevka· 
Bata.an'a bir tııarmr. hazırlanıyor tebliği: Jevin yülcleldifjni gördüklerini !;ide ayU.r, faziletkir ee ~üler ·üz. 
\•aşingtonı ıs (A.J\) - Har'biy~ ne. !ngiliz ve Avustralya av t.a.yya- cöyl~lel'dir._ liiydü. Kendisini görüb de sevme-

,_aretinin tebliğinde kaydedildiğine gö- rCieri 14 şı.tbatta Si'renaik üzerin- ınrk-miimlrin d~ildi. Pek rııiHeva~ı 
d f · b ··k a.h • Bre;;te yapılan hava hücum1an- _. 

ve -oyuncuların l1üsnüniyetin
den oıea ~- poliBlik 1:>ir lhA-. 
ctise olınaüıfri ı .ı:...:.:o Fencrbahçerı n 
ı:;alibiyeti He bifü. 

Garatasata)" - ~ida.o:ı 

Nuri (İStanbul) • Ma.lımut (Aıı. 
kara.) ya galip. 

79 Kilo Serbest 
Aziz (Ankara) İbı-.thmı (İstan

bul) a tu."'}la gaHp. re l<'ılipınlcrdc Luzon adasmda. bulu - c Lfüya se erinın en üyu !': sı ya~:inı. Darılln.as\nı ve ~nül 1tfr. 
afr k . ti · · k :ı 1?1!.""g'~lincc. bçma pianlarmın ha-nan .'Jappn Jmvvetıeri Bataan yarım muY a \YC eıını aza.nmışıar • masını -biJnı.iyecek kadar sı1f ve 

1 ztrlıanmakta bulunduğu ha r alm 
ada.ııındakl Amerikan. ve Filipin kıta. < rr. llllŞ, fakat !ngurı tayya.rcıeiiôin lemiz t1ir abli\ fa:tiletinc sahilı 
arına. Jtarşı yen! bir taarruza hazır • Akroma 15ôlgc.'J1.ı'ıdc kıt.allirıxmla olduğund:ın i'!Ostl nnm - ~ılhis_ 

•--- d ..:ı.ft~ ta 1 devamlı hücumlar! ile dü.sman ırc-l:ınnıaktadırlar. ı.·••·••·d·uz e en uwıman yya.re e- ~ tisna - sevgi ''C hiirmellcrini ccl • 
., ı:..:;~. tt: """- b"' •. , .. ı .. a 1 mılermi hasara fiğraima.le.n, bu 

Afrıerikahlar taiaimaan yapilan ruıucn mu.t'e-ep uyul\. wr ~p a ,,\' bctmişti. 
I{ tıYanm tatbikııii mm.mnadiyen ge. 

müsahcdcler Japonların <>imdi Ba- mu.haiebeye giıişen " ittyhavk,, • Ansı:ıın göçüşü, kendinden lı:ır-
"' ti :....~ 18 h' bi 1-:. b ~ ciktirm.işti.r. Fa.kat son zamanlar· tr..aıı , annıa.drunifıdaE taarruz "p.ııu.ue a.vct ıç r Jus.Y a ugra- ranlıkln bahseden Parti ark:ıdııs,Ia-

J _,._ 20 d · .. _ · d · eh. ATriıanlar, Br~flÜn hava mü<!a.. 
tt:rt batınoa do;;.:ııiıldik yaptıtk:ları· mau.ı.n üşrrınn ..... yyaresı üııi.ır rmı pe1;: müteessir etmiş ve meslel'li 

i'ı'" ilştllr ,n,ı;,...... t k"I' d k faasmr o kadar kUvvetlendirmi"3 - a nı ıgöStcrmekted~.r. Son muharebe- m . ....,"5".,an eş 1 •n en te mtıllilinde derin lecs!-lürlcr uyan. 
b . ta; b·ı 1 - !erdir ki bu liımanı dünyanın en j. 

Ierde ag-tr uı.vi2.ta u;;..;.ayan Ja:pon ır yyarc t e lasara ugrama- dırınışlır. Fazıl ve aztz nrkadaşı· 
'J &.. "-~ ·~ • T yi. müdafaa e<li1'!n ye'rlerindcn bi• 

bfrlik'leri bu v. eni mukabil taamı- ua.ı• Aıınuı.amamrrştrr. alırip edi- ınız Ccmaleddin ,Scrv.!r'iıı muknd-
' ta ı 4 M 2.,0 ri. vaziyetine sokmuı:;lartiır. 1 ngiliZ 

:..:ı ge"""Ck irın ~etillı ölçüde tak- ıen yy~re er 1 ~Sel'§Illit v dar acısını ayni elem ve mzı ile 
,...~ "' ~ ·ı 5 M ·ı 109 bi B _, hava hücumları güçlcşm.i§, Atm.an-

vi.re cdilmek:tcd1rler. Son 24 saat 1 e eı!Serşmı ve r rcua. paylaşır: kc.ndinc ''bas. ın Mğ ol-
" ı;..,. <r· a· lar ela bundan istifade Cderrk gc. 

iginae bataan cephesindck1 hare- ;.ı ır. m5leri tafuir Cde'bilrliiŞle'rdir. :-;un!., drrkcn "Bcybaıba., sınn da 

İkinci ve ;:?;ünün en mühim 'll.lÜ. 

sa.be.kası ~awaray - Beşikta.~ 
karşrlaşmasr i eti. Ha:kem f}a.zi. Trz
can, uzun zamandır sahada k~r
la.ştrklanm görmediğimiz bu ttı.· 
k'.nnların nıiSıl bireı:- itaaro ile çr
Itacaldarr rner:ı:kla ~klfüıiyordu. 
Nihayet Beşikta.şlrlar Hakiıldan 

mahrum oteraik ~ şekilde dizildi
kr: 

Mehm<"t Ali - 'Fe;yzi, \'ftni -
Çaçis, Jrdse~,n, lUfnt - ~nld'r, 
Şiikrii, 1braMm, f;N'M, ~tıc1'. 

Galata .,a ray,: 

keller ke-şif 4colh.rr faaliyetine in- .Allalundaıı rahmet '\"'C mağferet n i-
hisar ctmi~tiı·. 'ÇÖ ... Ul8 lt8J8118fi ~---o---- ynr. -eyleriz.. ~smsa.naı· -,!arab k, ;~faJkltk 'Kc-

TesJim me imi ''Ciiml1uriyct Halk Partisi'' JI:ı- ma ' ~ ım, ı:ıo."lr :ıroo.; - 1 met, 
Londra, 15 (A.:\) - Çörçil bu ak • l ı\ 1'İf, CemiJ,.('riimlii~, GazanfeT. 

Tok)o, 1;; (A.A.) - Japon as- d d ö 
1 

d x. ,iç feneri nahiyesi m<'rkcıiııdc, Y··'·"-da. . ..._, rö ı ... 1:.u··;;.;; <Pibi Ga. 
keri ~mlnrı muhas!ımatın sa.at şanı ra yo a ~ Ye 16i nutukta bilhas. !merhumun hatıralarını anmnk iize- ı.= ..... ~ u ... ..,-ru. a !">!' <'' 

-
<:>? de ''ma'l1all'ı ~"a:t'' tatı"l•.,...; J'ste- sa deıiiıştir ki: k d l "S 1 lat::ısaraylrlaır c;.ok hafif pir k:ıclro - . .,... ~.... re )'3 ·ın a ıir , Cl"'\"'er ky ge<'e· 

· '-' oo·ı · · d · d',,.., h tt iie ,....,_,•ı::laı'. H- !hemen hel' -mışlcrdir. TeSlim Fa·rtıarı saa 19 Bu ak,am lngiltercdc bulunan sizle. gcsının ucun a şımen uer a mın si .. 1ertip edileceğini memnunh·ctle \fuu.u.I•, -.,.··-·· 
-~:ı.:... te<>ı·sı rı tah "b dil-ı~t· kes bü•;;n. ir """'l ifflrkr le veni-cI~ imza cu.iwıiı'.ıtir. !'e, lbutUn !1ngillz A~emine, Hindi8tan • ~ c n c • .....ş ır. lrnl>cr a!dlık. J~ 1"~ " 

En uiddetli ve kanlı muharebe- k d Ş~t !Afiikada. Atman pilfo Joom. . leeekler.iıı.i ümit ~diyor. Bilh<ıssa 
.t.. ,,.. da, Birmanyadaki sadı astlarımıza -ı.. ıı .ı-ı birincı' devr,.. 0~ Eı:;,fak da 

!er rsukittfmı:ı ı tepesini.tı. et~e Rusyadaki tmııttefiklerım!Ze ve Birle - bardrman tayyatcıeri :A.yncl ge:zara. R .... 
For<l fabrikasının etrafında ecre- ~ik Amerllro.daki ku.zerucriroize hitab bölgesinde dil§manm motörlU birlikle- omany,ifıiı Sakatlanıp ~trktan sonra. Fakat 

• ,_, bo .ı,.·1 la"ı; ~".... G yedirnei ~~da Ot.i:'ndüziln uzak-
yan elliıll'lfir. ediyorum. Hepinize, mUhim neticeler rJ.J.J..I moa a:m:1'l .. aır. ·.ı:mı6 .. ZinJn §L 

,..,,. J • a"~dekl s-'"'l böl · d Al R h b" h" tan %aviyeyı· ll'ltflliı 'bir 1j-Üt.ü ile bi-..:;ı-çtttii'al YamBJjitiı a.pon;a. na. verecek olan bu valfün askeri hezime- m ....... .......... ge.suı o ma.n mu- us:ya a r !De mÜ ldl 
,n h be ta ı fi r:inci golle'l"ini '1taz:anan Galata.sa.. 

mma, genera1 Percival Biiyük .ori tin tesiri altlllı!a. b.itab edlyorum. Bu are yyare eri kuvve i bir hima· ı_.. f :.....1 .... • k -·' ' ........ 1 aı·!'...'da n1;e n ..... "~- \OJ,_,,,; .. .... ~ ıu:ıvVet ene i•tıra raylılar raıldpleı"irii!t devre "f:ı.idaye-
1 •nya namrn.ı. im~1:1ı1armı a:wı.·~ ar- bir hıguiz ve imparatorluk hezimeti - ye :wı t>-c .uu ..l.U5'W. 1Kenıeaini ·~ 
l Al !i. • 9 bin t nltik bir "-- .''ıı k tindeki tazyikiıld'/!.ı kurluldular. ı tr. m:ı.n ~n 'le1gtiıl:lara. göre dir. Singapur teslim oldu .. Bliti.in .Ya- ve o nakliye gcımuıini eaece' 

A ·ı· dl.f b h-. 1 c ı- -....:.. Oyun müteva.zıi.n bir cereyan aldr. 
ıngı 1z mil a aa hatları Japonla - ıezya yarım adaııt istl!A. edildi, Orada, aı.uJ.J.J..I~ ar, eman ., ınn toblük iki "K"-o.! 

·'- t' h · ti 1 .... , b . .,, ı ada ci-ı.ı.. ~ ..... ,....,.. Biikre!t, 15 (l\.A.) - Resmi Dakika 17. ıo.ı:~m:in <;ektiği bir ı m, uaya ı 'C emmıye . o an su etrafmnzda başka tehlikeler birikiyor. :;1.1e ı uc o ~ r aaı na.,...ra U5•a.t. 

l l · · tHı.f da.iri böl f~ ~ .... bunla ı •fn ""' inaJMıllerde Hitlerlc Antoneııko- ~üt direğe çarpa?"alt geri geldi. Ye-ıazne ermnı e m · genin Şimdiye 'kadar gerok burada gerekse nuşı.w.un"' ra taybOı uş ııiı.Zıı.-
jc:galilti tn.maml,!tdrklan esnada ~arkta muvaffaki"'etle kar"ı koydu.ıı..•_ riyle tiakmak lAZrmd:ı'r. Btiiidmı 'ı:>a.§kA nı.ın Rns ha:rbinin iJlkbilhar taar- ti.Şen ~rcf ~r irir VUnııJla takt· 

T 1 • " ,.. ou nızlan haznbldarx b&adanıda ö mını oerabcrliğc ııla.c:hrdr. Devre 
\ arr mıııt.ır. ngiliz sskerleri ne :ı:m& teh1lkelerin hiç biri hİ"bir ~ç - iki hafif kruvazöre, Th'i deYtroycre g • 
•· • "'" .ı.: · bn tı "' " büyük b" ti t x iiştü.kleıi söyJ~·or. smMr.ı;..;.a samma dOğru yi1l'e ibif GalAtasaray ~ll"~npur wla.rıSı mıre e suuan hile a:?..alinamt§trr. Bu itibarla. İngiliz ve ır care vapumna bomba- =:ıaJ" 6.u hUcmmmd.a. Gimd.~en iöir ileri 

r.•a.hrum kılmı."brdır. Su haznelc- milletinin lfyakatini Ye deha.smt crös· lar iııabet etmiştir. göre ~.nye. ~ ~~t- t;.,._ 
. . d- 0 - le çölmıeei için: \.-&- ·'ll&l"t't[et- pGi" aıa:n cemil ö-g_üntfcki müdila.1i 

rrmn 7.:ıpt"t" en kul bmıtla11. ı:ıonra terebllecni'Jol bır ıcndıı. bulunuyoruz. Tn. 12 şubatta. Manşta cer~yan eden - ~-
10 k ., t ı·· b" ı d - ha ı. i:I • b "-~ lere mfthinı. kuV-•~L-Je i .. ~ nı·. atlattıktan sonra 'l~ ilinci ı.oml' re r.< 'I' cep 1e e cenu- Jihslzlil;'ln çinden ?..afere giden hayati v ... ve cnız mu areuesi csna.smda yetindedir. '~'· .,.. ... nı.a. ~öM11ıü de a.ttı ve 'deVİ'e 2-1 Ga.-
'' ı doğru ilerliyerok Singııpurun hamlenin almabilecegi anlardan birini İngiliz hava kuvvetlerinin lı:a.y1b arı 1 ııinıal mahallerine kadar ge!miş - 49 tayyareyi ouımuştur. -nava muhlı- latasllr&Y ehlne 17.tti. 
1 d . yaşıyonız. ,. fki-:.O.O: l;.:!u.ıa..u.. ı:o..o..-.~ ... - bdli(f devre: · 
er ır. rebcleri esna.sında di6 er 13 düşman u"a KUnre nwa~~·· 

S• 1 ı - { \ A ı.. ·,; • ı Oyuna Gataıtast.vhlaır ibru-1"dr. 
1( ne), .ı . • • ) - Bir ,,\ vus- Az bir zaman evvel bizi ölilmtin kol- tayyaresinin dilşUrillolls·ünü Jıcsaba ·.;, ~ 

t 1 
Dün Kadıköy st.a.dı'nda ikinci kU.me Bir t ki karşrlıkh skm.d'!in ı..v..n..., si-

ra ~·:ı h::ırp g-emiı>i Singapur ~·akm- larmdan kurtarmış olan haşin bir ira kalmak lazımdır. Hava gcneratl Göler ""' "" 
iarınd;ı hoınbala.nnı.ık kayılan . bir de ifo ıumşıl< .sükunet ve muvazeneyi ve Albay Gallarid Uı'ı·afından sevke _ lik maçlarrrra devam. edtımi§, G8lıt.ta yaıb. - \beyazlikı:r YM~ yavaş ağır 

el b 1 
"' .i;. gen!:ler KUrtulU§tt ~O, 'll"boK- D....,•_ biimağa ve rtihe.t mr 0''""' cı!kar-

' ıırııır a u unnn ı.,~11'.skeri kur· göstermenin zamam gelmişliı·. Uzun emen "'l'l'larcı;ıal Spen-'le kumanda~ında. ~3 "'1' "
6

.. "~·· 
hrtrıı tir tarihimizde sık sık, yaptığımız gibi Jti tekiller l:iiı'Yiıu'hl: c'Belel'dc oil!ıaı>!i! ~poru 2 -ı rnatttıb etiiı.lttlr. mala 'başladılar. Za.ytf yakaJ~d!k-
Tok~ o. ·, :-; c\ .. . ) - lı'bparatorluk şimdi de muvatraic!Yctııiztiktere \'ekar temayüz ebniştir. fon raldpterini mnha~ yenecek 

tım•ım! karargAlıı bildiriyor: lıı. ve kuvvctıcriml:ı:i tazelemek sure - 7 ile l-1 'rnl>at araiında. Sövy~liı h:ı· ılı..•-'._....,.._~~....,_.;.;.o;.....,..,._ıilııııili11ııir4 lerkıden emin gör! rıliy<>rlar. Fakat 
Japon tı'0sıı ~ıngapur cenubunda tiyıe tahammtil eaeccğ-itnizi g"lsSterme. va ku.J\.etıeri 153 tayyare kaybetmiş. C..alatasaray müc'hıfaa..cımiiı canaan 

du,man deniz kntileıe'tine kar~ı t&ar-. 'nm sırası gelmı!Jtfr. Yalnız olmadıJp. ıerdir. Ayni :m acıet çfrioo ark cep- çs]Jt'IMası <gol' ya.pirra\tanna. maili 
ruza geçmL,tir. Aralar°indıı kru\'a:ı:or= mızı hatrrlamaiıyrz. Biz 'ı:>üyük b:r top ıre.;inde 25 :At'ttıan th:'"'''''HlSi zayi ol - tc!'ı:ıyoMıı. ~ p ~-·- u~ Hilen A'nJı:ara.dllarr) di"cn biri- Bu ara'Ch t-- ırı~·~v. ............. ,ı.ıı 
1 r, denlzaıtrlar, mayın dökücüleri a lu1ugwı ortasmdayız. İnsan ırkının muRtur. J ' ~ ~rn=, V\:'nu uen 

~ 'it • " :;:ini görsen;z tabii bir 't:i\r'.ıeçe ko· Gündfü:e ve otıdan 'da ~fere 
Hzo ar ve yü gemileri bulur.an top. dörtte iiçU ~imdi bızımlc b<•raoer yU- Sarn eepl•e.sinln şimal ıcesiminde ce ııuı-hığllntt 'h'ü.km'ecler misiniz? geçti. Mehmet Aliıtin lıa'talı bı'l' 
YE'kı'.ın 32lgemi •batmlmış veya 'hasara rüyor. Rô'tün 'l.n8a.n'ıiğrı'ı. '!!'ıtikbali 'belki 1e}'.an eden mıılıa.rOOeler esnasında mu ' H' l_.) 1 .ı. ı, 

le.!...' ıı \. a a ~.s mua a.yrır 'ketim" ola. ~dan mtif~en Gtlt1t."'lfer 
u5 ... lnıftir. lnıvYctlerimize ve 'lı..i.reket t!ırzimır.a ıra.:;ara. toplarından müı~l,kep bir be.. ibilir; lakin ayn bır anlam almak. hnftf bı"r ~ ~ <'iıncü de-
~ 'iA (~) - ~emmışetıı bal'\'lı 6lac:ı.ktır. Şüıliliyc kaCifır gemi -J tlu·yanın topçu çavuşu Kirchner Uç ıa ıartı}~ t'ürk1'f'! dhnuştıır. (Ha- fa Beşikta.~ a~:1ctl"ma 'tlı:k'tr. Bıraz 

Japo8FB\ !!·!Eri dUn Sumat. I miz 'k'a?'aya otut'madr. Frrtmanm 'için- güıtde bir kaçı ~ır olmak üzere 11 l""'.) 1·n >·· .. •'-ancılrl• u··5ı., 1• 1·ndc... ...., .. ""~- ı. ı. ıı •A , .._..~. ı, ·0 " n ' <ıonra aa =~' cbıc:lrf'llr penaılmRn 
'". a., . _,..,re inm. iş. de. 'Dl'!'&beır. yffiolly(!ılln \·e frrtınayı c;;e _ I dn.·e.,..,.,. n tankmı tahrib etmek surcliy. ( B ·· · d' 7 

- li ~ ll;:;'Ull, irrl l) ucıncli, (hftlen) :kinci gollerini <le ~m& njl{ılar. be '-
ıer "8tlniıtlerdır. • çl.l'ellm. >e-ya.rorl!.k ~r. 1 demenlclı' • . renin bundan sonrald kısmı Beşi'k· 

81 kilo Groko Ronıen 
llız.uk ( lc;tanbtıl~ Anka:ra1t rn.ki. 

t!.ne galip . 
87 kilo Serbest 
Mahir O.stanbul) lsımı.il {Ank'a. 

ra ya mağlup. 
Ncticed!~ 1stanbul Gı·ek<l Ro. 

tııcnde 1-2 galip. Scrbeslle dt: 
Ankara 5-1 galip. 

o-----
İstanhul lar koşusu 

birinciliği 
lstnnbul 4942 kır kOiiUZtl bırınc1ı gı 

tliin 126 atletin ~ştırakiylc ynpı1rlıi!ıtır. 
Ko~ularda alınan 't-:!knik n"tledpr ~ıın 
JarCiır: ' 

l 'incı Adile, frskudar, ~rece 12 
2 inci 1nct, Beoyôğlu IIo.fü ,.ı, 8 1.!"l 
:; u"ncii Aylt:'n, Be_j~lu Hatk~J .. 
Takrm tasnffinac B'-'yoğl ı . ' k \ 1 

ıo sayı: 'ile 1sbmbnl ,min~ , nJtmi); 
lur. lkfnci Ü!ikttd:ır, 't!Çfrncü ~ . ~-

4t1<i() metre l;en~!ct : 
ı inci Süren, Kurtuluş, Derece :ı~.07'.iJ 
2 inci 'Haralambo, Yenikapı 
ti iliıcU Kırenakis, Kurtuluş. 

Takim taıml'finde Kurtulu§ 1 O sa) ı 
ile birinci Atletnr Yıldız 23 s:ıyı ile i
kinci, Orta.köy Gençlik knlUbll :;6 sayı 
ile üçüncü olmuşlardır. 

7500 metre: 
linci Rai! Kadrköy Spor, Derece 28'34 
21nci T8.kvor, Beşikta:§ 
3tlncU !shak. Atletik Yıldız. 
Takım tiı.mif"mde Kadıköy Spor 10 

sayı ile birinci, Atletik Yıldız 16 -sayı: 
ile ikinci olmuştur, 

• Sanyerdeki Koıu 
Sarıyer Halkevi tllra.fmdan teı tip 

~edilen seri halindeki ':mukavemet '}(')_ 
şularmrn birincisi olan 300 metrclık 

l3 koşuya bir ~ok tanmmL'.1 atleUer iş_ 
tlrak etmiş, ve koŞu çok 'mUT"affalo. 
yetti olmuştur. Neticede A'tt 'Kararcı 
m~n birinci, Nail Kııruc ;kmci, Remzi 
SeZgin üçilneü gelmiı;lerdir. 

Derece alan atletlere halk'evi ltcisı 

Sadi özden tarafından mıu1lalya ve be. 
diyeıeri tcvzl edilml§fu. 

E§_REF' tlfNJ. sı-çmel~: ™....... ~ 

• lfftf\, oğlu'in, T nfrretinden. 'Yad~ 
1bir ~ J'k ~n-tina! 

ilet- 1i"ın eı-bitn '\t;:r, "e'r ~M'bin 
• bir meZhel>i. 

... tı.h1tini 1l'i1 ev\·e'ıa, yo'ksa 1m.fn1'
~m mat~afoı: 

Yli'.: 1lri! ı ~'ii"r.~"cr ile. cfü!!m1i~ tı· 
:ra, mcrli:eb ;ibi ! 



..... -

i!apon~ ıı l alnız ııgiltzlerlc mü. 
t:ıdc}Q c tı~ ·, dominyon Ye ngiliz 
~ lô1liler1i ile 'hô.: 'J;~ifuı'ie'Ic istC<li· 
l:•ni, bıınlurm istiküı.Uerine riayet. 

rccn'iıı biklirinf~'tir. Japolt} nm 
1 t.e .... b lÜ rui ralli 7. er-

•llı;e l la~ 1 ,znıınınk i!:İD ynpıl
'" bir t .~t eğildf•. M~ • 

a muharip bir dc\"let için d a. 

1 
?•ıı pıı~'bi!eccK nol.1ialarmı 
ıcc Jıesnplıynnı.k onılara clarbe· 
r incümıc i 'c 'mromsuz ilii.;. 
anlar icat e1 i er zaman 
til:ı :;elebilecel;: J,ir u uldür. 
Jnpo ın <lomin~·on \'tı 

1~'lllcl lCr ittin ~ 1 ib~r h~ in 
lıarekct trlıesi mii .ı n olınnklıı 
heraber, hu halin arlmsınffiı ifap()n· 
a iç.in ba~ka endi!" • rin ( e bu. 

1 lnduğunu kabul etmek 'İk z.a c· 
1~r. 

Japonya i!;in Birmnnya llin 
lan 'c A\"USLTa.1IYB, J>ar,ifik 
1artna. ~ tlan lıatruım keri fr 
~hcmm eti yoktur. Du ,ınınta'.kaln
trn Japon t4 rrıızu önun<ıe zla 
!.lıtıka' cm t edecekleri pek az 
~ htcmclbir. Ve J lıon:rnnın mn
al-yen bir dC\Tc için hu mmtaka
l;ıl'(}a muZ&ffcr olmnsı ihtimal <lı· 
tnda değildir. 

Japonynnm müst.cmlekelcrin Ye 
ıloınml onln.nıı kııJ'ıılsma bir -;ullı 
'!clengi ile anası cbebini uzun 
~-iııncsi pek muhtemel' olıın 
"rbin do!ı•rncağı J..'illerdc arn-

lııak lüıım ır. Jaı1onyn buJ:ün C'C· 
~ıııı dcu:Tı "İne (lo~nı a a'b1Jcllğine 
•lerlcme'~,~ .r. Du ecnu d<'niile· 
tj Petroi, k, 'rin!} a ay 
~~b:ılıınn:ı. dot'Tll gitmektedir. 
lfınt meffileketin c oiiil ı an 
lıiiyiik ~ li t ı Wı~:iuik-
1 rnım vo fabl'.ikıı.ların bu alımdan 
~endilcn~ .mıa 
11eğtfdir. 

IIudisenin nskcri lnldsa.fı hu 8C· 
1"1 c oldugu halde Japon mc ula. 
da-lll, rmm zaman ~ııman iŞmt 
ttt1 :ın dı~7li '7.anırct eri 
Cle hn aba kntın."l.l;: Jiium<lır. 

:Y apon rnesul adamların m buJ 
1 \i,çrc gıız.ctclerinde ı;ıkan siizJc. 
tine .s-örc Japon~"' a kcri fetih
:~rJc 1ktısaifi zııruretlerini derhal 
-a.rs:tn.yn.n11yn.ca.ktır. ln.Uii bunlıı
'ln hesaplarını" göre. n(Joııyo. lint 
~'e)emcngini, hafi.it \ \'U tral3 ayı 
1~ı;aı etseler 'bile bu böl~clcrin is
lisnıan için en nsai:'l <>n sene hek-
1e.'De'k luzımClır. 

unun manası ~udor: 
Jnponyn. daha on sene müddei.le 

1 ~,ı }1nm m t'Jdc 'C ~da im
~nl!U'lllm hududu lı;;indt" kalııcal•· 
lır. Japonya bugiinkii sart larl?-, 
lıarp de' m el ti~i takdirrlc inı..riliı: 
\·c Amerikn.n mııka,·cmetinc Ye 
taarruza im~ kol ına'kta en hiiyiik 
lfiiişlru'Ilere ugrlll nca (ır. 

Ekmet yerine un verme ir 1 

k.aç 11ün aha gect~ecek 
Ekmek kartı muka.bllinde halka. un 

verilmcııı 'bir kaç gt1h (liıha geri bı

raktllıiJştfr. -;t'>nf t:ma Işine bugün 
baaıa.naca'ıfü. l'o.kat teknik bazı sebep 
!erden (folayr yrcpıtamarnışt:ır. 

Fınnlc.rdan, hail~ kese ltQ.ğldı ge. 
1:fr.tnt::k lnfr tiyle \ın alalıllece'ktl. 'l3u u. 
sul de ame11 görlilmed!ğindcn unların 

Fenerde kömüren Mustafa m~~ 
sine kömürU ;n&rk !i,yatı olan 8 kuru§· 

tan ild kuru~ !azl.Mlyle illlltbfından 
curmn ı'Deghut yaptlmI§. dUn nöbetçi 
ibaııma.n ıa.s~ iklncf cezaeü< sorguya 
ÇekUmf~, dUkUJımm bir hr!'tıı. ko.pa. 
tıımasrnZI. J,l'C 10 lira para. C-Ozasma çar. 
pı1niı~tır. 

değirmcnlerd<ı pakeUcro doldurularak 
tırmJardan gayri 1:Yerletdc &atılması 
kartülı~tırı~. ~ ,grahilık~kmek 
kartına mukab!l 536, yanın ekmek 
~rla fiıuıfa'bll de.1'ıGs gram-un veri· 
JccekUr. Çocuk k rtıanna -un verllmi. 
,liCCektir. 

Wt.Dite ba'kllal Fethi ~o ıcura;ı olan 
plrlDci 70 lruruoa. ,sa,ttrğ'tfiHan -curmu 
me§hut yapilinqı e aillyc ikfiıcl ~&ıı. j 
p& '80rguya. Çcknmtştlr. suç s1ı.'b1t ofdu· 
ğuııc1an dllkk1.nmm yedi gWı Wpııtı1. 
nllmııa. ve be lir& p 11L ceZiı.!fyle lf 

kilo pfrl.iiCln 'ttillsallerüinc ı<nrar ~ril 
mi§tlı'. 

dul ve tekaütlerin 
.Qç ayhklan ··Çin 

a1iye V Kilinin bir izahı 
Ankara, la (\akıt ımıhı.'tifrnıdm )
M&liye Vekili yeni bir kanunla roa· 

aşıarma zam yapılan ()hsilz. dul ve 
'rlıdtE!lta{tlerln tlç a;ylıkfıının nasıl ıı.ıa. 
cakları hakkında bir izahımmc hazır. 
l!Uiı tır. 

za.hrtruneye gö e z'ıi ıtı tıüı tinde 
esas, ruıli maaş Ye bu ma"-iıı tUrlO 

!l!DI raeı pflm~ ım zam 
larlıt 'birlikte "t.utnrm '\'crgıııı çikUk •• 
tan aonr& -icalan ıta '.mlktar:ı ır. 

ücretl<ı Qh.lışdnlardan tckaUt ve ye. 

Maliye memurlarına 
'ha1l.are't ellen turşucu 

ma'hlıum oldu . 
Aksnrayda. Sofular cadd~lndc tur. 

§Ucuhık yapan :Ali adm&ı. ôirt ödeme· 
'Cllğl borcu için, :haciz •yapmak ttzarc 
dilkkAnma gCien mıı,Uyc -memurlarına 1 
hakaret ct1ll4'tir. AU hakkında nbrt 
tutulmu~. dUn öbctl':i bu1unb.n 3 dncü 
asliye nuıllkemcsi:ıdc -sorguya çekil • 
-mi§tir. Hakattt sabit oldu~ım tiır 
ay hapis ve otuz lira para ~~ 
çaTJ!tlm~r. 

VAKITtA 
ABONE 

OLUNUZ 

tim aylıkları yarıaı "Veya yalnız :tuıit 

ma&§lan verüenı.tırın UcrcUul 'bU y&n 1 
:rn na§ ve ya asu "Jllli,q?a 'l:ı!tlO§Urfl<n'e'k 

ona gHi'C ıtanı yıtpllae'1ttır. 
Mart • Mayıs 1942 aylıklarını ban. 

kaya kn'dırm1§ olaiılar fai'klanuı biiı.. 
l<Alal'dan aıacakl:irdtr. 

Bordirola.r )'aprlrrkcn ~bft.t ıJiYıda 
ka t.il.a.tak dört "nytık blı'den talıalôcdk 
cttbil~tfr. C:SU :ı:am'lilr alfyc v~. 
kftlefihdeıı. teaıyc ()fttri lxiklenıı.meıoo. 
zln ödenecektir. 

Tramvay bir genç lcızın 
Ayağını kesti 

Dün sabah IAldido fccl biT tram. 

·ay kazal!lı olmU§tur. 

8 - 10 yaşlarında. I..ey1A. tı.dmdıı. kO. 

çiık bir k:ız, saba.hleytn IU'kada§lariyle 

birukte U'1C1i cadCleısm c ~r apaT

tım'anınm 'kıııjüffiı1i:ı. troti.ı\'nrdn'ld 
~WI).}arm Ürerindo hyarkcn tramvay 
)•oluna d~mü§ı bu mnı.da geçen bir 

tramvaym allına yuvarlanmt§hr. 

Tramvay küc;Uk kızın ayağını kes. 
m~tlr. Za\'allı kız, Ccrra.hpl!.§a hasta. 

hane.sine ıkaldmlmıştır. 

1 - l<ln rcnıiz ihliyıırı iı;in niimıınc .. i vetlıilr (44) ndct lrnlrkcı ıntı· 
~ııır.'l :ı ı \'r ( 11:!) lnkıın rakrt, pnntnlon ırnz::ırlıl,Jn tın nlınnr.nktır 

Rıza Oran'1n 
beyanatı Kurtüfo~un •yolu, l.."orllu boiaz· 

Jaruu1an, tehlike köprülerinden 
Tütk Hava Kurumu lstanbul Ba§· g~r. l\'a~ıak Jtin, c:ok liere, Ü· 

kam Ru:a Ol"ıı.n İstanbul iJlimtakUl. U!mU ~i;7,e almak "'erektir 
nm Cıuıllyeti hakkında §l1 ~yan tta IJjfJ.1,at eder<.;enLı, • görlirsUnUz. 
bulunmu§tur: ki ~·er~ üztllid.e kolay hi~ btr şer 

Hava JranıttıUDun bnııeklzlnci yıl. .. oktur. Kolay muraHa erenler, 
tlönllinll mUna.sebCtiyie lstanbul hıi.1· 7-C?riı:.-suz SJL!.ıyan1ar, rnhat ömur 

kmm bu milli )'ardffiı 'tc§ekkWUtıtU- .._·ırcoler \'llr <'!iYe lılnnm '111. 1'~
ze kar§ı gösterdiJ<lttl candan al!ka.. ğer baiilua. ~'tJryorsa:k, bilmeli· 
yı belirtmek ~in bıngcmi~n bir se· yir., ki hü n~a. C\"\"el~e ~1isan
nc zarfmdaki faal!yetmı >§öylece hU- lıır, dtdlnentCr. böğadaşanlar bl. 
!Asa edeblllrlm: Ot~tur. 

•-rtırk Hava. Kurumu. genç ne . • Torunların '41.atleli, dooeterin 
Bilde havaeıltlc bilgfaiııl uyan. ·hayatla boğu-..'\ tioğü«>a ka.unilık-
dırmak i~ gerekli ~tr Yl\PMt Jan safer ~imetleriilir. 
ve bugUne kadar 380ıolmldrı. 'bıwaet. Tek ba}ına -atlnnı ıı.n, aUMen 
ltJt aerneklcrl ktırmu~tur. fuhinuz, klı.bilc, a~iret \C mllJct. 

762H talebemiz \ılmdl kunı • j :ere varmco.~'3. kadar bu, !lep bö~ • 
mwnuzun yardımcı \:zastdtrlar. Bun. ' c ol& ~Jdi. Yer yütünUn hiç •le· 
dan oaşıca tabrlıt'a ve imalA.thıınhler [ fi,mi~en, zama.nra, mekanla bük'· 
de c;alı,tıan 24060 lşçl va.tanctaıı, lrzu. 1 mli ~Cf;mh·~ ldıiıunn buRar. 
larlvle kurumumuZ& yaHlmıcı. uı E k. .ı-ı h c-=iml • f" • • . .n e ı ça6 .attn aAı en, ı· 
kaydotıhuşıatdır. Tıcaret erbabmdan 1 ofl · 1 • b •tMtün oıı an, 8aır erı, u "''mn ..,. • 
2'771 kl$1, her Y kurumumtız& mu- de dnrdul;.r. Tarihi "llhcı gödlyle 
ayycn olan taahhUtlertnı ödeyen as. okuyun; bUnnn bin tfüiü örneğini 
Jl '1%a1anmiZdır. c& '28629 ya · ~örtifsüttüT. 
dnneı uamız vntdır. Bi..ı her iki 10• Sarada tilr a\·u~ attmm, endJn. 
mn 'lZaıiıh ieii.ed verdlkkri :ı;anı. de~ on kere ka.lakhk bir onluyu 
yeırnnu 11.0,000 lirayı bulu:yor. :renm !f.İ öted 'bir~ kad"rganm 

Yüksek sermayeli tf&ı.ret ı.ntllcssc. İrnca ehi~ an:ad::ı p:ır"!:~atn&fll 
erı t1e ntanr.mıdıı. hc"Yttlcr 'tl'~ ki tuafm, tchlik;;i ~ ba.51a: 

ederek bir de!a!a. mahswı olınalt (l· nnlamw mdan ileri• "'clmi<;tir. Biri, 
kül'ılii'rtiiinıA YQ.ltSClt b ~lama i)litmii g(}7,e al<tığı, canmı ôislne 

lnrda bulunmuşlardır. 1941 mall yılı 
1Çlliae bunlardan elde edilen varida.t 

00,000 ıfr:ı.yıw mu~tur •• rıı1itelfr te. 
şekkUller t:ara.!mda.n yap ı l a n 
bu yardımlardan maada. l'iamlyetll 
ve yurtsever alkmuzdan aı.ı. gördlı. 
trdmuz ilgl ve .sevgi her t<Irlü \akdi. 
rln fevklndedır. Bfr sene zarfında 
titre, kurb3n derisi \O .sair bnğı§la· 
malın· Yckfınu 5ö,OOO liraya ermiş 
bulunuyor. 

1uhtcı1t \·csUelerlc ııarlcCl.ilen tut
kallı :makbuzlanmu:d::ı.n bir .!K'tl(I zar. 
Imda 170,QOO ı(ralık "hanilat l'lifu e 
dilml_ştir. 

'l3utun hu bal:-J§lamnların fopyckıln 
noUce:ıi §Udur: 

ı. Mart. 9U den ıb. 9ubat. D42 
ye ka.dnr geı;en onbir aylık n1Udd<ıt 
zarfında sayın 1Stan'lml halkı 'TOrk 
Hava kurumuna 735,000 ~fra arma • 
ğan ctıni§tir. Bu kadar verimli bır 
bilAnc;o ile geçen yılm hccaplarmı ka 
pat.an Tilrk Hava Kurumu 1stnnbul 
:ubcsi. hanılycUr ve yurdscvcr va • 

1.a:nda§lara bu vcııllo il tc'krnr nÇtk.. 
ga. ve candan te~kkUrıcrl ~*k 
bır \'ru:ife bilir. 

"Madeni eşya,, 
kooperatifi 

'M&dent ~qya sftlUl.°tkarlan anuarın. 
.aa maliaut 'ittıcsuıryctll "blr koopc?'fl.tif 
§lr"k'etı :kurinuş1a.rdfr. I?lteUn ~tmm. 
name.ıh hQ!dlm ~ tuCik c5ailtiiiŞ, or. 

lklar 'itlııre 1Mcl!Siril seçcrelc !lfrket 
AÔ!d hanındaki dairesinde c;alıızmaya 

~> ııı:tfü~tr. 1 aa.ro mccJtsme A'anan 
"11Ifcltçiöflu (rclıı), Necatı ÇCbıti!o'y 

(relS velfüil t'fütıik 'l3iiltayan. Saryıı:n, 
mliıiiı1i II'ezCl, ~d E&lı:fn 1lc 
Ahmet .ııcç ImışleMir. 

- Hayrola, ı:ıcfülil. sıza 
11efer'bcrlilt tni? 
GöZlU~nu aınma aoğru 

ra'k: 

'kaldım. 

- 'Hem 6C nasıl, \'l.cdl- ÇOrtıaaa 
bizim de tuzumuz 't>iı1tınm1Uımı l$ll. 

yorum .•. Fakat topro.kla. uğr~mak 
ne tat1ı §Cymlş! .• 

- Öj1Ctlir, dedim- Ve eski zaman 
!arda, l..-ttçücilk bahçeli evlerin bile 
&CTbcst topraktarmda, gündcllk ihU· 
yaçlann en mUtcvazflcrinl olsun ye. 
tl§tirmck yohmdaki lUyııtıarımu: ha. 
l!nm!\ geldi . 

o c~HroOOcrımrzın, tUnanda 
mnhinillcr değerinde, istisna! bir gU· 
ze111.ği vardr, Zamanla bü itiyatlar 
kayboldıı. B&htell e\ler ko.ybôl.ılu. 
Toprak ko'kusunu hıı.!ta sonunda bir 
gezm.eğe çıltbğımu: znmftll, sair va· 
:ı..-ıuar 1>Cneercye \conuımuş ııvuç içl 
kadar fel!llcğen saksılarının içinden 
du)'rn$ malı1dtm kaldık. 

~aponyn.nın cı11'1lse<.1 f. te hu ııok. 
lıı.tıaD gclmdıltcilir. l\u cnilisel i 
"rılcyccc'k <•n 'llj (,'arr Jnııon~ ıtnın 
~oJonilcri e (\omiı;} onları hnrJl dı. 
'ı bırn~ıdır. Huııhırı lıaTıı dı~ı 
lıırakriıaya nıU\affal< olursa hu iböl. 
~elerdc'ki r.dı adi ı.a~ nakhr ~n~
larn Imlac '1;.lır. Un sa~lnm kaynak
lar ,Jaııoııl nnm iıı~ilfcrc 'e ınc· 
tiı a~ 1 J,nn;ı ·nımrJ\~ı multa' eml"t· 
lf' Jıiımr :tlar.ı lil ır. 

2 - l'a.zıırJık 20.:.!,942 rıımn ~iitıü <;a:ıl Hl,20 d<' Knb:ıtaşta · Jcvıı-
7.ını tfl>l'o;ıııdc mcrkc7. ıııfıba~ıı:ı komi .·onunda .rapılacnklır. 

:S - :\'iimıınl' her t:iin :ıdı f,!cçen sııbcdc görulehilir. 
.. 4 ~ fsıcJ.:liJcrin ''ıık:ırıdn ,·h:ı:ılı 

0

,;iin ve s:ınllc lc'klir crler.ckled fj . 
:.·aı uzcrınd ıı \lizılc 7,:i ı:ıihcı~mc pıırn'ill• hirliktc ııızkur komi )on;ı 
m!J:-qcaall.m. f2~ 15) 1 

Adana mebusu lbrahim Mete 
vefat etti 

Ankara, 14 (Husu,.i) - Adana 
meb"usu lbrahım Mete dün gece 

kalp <Sektesinden vefat etmiştir. 

'Bftsbüüil\ şehirli olduk demek 'lsti. 
.yorum. 

Halbuki t.ehirli olduğumuz kadar 
köylU olmaktan, aynt -zamanda köy. 
m l)i'b! ~alışmaktan fayda geleceği 
anl~1lıyor. 

·fnııoma irin bu no1ıta~ ı .t<'min 
"hn('J sanı...-oruz ki ~iic olacaM ır. - Acaba, d<'dim: Anuc-.kan.TJı 
Ht-•r.,j de ~lıütün huın nın<ldc men· bukadar s:ıkin bir dakikasını ele 
1 abrıııı t ırirı en Jmrtarnmı~·ıu:a'•· geçirebiliyor muymuş? 
1 ır. - Bilmem! Sadece Madam Zc. 

•.apon anın bngün inki .n er,cn )'fı.'lann bi- tanıdığınclıı. böyle b'ı 
ıı ~ecri 'fet.ihl &i bo ·le ıti'ir <11kmn7.1ı enst.antanc Y.ı'.r. • 
'lomı ;;itinc.rl lnr. - lyi, dcclim, bu Gizep ne iş 

SA.DRl ERTF:M yapar? 
~ _ ~ -lıa: Bir felsefe profesörfı. 
~ ~il - 1nanınm! Çünldi onlardan 

l ~ anlanmalar birçoğu mn.vn.kalarla hUkünıler a -
ı rnsmda yoliarinı 'Ş!!ştrml!i, ve Dioy-

jenin fenerine dönniüşlerdir. Si:> 
l'ntıh 1<;,·lcndirmr. l\Ioınıırlukonda de denize mi ğıdiyorsunuz Mösyo 

• L .nnlıuıanl3.r: Kok'aryn.n? 
Fatih Sa.ngUzel, GUlbahçe s. No. 63 Birdenbire iir'lmıiiş ibi: 

rnatb:ıacı Salih Delibaş ile Keriman _ Yok! dedi. Büyük balıklara 
'I'uıı'"ay. ;ııtnlma'.k i!rtıamem ! !Fa3ca.t ıru Ma -

Fatih Macar kardc- ler cad. No. 11 dam Griya!jOfun küpelern?. Ne ır:. 
IX-'Tllrcl Bayram ;Kaıa fl~ Nadiye Ar- kirdemniz: Bana. sa.tınası tıususun
can. Fatih Kuyumcu Ali, S. No. 31 da jkna edebilir misiniz acaba?. 
llamamcı Veli Soy lle l'cyşe Burak. Kokaryaıı sembolik bir ndamdı. 

J.'afih Yumncı ı>. No. 60 iQi'ör KO.-
ınıı Matbayo ile Kli.milc Uzuncr. 

!<, tıh .Sıra.ağaç s. No. 70 Kemani 

H ~ r ile Nacıyc Şense . 
F h Sanı!Uzcl Harbiye S. No. 31 

o oncu Rıfılt Bsn Jle Sa~ha Kı. 
ır ık. Fa.Uh Çam6nU S. No. 4_0 subay 

r- \! Yolaç i~ Şirin Bulce. 
Fat h KaragUmrUk cad. No. 48 cam· 

KOSt'r ~le 1'' D mar. 
:Eo" tih Kntaın S. No. 71 me-
r Snlilı Bnyga ı· Şahcnde öımez. 
Fatnı Tu<'l-lRcı S No 53 memur Tur 

0 n !lÇ ı , Ukrnn l{ır l. 
tı' ttıı c . No 50 Ali öztürk ile 
d ıa 1"atlh Uzunc'ly S No. 

Dckır Kastar 'ile ~Uııdı ısu .. 

. Deni?. dönüşü Anugka yalnız de · 
ğildi. M'ad1ım Gn.hınyu ile bir u.vıa 
lparl.isitıe henüz 1ba."?la:mıfJtim ki: 

- Dikkat! Mösyö, dedi; ıfa&tat 
r.c kiisthhlık ! 

AnuÇka. biltlin bir deniz ıS'lakhğı 
ile ve çılgınca koşa kop. .geti}·or • 
du. Bi:r delikanlıyı bileklC'l".l"rrdcn 
yo.kal:muş tı ; arka.surdan yı.lTtluk . 
beyaz bir köpek yetisme~e çalu J. 

y~ , birteviye haykmyor<lu. 
Kendi kendime: 
- Garip bir katar! dedim; ve 

fösyö Koka'r.}ıına dilimle daği1se 
hile -go1Cl'iınle .hi.djecyi "!30m1Ut O • 

lacağmı ki~ 

R. 8. K. 
PAN51 .YONU 

' wmlılıllıiiiıS'lılıiiıilııiiıı yazan: Kenan Hiiliisi 
- Anus~a bu delikanlıya bayı .. 

lır! dedi. 
- Hm? 
- Bir :Rum delikanlısı! Sava! 
- Cfozcl '.b1r alru var. 
- Evet. Galiba .AnÜ~kanm da 

ya.km doslu ... 
Haıı g-i bankada. caltt:hğını 'bilmi

~ orum ama, .Anuçka onu eJ<serjya 
•lenizdc avlar. Durunuz baka~· 
b:ir sa.niye Mösyö; nasıl bir ıeylc; 
·~itiyor musunuz? 

- Hayır Mösyö Kokatyan ! 
- Celin, gelin! Ve İf,;itmeğe ça-

lışın! 

Şimlii? 
1'm.:~'ktı.nm 6<ltl'Smın aıt1n:ı. rast-• 

iara'fl 'k"ttçü'k lıo1dcydik. 'Ost kn.'tta 
bir fieY hitaenbiYe üeVıllır gibi ol
f.u; ~~k 'M'imi'nin mütlıifj ve de· 
·ı<:c 'hs\~amll1arı 't'iuyuldu. ~nyve.n
cık -adımın -bir başından öteki ba· 
"na doğru zi'Plıyor: Anuçknnın av
'rı ı::ekilae ve ~"U,·arlanırcasına IJCofı. 
1 uğu hissolınıuyordu. 

Tn,·!a parnsinc vcniden döndfi
~ı.lmüz va.'ldt Madnm Grib..-ışofu 
..Jfü.ıtcri.<>li bir faaliyet ıçi nde bul
duk: 

- Cumartesi içın iyi )emeklc'r 

hazıl'lıyoruın, Mösyöler! dedi; A
nuçkaıım yıldönlimlinü kutlayaca
ğız! 

Bir gün sonra g-.ıllba 17 llazi
r-:uıdı; Anuç.ka ~·irnu dört saatten
beri rinc yoldu. 'Madam Gaten~ıı: 

- '!h. dedi, kim gönderdi ise 
şu Sbanna çi_eğine acıyorum. Çün 
kfı imkanı yok Mösyö Gizcp bugün 
~ı:;n Anuçkrı.yı bırakmaz. Anu~h 
Jclincoye kadar da bu tazelikten 
::!(;Cr kalmaz! 

Bana döndü: 
- Hiç de Mösyö Kokarya.nm 

b8yJe bir je5t ya'pactı.ğrnı zannet
mem, delii. Ackba 1cimin göntlerd'i· 
ğıni tahmin edcrısin'i~? 

- Bc1kı, dettim, bclk'i ~ava g(Sn 
denru~r. 

- Sava? Anmn Mösyö, Sa\"1\· 
nın t;tindeliğini çok defolar Anuç· 
ıtıı verir. Ne tü'Jiaf konuşu~'Or&U· 
r.uz? 

Mtı.aa'fu Gat(!iıyu Shanna için 
b n lbir isim sayı~·or: fakat Anuç. 
J~aya bir yıldönUmü hediyesi ola. 
rak onları benim göndermiş olacn· 
i:rm a.klmR vedirem.iyordu. 

Madam Gatenyu'nun tahmini 

hHafma öğleden sonra Aıiuçk:ı 
geldi. Gizep'in bususi otomobili 
ile geL'11iSti. Faka.t Gizep inroedı. 
Yaliırz onu bri-aktı, ve döndü. 

A:nuçka )'orgun mny<l u '? Ruı u 
niseetmediın. &on '.}"Ult8.nki t.cnts. 
taymm;Madam Gri~'u alela
ceıe ~; ve hemen oda3ma çık· 
tı. M~divenleri hızlı hwı cıkJ)•or 
\"e "Suunna.,, yı söy1ü~ ordu: 
O'h ~aı:l".nn.'\ Suunna rns ımaitTee;SC 
Oh Smanna •..• 

-Her halde tı.•valetini d&Jit.tir
tnck foin :ı.ce1e ediyordu. Funt 'O· 

da kapısını ac r acmaz durdu~ u
nu görmilyor; f&kht böyle olduğu. 
np 'biliyordum. "Portakal ren i nıı
.\icle dalcdt, orada, 1ta.ryolanın ya
tı! 'bMmtda:ki ma'\"f bir vazo ;çinde; 
ve cok 1'1ahar.e duruyordu. Ayni a. 
ıecle ltıa"rekeUe bir tarafa -sı:Jrnitın\. 
ınış bir ka'rt aradı. Bö)lc 1öir sey 
'b!rakmam1ştmı. Hcmo'n 'tı.şa:ğıya, sa 
!•na fırladı. Madam Griba.'.iof'n lci· 
trıln yollndıgmı ~rtı.~ 6rdu. Beni 

a.ret eünt'3 'Olacak ki .ATınc;ktı.'yı 
l:.irdenbire yam 'basımda bu'ldum. 
Bir ~hann1l. 'C]İçeğinden d~hn za
'riftİ; ve hi~ ~·orgun değiltli. Hal
t.luti bütün ~Ccc muthık:ı 'uyuma. 
:m1ştı: 

- Mersi fosyö, dedi· ah, ne 
güzel ı::ey! Onu göriince birdenbi
re doğduğumu hissettim. ~credc-.n 
bili~ orsunuz Slıanna'y1 cok sevdi. 
ğlnti! 

'(J)cvomı ııar) 
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tııkt :1 it.ln, tito.:ane l.."Orktmç görü· 
nür. 
Sa'~ tarda en korkulu, en 

ilmitBir. yeri s~.enler, kıızanırl:ır. 
elioo atilr~'hfi'fiı, ne Dti~'llk lr 

nınnW< hcsabm& daynııdrğmı, il'ı. 
ookrşta kcstircmcliz. Fakn.t blifün 
iimit ~i~ekleri, o yalı;m h"a~iJikJa.r. 
•la at.ar. Büyük kwnıındanlnr, s,ıok 
J;erc ılü~:ına,, cıı ummad&ları 
yerlcl'dl!n ":ılfürııiar. insan rnh11-
nn iyi bilen lıü~·iık !'8Plr ndaınlaı 
<'n gMi i:!' i, l'U açık y~rlC"rdc s.aJ, . 
farlar. < url.ü onlo.n arnya.11 (l ... ri ı 
Jmyule.r, ılenıi ~apılar, nrılıımL 
ltflitfor \"c n .. ıl:ıı z du\'ru'lar ara.ı
lnr. halbuki pef)nde 'ko~foldaı ı 
~y, ... özlerinin iinünde. me"eta 'bir 
ına ıı. U;;tfuıdc; blllfö· bir ·~rfaizit 
çnn~ı ir;inlı~lr. ıfü•c hesaplfll". 
ı1o1ambar;h yolfa... ':litreli )aısaliı,r 
hcltllycnlerin ~özü bunlan ı:;ömıe1 
Ye ~;ır, yerinde };alır. 

Bu ruh çnpr:ı ıJ,lığmm en soıı ôr 
n.-ğini, il-j ~lin e\·vcl görı1ük. 
"Brcst,, zindanına kapaıı·uı Alırian 
dl)nllnması, hiç l!mulınaz bir 'ııamlc 
l!c en tclıllkeli yo'ıa seçerek, aıın 
vutana ~cçti. ''l\a.lc,, 'boğazı, °)Jano.;, 
~fm.:ıldcniz.I 'ın,h:iliz ~çmilerinln 
topl:ın sltm~fa~hr. f<"lc lüılc> bo
ğa.undan ~eıçer'll:ri, "Du\ r. ~ til:· 
kiım1ıı.mıın ağır lrdtur~ ftl:H'I n du
'ebilir. }~\·et öyle nm:ı İ<.f.c bu nk
Jıı. ~elmeı: ey, bugün bir olaydır. 
Şair 
"En nz ümit olunan yerde en l:a

Vid.ir nmu .. 
mı ramı OO"U~ §Öylememi •• 

HAkKI SUHA GEZGiN 

Yeni zirai scfcrbcrbk, biz §Chtrli· 
lcrt bir b:ıluına 'köylU cdıyor. Ve köy 
ıu, • memlekcb'.n efend ı;! • oldu~a 
göre, '•Cfendt gtbi yaşamak iç!iı,, za 
mannnızm en uygıuı tedbirlerinden 
biri budur. 

HiKMET MONIR 

Taranmış bir Rüm avu 
kah müslüman oldu 

Tnsviriefrkar a.r.kada.şmuzm yaz 
dığma göre tanrnmllj avulmUarilan 
Kaystmti D~ KcÇCOğla ih· 
tidıı ederek Melu::ıct ~adir 1sminı 
nlm tır. Mehmet Kadir, MevUına 
Cc1a.Ieddiıri Ruminin felsefesine 
&.,ık de'rcCesinrle ~ağlan,mış ve 
Mevlana için çok kuvvetli beyitler 
yazmış, hatta zamn.nmuz Mevlevi 
şair Ye mütefekkirlerinden Abmet 
H.emzi Ak;-"iirekten mesnevi oku
yup icazc tllmlştır. 

Basın balosu 
B:ısm 'Bırlığt lstanbul nuntakasmm 

bu yılki balosu 28 §Ubat cumartesi &k
ırımı Taksim Belediye guinosundn 
verilecektir. 

Balo hıı.zrrlıkları çok llerlcmJşUr. 

Bu yıl balonun dr.ıha parlak ve eğıcın· 
celi geçeceği tahmin olunuyor. 

"Para, piyesi 
Necip Fazıl Kısakürcğin alA.kaYI& 

beklenen ve mevsimin tiyatro h."ıdisesi 
olacağı söylenen (P r:ı.) isimli 5 pcr • 
delik piyesi, haber aldığmırr.ıı. gBrc 

'2-l ııubat ı;alı sünti akpmı Şclılr Ti. 
'yatromrnda -ııahncyc konacaktır. Şehir 
Tiyatrosu (Para) piyesine mnhSus 
b.'lcUcrl bugünden itibaren satı~ ÇL 

karm1ş ve 24 şubattan bıışlnyarak Te. 
:peba.Şmdan İstanbul cihetine busu!1 
t.ram\•ay arab:ılnn tcm1n etmek 1tzcre 
tC§eb1ıÜse gfrl~mi tir. 

1 25 fll ene!ki Vak ıt 
16--~917 

Balık bolluğu 
Dün B J;r:ı2Jtinde pek tok hamsi çık. 

mıı; \'O !f\a\·aldan Ycnlkö~ c 'kadar bü. 

Hin hI1 balıkla dolmuftur. Hatt!l 
dalgalar bu hayvanları n'ııtımlann 

ıız l'lnc bile ntınr.;, hele ı ll'('Çhltmon. 
~ıı !>3hlle hn:ı·H balık aqsmtışttır. 

Pazarte'si 1 Salı 
16 ~ubat 117 Şubat 

Mııhar.: 2D J lSf'fer: 1 
Kn,.ım: ıtıı 1 Kıı..11mı: 102 

\aldUcr '\'asatl EZAni \'aaatŞ Ezani 

Gftn~ln 
6.M l.1::? 6:5S 1.09 

doğu .. u 
Öğle 12.%8 6.U iı.%8 6." 
]kindi 15.22 9.40 !5.:%S ... 
A'k<ııım 17,tS '1%,00 11.45 ıt.• 
l'ııbı ]!).1~ ı.~ 19.11 ı.e 

\m!!Bk 5.17 ıı.s:s 5.t6 1'.M 

• 



' 1 

&lk ve Macera ~omaaı i 

Mec;hul Kad1n · ı 
Nakleden Muzatter Acar 1 

'-~----- 60 

YA 
lltlT ÇOOlJIUARI ZAYIF OLAN 

ANNELERE! .• 
Aetfktaf Çocuk Jll8lrseme kurumu 

SUt Damluı Fakir ve muhtaç aile. 
lere &11Ddtlz çallf&D ifÇi TUrk anne. 
lerlnden gocuk1arm& ftt tedarik ede 
mlyenlere <SOT DAlılLASI) tara · 
fmdan .Ot tosu. teker w muJıteıtt 

un'lar da#Jtıımaktadır. 
ı - sut tosu yalnız meme çatm

daki ktlçtlk çocuklara Yerilir. 

--- ıe. 2 - 1N2 

Ve ld ~ adamı tam bir -.at 
ırlreöerinin bir çok milhim fgle
'lnden bahacttiler. 

Sa.n1ti o ııeb&hki gazeteler bu iki 
damdan birini fevkal!de allkadar 

... ci.en milh im bir kazada.n be.haet
miyoriardı. Frank Jerald vukua 
"'Olen felikete rağmen soğukkan
lılığmdan biraz olsun kaybetmiş 
ıeğlldi, 

C'na da itimat edebilirim. Her hal
de ketıd:iaini tanıyaeaksmız •• KU· 
~ük Verdie .. Şu methur Verdie'nin 
oğlu .. 

- Evet.. evet üç sene evvelki 
zJyafete o da bulunuyordu . 

- Evet battl ben bizzat kendi
sfnt llİZc takdim etmi§tim. 

2 - Bu çocuklar b&ttada bir ker· 
re Beflktq SOt w Kektep çocukları 
~de muayene edilerek an. 
cak JDllteh•aıs beldmln kabı ltlzu.. 
mu ıro.terditı mOddetçe bu IPda Jar 
dnnmd&D istifade edetımrler. 

3 - sut DamJam Befiktat'ta Spor 
c&dd.UUS. C, iL Parti blnumd& 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkllk ve Butun Ağrıları Derhal Keser· 

Möeyö Harmand gittikten sonra 
.. 'rank Jerald derlıal telefonu aç
·ı: 

- Otöy 85 - 87. dedi. 
Bhu bekledi, sonra konuşmağa 

:.atladı: 
- Ltik aen nUain? Nasıl aeni 

ben mi uyandırıyorum. Hayır mı7 
Su halde ,Uphesiz gazeteleri oku
'1'UD.. Nasıl za.brtada.ki dostlarma 
ınflracat edip vakayı mı anlatacak
&m.. Yok canmı rica ederim. Şimdi 
bö~ işlere kalkma.. Başımıza İl 
çıkar makaleler yazılır, rezalet 
olur.. Hayır hayır flmdilik bunun
k hiç metgUI olma. Senden bunu 
rica ediyorum, bunu bir kaza hem 
de alellde bir kaza olarak kabul 
edelim.. Ancak dostum bu kaza 
mllnaeebetile seninle bugUn yemek 
yiyemiyeceğiz .. 

• • • 
Bazaıı mesut teeadilfler olur. 

HatU. bazı teeadtıfler çok basi~ 
olduğlı halde mesut neticeler ve
rir. 

Frank Jerald de MacJem Sullva
Dlll evine vardığı zaman doktor 
Damon evden henllz çıkıyordu. Bi
n otomobilden ine~. diğeri oto 
mobiline binmek için hazırlanıyor
du. 

- Bonjur doktor .. 
- Oh Mösyö Frank J erald .. E-

11nizl tekrar sılanak şerefine na
il oklutum için doğrusu mesudum. 
Haetamız gayet iyi., Fakat yanma 
kimeeyi BOkmuyonmı. Hatta llh: 
bile dostum kendisini sekiz gUn
den evvel göremezsniz .. 

- Peki doktor · lntfen söyler 
milıiniz Madam Sulivan' la kim a-
1Wr'ftdar oluyor. Himıetkirlaıından 
baıheetmiyonım. 

- Tabii tabii.. Preneea Dobe.
ool yanında bulunuyor. 

- Ah gbel. 
- Prellı9a'5 hastanın iyi bir dos-

tudur. Kendisini mr an için olsun 
teft.etmiyeceğine dair bana lllSz 
venti Soora yanma emin hasta.b&
kJcılanmdau birini bıraktnn. Şim
di de giditı Uiıstammı göndere
ceğim •. 

- Güzel.. güzel .. 
- Aaistanun fevka.18.de bir ar-

kııdaştır •• Kendime olduğu kadar 

- Hatırlıyonun doktor.. Fakat 
ı<Jz.i bir an için olsun meua:l et.. 
tiğ.P için af1'mm dUeıim. Sizi haa 
ts.lannızdau ayırmak büyilık bir ba
ta, bir CiM.yet olur. 

- Siz Madam Sulivaıı'm yakm 
dGStusunuz değil mi? 

- Evet Uç 1e11edenberi.. Alla
ha ısmarladık doktor. 

Frank Jerald'i Madam Suliva
ruıı evine eokma.k JStemediler. Fa
kat o dinlemedi girdi. 

Kapıcı: 
- !ıfadND ltimaeyi kabul ede

miyecek vaziyette .. 
Diye ısrar ediyordu. 
- Bemm geldiğimi .Madam Do

banof'a haber verin .. 
İçeriye haber gitti ve Frank Je

rald derlıal ka.bul olundu. )fa.dam 
Dobanof hayret içinde idi .. 

- Siz ha! .. dedi .. Sizi görece
ğJmi amıetmiyordmn. Fakat bu
rada buluşa.cağmım hlç hatırıma 
bile getirmemittJm. 

ve r.emln katmdadır. 
Çocuk amıelerlnln Dk önee Dta _ 

paıuıere gkierek oocukl&rmJ muaye
ne etttrmele!l llsmıdlr. 

4 - Çocuk Dl8pamerl Bef1ktat 
Spor caddelll No. dadır. Mua79 • 
neıent her ıran abalı saat (9) dan 
iUbaren bqlaım. 

Şehir Tiyatrosunun 

il 
11.0llEDI IWllllNDA 

Akpm 20.IO da 

Kiralık 

Odalar 

SAHiBi : ASIM US 
Buıkbfl "" . V AKJ1 Matbaam 

Umumf neısriwtJ tdare eden 
R#i1r Ahmet S.....~ 

lc:abmda Gilnde 

lhıünkü radyo 1 
7,30 Program. memleket aat ayan 

7,33 ııatit parçalar Pi. 7,46 ajans 8,00 
mtızik 8,115 evin aatl 8,80-3,46 mll
ztk programmm llOll kımıl P1. 12,80 
program, .. ı ayan 12,33 kanpk l&I'· 
kılar. 12,46 ajana 18,00 ,arla Ye Ulr"
ktller 13,30-14,00 kanpk program Pl. 
18,00 PfOl'l'&ID• aat ayan 18,08 radyo 
dans orkeatruı 18,'50 muhteUf priu 
20,115 Radyo gazeteaı 20,46 bir mare 
~yoruz • b&ttaıun marp 21,00 sl 
raat takvimi 21,10 faml heyeti Pl'Olf· 
rammm deY&IDI 21,80 koaUflll& 21,415 
radyo senfoni orkesth.sı u.ao saat 

ayanr ajaD8 " bolw.lar 12,411 mtlzlll: 
22,M-28,00 ,arnık1 ~ kapan11 

htanbal LeYuım Amirliillıden yeriJen askeri 

kıtaatı ilinlan 
1 1 

11.2.942 de tb&le.ti Uln olunan bin ton nohuda talip çıkmadıtmdan tek
rar pazarlıta konmuttur. Evsaf ve h\WUSI oartıan komisyonda &örWeblltr. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 21 kunlftur. lhalelll 18.2.942 çaıp.m.lıa 
günU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin teminatıarUe ~Yedek aı· 

- Sizi bugün llaşka hiç bir yer
de bulamıya.cağmu heeapladım Ma 
dam.. Sizi arbdqınızm evinde 
rahatsız etti#ime hJ( §a§m&ym, 
noteirim sb. de bundan bir ay ev
vel Paril!le ilk geldiğim zaman iliz 
de beni it arkadaşl&rmıla mühim 
görll.gmeler yaparken bir dostum-
la beraber ziya~t etmifti.DU.. bay okulunda kom18yon& mOTaeaaUarı. (21M-2812) 

Genç k&lim Frank Jerald'jn yU- • * • 
ztbıde bu sözlerden eonra bir te- Pazarlıkla 90 ton kunı fuulya aJmacaktır. ııtnaf .,. bMUlll tartıaa 
beasUm aradı. Fakat bulamadı. İt 1 komisyonda görUlebillr. Taliplerin alacaklan cııı.tn ntlmuneslnl de beraber 
adammm gözleri yan ka.palt vazi. komtsyona settrerek tekllflerlni ve De c1na mal Yerecelclednt de taa1b Ye 
yette idi. Bir ~yler dllştlndUğtl ip.ret edeceklerdir, Kom.18yoDC& atm alm•cak f~ ciDalerlle beı.. 
bir plin kurduğu muheldtaktı 1 kilosunun muhammen flyaUan qatıda g&sterllmlftlr. lhaıeet 18.2.942 çar. 

Madam Dobe.nof onu hiç d~ğilse f&Dlba güntl saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin kat1 temJDatıaro. BarlııL 
bir an için ol&un avucunda. zaıme- )"ede Yedek subay okulunda komı.yoa& mUracaatl&n. 

dıyordu. Fab.t Frank Jerald öyle 
kolay tutulacak, ele avuca sığacak Fuulyanm cin.8l 
Dmelerden değildi. Madam Dols. 
nal da bww bf.liyordu. Ni~im 
kendieini biraz da.ha yakın himet:. 
thmek için )'UDM•k eHıaıl eline da 
}'llılh#t deldbleroa da bu l!IOğuk. 

kanlı iş adammm his:'eriııi hare • 
kete getiremenUşti. 

- Ne emrediyor9UnUZ Möeyö? 
Diye buz gtbl bir setıle sordu. 

Jeralde oturacak bir yer bHe göE .. 
termemişti, Jerald oralı bile değil 
di. Kendisine hae eoğukkanlrlığile 
konuşmağa başladı: 

(Devamı 110r) 

Yum'Uf&k çalı " Anadolu •rt 
ufakıan tumbul 
Sert çalı -

••• 

• rr 

(2144--2322) 

13.2.942 da aıaıe.ı uan olUDM <60) ton çekti'deldi kuru tısııme tanp 
çıkmadıtmdan tıekrar pua.rlıp konmuttur. Evsaf Ye buml prtlan De 
ntımuneai komlsyonda görUlebUtr. Beher kilosunun mııbammeu bedeU 415 
kunıflur. lb&lui 20.2.942 cuma g11Dt1 aat 16 da yapılacaktır. Taılplerln 
kat't temtıı&Uarlle Harbiyede Yedek subay okulunda komlsyon& mOracaat· 
lan. (21M-2332) 

••• 
11.2.942 de iba1e81 il&a oluDaD IOO ton hurda incire tal1p çıkmadJtm. 

dan tekrar puarlıkla mOnakauya konmU§tur. Evsaf n busust prtlan ko· 
misyonda görWebUlr. Beher ldloıluDun muhammen bedeli 15 kunlflur. tııa. 
lesi 20.2.942 cuma g11DU aat H de yapılacaktır. Taıiplertn temln&tıarUe 

Harbiyede Yedek .ubay okulunda komia)'ona mUracaaUan, (2156--2334) 

••• 
18.2.H2 de lbalM1 utn olunan CIO bin liralık beyaz pe)'Dlre talip çıkma· 

dığmd&n tekrar pazarlıp konmU§tur. En&! ve husu81 prtlan komisyonda 
görUleblltr. Beher kllOIRldun muhammen bedeli 85 kunl§tur. tha1e8l 20.2.942 
cuma gQntl aat 1D de yapılacaktır. Taliplertn Harbiyede Yedek subay oku-
lunda komfayona meracaauarı. (21158--2338) 

* • • 
A§&IJda yudı mevadm pua.rbkl& elulltmeıerı 2',2.942 Sah sUJıU bf. 

zalarmd& yazılı .aatıerde Ezlnede aakeı1 atınaıma komisyonunda yapıla. 
caktır, Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Jıliktarı Tutan TemlPtı lbale 

CIDllL Kilo Lira Ura saati - -· 
1 Sabun. 6,000 4,200 815 H 

Sade yatı. 10,000 18,000 18'50 15 
(2092- 2200) 

• • • 
JılUtealabfd nam Ye heaabm& beber!De tahmin edilen tlati 88 kW"Uf olan 

l 70,000 adet gebre açık ek.IUtmeye konnıuıtur. lbaleai 27.2.IM2 Cuma günU 
1 aat 11 de Ankarada M. M. v. Satın aıma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
1 temln&tı 1732 lira DO kunıttur. Taliplerin belli vakitte komi.iyon& gelme 

l ıerJ. (2086-2174) 

* • • 
1 

A§&tıda ctna, miktar ve muhammen be~lıerı yazılı iki kalem yem r»ad· 
dest 19.2.942 pereembe gün\l bfzalannda gösterilen u.atlerde pazarlıkla sa. 
tın alınacaklardır. Mallar ıstaayonda vagonda t.eslh:rı almacaktır. 

ı Şartnameleri her gt1n komisyonda görUlebiılr. tsteklllerln be"'lll gOn v• 
j saaUerde Fındıklıda ııatmaıma komisyonuna gelmeleri. 

1 Jıliktan Muh. Bd. Katı te. 
CiMl Ton L. K. L, K. 
Kunı ot CiOO 32'500 4875 
Samaa CiOO 27'500 41~ 

Pazarlık zamanı 

Saat Daldka 
10 30 
11 

(2100-2208) 

TURKiYE iŞ BANKASI • • • 
AplJda ctna, miktar n muhammen bedelleri yazılı dört kalem 111tır 

eUert 18,2.9'2 Çarp.mba g1bı0 blza1arıDda göetıerUen saaUerde pu&rlıkla 
ihale edileceklerdir. Şartnameleri her ıran komlayonda görUleblltr. lstekll. 
lerln be1ll g1ba Ye saatlerde Fındıklıda atmalma kOmiQ'ODUD& Celmelerf. Küçüle Tasarruf 

Hesaplan 
&MZ txR.urtYlt PLUrı 

ll&IŞIDELEB: ı Şa._ı, 4 

.._,... ! Aptoe, ı lklft. 

etsefrtlt tarl1llerlnde 
,..,.ıa 

lMI llUIAIORL&ICJ 
1 adet 2000 LıiraJıJ& • 2000.- Un 

• .. 1000 • - sooo.- • 
1 • 1'50 • - ı:ıoo.-
8. ~ 

10 • 
tO • 
00 

200 -
ıoo • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

- ı:ıoo.-
- 2600-
- 1000.-
- lOOO..-

- 6000.-
- 2000-

• 
• 
• 
• .. . 

llJktan Muh. Bd. Kat1 te, lhaıe zamanı 
Cbuıt Ton L. K. L. K. • Saat Dakika 

Sıtır eU 860 284400 30252 H 

• 200 120000 HCiOO H ao 
• ~ 319000 32780 115 

.. • 180 lt2200 18720 16 '° (2010-1082) 

• • • 
Muhtelif nakliyat yaptırrl&caktır. Kapalı zartı& ekslltm-ı 20,2.942 • 

.. ........................................... ~ 
KUPONLU ·VADELi · ~E\lDUAT~ 

• 

ME~ ·AYIN· lillRINDEi· ~ANIN • ~ZI ·VERiLiR • 

T0RK·T(CARET· BANKASl·A·S• 

1 lıtanbul Belediyesi ilanlatt l 
Heap ltlert JıltıdUrlutU bdrcımmd& mOnhll balunan (llO) lira..,..... 

n (ll) lira maqlı memurluklar fçtn 20.2,942 Cmna gGnG saat 14, de ,.a
nız orta mektep mesunl&n arumda mOsabaka imtihanı ya.pdac»Jdır. 

,...... ,.... ..,..,. lııAlll .......... 11.2.HI Qaıpmba cDDll .~. 1 
- 1IMlır Be1dye Rl,...ıtne lılttd& De mtlraea&t ederek ıstemıııın '....ad 
vermeleri ve tayin edilen gQıı ve aatte huır ba11mmaıarr Jlsnndıır. 

ı - TOrk olmak, 2 - A.ekerttıue aWruı olmamak, 3 - Oneelds ~ 
Dl lkmA1 el:mif bıehmmeJr, 4 - <>tas Jqllldan ~ ()bnanwk, 15 - il*.. 
tt>pieı'de talebe olmamak, 

latenılen ....UC: 1 - Hüviyet ctıadam. 2 - Aakerlik ...akuz, ı -
llektep ,.ı:wtetnamelll, • - DotraJuk k.Alldı, 15 - 4.15 xe eb'admda ~ 
fototraf. (2288) 

Cuma ctmU aat 115,30 da Kan ukert atmaıma komlsyommda yapaacd" 
tır. Tahmin bedeli 28,DOO lira llk temtııatı 1988 liradır. T&Uplerbı kanaıııl 

veslkalarlle teklif mektuplarmı 1bale saatinden bir saat evvel kom1Qma 
vermeleri. (19T8-1181) 

.•• * 
Atatıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yudı i§ıetme TDAI•= lzrl 

28.2.942 pel'f8mbe gtlDU saat 10 da pazarUkla satm alınacaklardır, Şarta&. 
melerı her gtııı komisyonda görOHıbillr. lateklUertn belli g1ln ve saatte kat1 
temlnatlan ile bltl1kte Fındıklıda 11&tınalma komlsyonuna gelmeleri. 

Kik tan Jıluh. Bd. • Kat't t& 
ctDai Kilo Lr. Krf. t.r. Krt 

Benzin 86000 16920 2188 
Vakum 1819 18151 86 202 71 
Valvalln BM 672 17 100 71 
Gres 283 194 156 28 11 
Gu yal 190 eo 152 9 Ol 
Motorin 2000 16YO 2'50 
Maldne yafı '500 417 30 62 a 

(2116--2272) 

* • • 
Teklif edilen fiatı pahalı göı11JG 4200 tan erw.k ..,. J'8IDln Oütldar .e· 

ya Haydarpqadan Şileye kadar dört muhtelif yere nakllyul ifl 21.2.HJ 
Cumkrtesl gtlntl saat 10,30 da pazarlıkla yeniden lbaleal yapılacald:ır. Şart
namesi her gün komisyonda görülebilir, lsteklllertn belli gqn ~ uatte 
kat'I temlnatlan ııe birlikte Fındıklıda satınaıma kOmlsyonıma gelmeleri. 

(2148-28:1&) 

• * • 
200 takımhk mevcut nUmunelllne göre t11fenkçl malzemelll satın alma-

caktır. Pazarlıkla ek.llltınuı 24.2.942 Salı gOnO saat 11 de Ank&rad& Jıl. 

M. V. Satmaıına komlayonunda yapılacaktır, Beher takımın flalt 157 lira 
12 kunıt tutarı 31,424 lira kat'l ~mlnatı '7H ltr&dır. Taliplerin belll TL 

kitte komisyona geJm~eri (2150-2328) 

• • • 
A.fatıda yazılı mev&dm pazarlıkla ek&ltmelert hizalarında yazılı gtın, 

•at ve maballerdeki ukerl ııatmaıma komlıryonlarmda yapılacaktır. Ta· 
llplertn belli vakitlerde alt oıdugu koınillyonlarda buJunmalan. 

ctnsf. llJktan 

Seyyar fırm tamiri. Adet ' Kuru Oduıı. Ton 300 
Koyun eti. 
Saman. TOll 800 
Zeytin. .. 2) 
Zeyttn yatı. 

" 
7) 

K'iını sopn. 
" 215) 

Beyas pe)'llir. 
" 2) 

Tutan 
Lira 

9000 

... * 

Teminatı 

Lira 

1794 

tbale gb, uaı 
Ye m&ballt. 

20/ 2/ 942 16 Raml 

24 " " 16 Çorlu. 
215 .. •• 15 Çorlu. 
19 " " 15 Kony< 

25/2/ IM2 10 1210 
(2141-2324) 

Ap.IJda yazıb mevadm pazarbkla ekalltmelerl 18.2.942 gOnO Çatalca
da uke'1 satmaıma komlıryonunda yapılacaktır, Taliplerin belll nldtte 
komlıryona geımelerl. Bir metre mlkAbı 4 X O, 28X 0,03 çam kalas. 1,100 

adet YidL BuJ•mm•dJll takdirde 515 (onz-ggıg) "14.0 osa 


