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1'"'.iyatı 50 kunış olan bu eser, 5 kupon gett· 

recek Vakıt okuyucusuna yalnız 2.; kuruııa ,·erJ. 

le<ıektlr, Bu kuponlan sııklamayı tmutmaymız. 

lngilizler neye 
güvenerek 

harp ediyorlar 

istanbula yazllk ekim için 
50 bin lira verildi 

Yazan: Asım Us • 
Singapurun Japonlara kayıU;u: 1 Zıraat müdürü, halka yaplla-

1942 
bOtçesi 

Ankara, 17 (Valat mohablrln
den) - Maliye Vekileti 1942 büt 
çe projesi hazn-İık.1arı:ııı tamamla
mak üzeredir. Projcrun masraf 
JCJSmI tesbit edilmiştir. Ziraat Ve
kfileti kısmma zam yapılmişt.ır. Va
ridat bütçP..si haZTrlanırken hazan 
yeni teklifler tesbitine lüzum ha
~ olmuştur. 

Evlenmeyi 
Teşvik için 

c;&risı.z teslim olu u İngilterede 

büyük• ~eyecan uyandırdı. En bü- cak yardımı anlatıyor Ne dOşOnOyorsunuz 
~ii.k feliketJer karşısında ı"abnru, 
metanetini mulu\faza eden ÇörçU Ziraat seferberJiği bazırlık.larma 
bile ba kayıp bakkmda "İngiliz ıehrlmizde de sUratle ve genf§ ölçüde 
'mparatorJoğunun hezimeti,, de- devam ~dilmd<tedlr. Ziraat mUdüril 
ınekten kendini alamadı \'e bun- Tahsin Dilek bu hususta gazetemize 
ılan daha ha.~ ıztrra.ph neticeler §Wlla.n söylemi§tlr: 

at mektebi, Büyllkdere ~yve uılab 

ietuyonu, Beykoz tldan betı. Ye. 
ş!Jköy ıalab i.atuyonunda domates, 
biber, patlıcan gibi sebze fideleı1 ye • 
Uştirilerek halka datJtılacaktrr. 

t'akat İngilız Baş\'ekih yınc sinir- gelen bUtUn tedbirleri alıntı ve faali. Diter taraftan villyetimiz huduUan 
oeklernek I~ gel~l~in! söyledi. ''Zlraa t .rıeferberliği dolayıslle !Azım 1 

lerine hakimdir. tpUda ''niçin hü- yete ~çml§ bulunuyoruz. lçlnde. eklm bazırlıklarma da başlan. 
kômet uzak doğuda daha ~ok Jıa- Bu i§ler için !Azım olan tahıisatı . mıştır. İstanbul clvanndakl, devlete 
~uiamnadı!., dJye tenkit yapanla- mız gelmlıtır ve mlkta1'ı geçen aene. veya hususi mUesseaeıere ait bUtiln 
ra ap V rı·yor· "Daha f""la ha- topraklar ekilerek yazlık ekim 80_ eev e · -· kinin iki mıelidir. 
:nrJanmıı ol~~dık J-in~ ba netice 1 nk olarak, İstanbul vl1Ayet1 bu ay. nunda alınacak maheul o ııiabette bol 
olacaktı. ÇUnku Japon~a.nm hazır- sonunda halka, meccanen tohum ve o•acaktır. Bu hususta, htlkOmet IA.zım 
hğı o derecede faz1Mlır.,. diyor, 

1 
fide datJtacaktrr. Yeşilk!Sy tohum lll. gelen bUtUn tedbirleri almııttr. 

0 halde harbin akıbeti hakkın- Jah iııtasyonundan 15 ton mısır, Trab. Aynca ~bir dahilinde ekim ve eeb. 
da Çörçilin Umltlcri yoksa :zayıfla· zandan 5 ton patates Ordu vl!Ayetin. ze yetiştirme 1~1nde !Azım gelen zirai 
dı nu? Hayır. Bu nokt:M!a hiç b.lr den ı ton c;.alı fasul)~ ve Slllvrl cıva . malOmat gazeteler vurtaslle öğretile. 
deiftlkJlk yoktur. Hatta harbın rmdan 1 ton nohut almncak bun · cektir.,, 
Uk dev~rJerfne nlsbetle bu~ünkü 1 !ar tohumluk olarak verllecek~lr. ôtrendlğlmize göre hUkOmet, tstan 
ömltlerı ~a kuvvetlidir, BUtU_n Bu maddelerin )lir kısmı gelmek ü b1l1 vlllyetinc ziraat !crberllği için 
~~H.z 1mılletln~ de sar.ulrnaz bir } zeredir ve gelir gelmtz tevzilne başla ( ilk yardım olarak 50 bin lira gönder 
ırade le sllkuuct ve mu\'azene nacaktır. Bundan başkıt Halkalı Z!nL miştlr. -
tanlyeslnde bulunuyor. 

A<-.aba .tngtliz Başvekili impara
torluğun uzak doğudaki kuVl' ct- 1 

~izlliinl Singn.purda olduğu gibi j 
90k acı t.ah8A8Ürle anlad~tan sonra 
ney~ güveniyor diycecksinlz? 

ÇôRÇiL 
Avam kamarasında bir 

nutuk daha söyledi 

Alman tebliği 
Viazmada 

Müdafaa hattını yaran 
Sovyet kuvvetleri 

BekArlara 
Soruyoruz: 

• Niçin evlen· 
miyorıunuz? 

Evlilere 

,... 

Soruyoruz: 

1 ru::~e=u~7b~·~ildir~~= ı • ~v!e~meyi ..rnr_..,,,, 

ne göre mareşal Çankayşck'le re- ı teıvık ıçın ne 
~ası bugün Kalkfıtaya gelmişler- dütünüyorau • ~ 
Utr. ? , 

Gandi 
Çankayşekle 
görüşecek 

Yarılh:ı, 17 (A.A.) - Gandi nuz · 
KaUı:Utaya gitme-k üzere Vardha- :J ~ 
dan hareket etm~fr. Söylendiği- F·ıkr·ını·z :ı 7 .. 
ne göre Gandi Knlklltada Çankay- ~ 

şek'Ie buiuşaca.kt.tr. Şimdi Kalku- bı·ze 
t..p 1'blunan Neb.rwıun ba.skuman 
dan Çankayşek'le bir kere daha "' 

görli~ği 7Atlnediımektedir. kısaca 

yazınız 
Bir okuyucumuzdan aldığımız ım:k· 

tupta hakikaten üz.erinde durulmaya 
değer fikirler bulduk. Bu okuyucumuz 
diyor ki: 

Harbin en büyük mcsuliycilnl 
omuzla.rmda taşıyan İngiliz dev
let adamı ba defa neye güvenmek
te olduğunu açıkça radyoda söy
\edi: "İngilhler artık ya.lmz Cle
ğildir, Biz btiytlk bir topluluğun 
ortuında bulunuyoruz.. İnsan :ırla
om dörtte üçü bizimle beraber
dir.,, dedi. Sonn lnııan azmJnin 
dörtte llçtlnti tet!ldl eden bUytik 
t.oplulak tabiri ile hangi memle
ketleri kastettiğini de anlattı. 

Mebuslar 
arasında 

münakaşalar 
oldu 

"Nüfus çoğaltnnı siyasctlmlzdir. !Bu 
Stokholm, 17 (A.A.) - İsveç ga.. nun ıçindlr kl zaman zaman bekArllk 
zetelerl Norveçten bildiriyor: vergisi teklifleri ortaya aWıyor. Hal 

Son haftalar içinde bir kaç bin 1 buki bekArlan korkutmakla bu i§1n 
~rUn, l'1 (A.A.) - Alman orduları Norveçli ameie memleketin şima- ı be.§anlacağmı ummak bogtur. Bence, 

ba§kumandanlığmm tebliği: linde ba.şlıyan tahkimat işlerine evlenmeyt teşvik için, evleneceklere 
Şark cephesinin merkez kellimlnde ıeti:ııike davet edilmiştir. ba§langıçta ürkeklik veren geçim 

llallabll Alman ta
arrazlle yolıedlldl 

Norveç 
1 

Binlerce amele ile 
tahkim ediliyor 

Çörçil her ,,eyden evvel harbe 
devam e<lerken Amerikayı düşü
nU:yor. Blltiin kurtuuş ümitlerin\ 
oradan bekliyor. fkincl derecede 
'ltmya ile Çini dltttntlyor. Sözleri
nin geU,inden, gk'liıtinden Alman· 
ya ilkbahar taarruzu ile Rusyayı, 
Japonya da Hindktan1 lııtili. et
meğe bnkln buJsa bile yine harbin 
ikıbetinden, kesin zaferden Uml. 
dhil ke1111iyeceğl anla.'jıhyor. 

V&Zlyet böyle olunca tngiltere
nln ve Amerllauım harbi kazan
mak ieln :ne yapmak istedikleri az 
C'ıOk tahmin olunabilir: Demok.ra
ıdıer1n hazrrlıklan tamam olunca
ya kadar her yerde müdafaa har
bi yapmak, icabında her yerde 
nıağlfıblyeti kabul etmek, ancak 
Brttany& adalarmı her ne pahası. 
na olursa oh11ın elde tutmak ve Bri
taiıya. adalan istila tehltk~lndcn 
masan kaldıkça harp etmek ve a.ııı
ll bir aniaşna yoluna girmemek. 

Japonya Singapuru a.ldı, Hint 
okyuıMUDdan Basra körfezine d e 
e;elebllir; Almanya Jtusya taarra
mnda mu\'affak olursa bir gün 

lngiliz Başvekili 

Sorulan suallerin 
'..J 

çoguna cevap 
vermedi 

• 
Londra, 17 (A.A.) - İngiliz 

Başvekili Çörçil, Avam Kamanı.,.. 
smda bir nutuk söylemiştir. Çör
çil, evvel! Brest limanmd!Lki Al
lll3ll gem.ilerme lngi[z ha.va kuv
vetlerinin yapt.ıklıı.n akmıla.n, ~ 
ra nasıl çııkttklc.rmı etmfile an
la.tmrş ve demiştir ki: 

(Dwamı Sa. 2 Sıi.. 4 de) 

Rauf Orbay'ın 
tayini 

Kafkasya ve trandan Basra. körle- Yüksek tasdika iktiran 

cereyan eden muharebeler eaıwımda Stok.holm TidrıJngen gazetesi bu J gtıç!Uğtınü giderecek bir çare tıulma
bir dU~an gn.ıpu Vlazmanm 80 kilo. işçilerin yeni prenstpler da.hl.lir.- lıdır. Mesel&. her evlenecek kiz veya 
metre cenubu §8.rk!slncı. hatlarımızı de hizmete alınarak Alman suQıa.y- erkeğe bUldmıet ve çalı§tığ:t mUesseee 
}'ıt.rmağa muvaffak olmugtu. Muka _ la.rımrı refakatinde hususi trenlel'- yuva kurma imkAntarmı hazırlayacak 
bil taarruza ıeçep kıtaıarımız tlddetll le sevkedildiğıni tasrih etmekte - de~cede yardim e~lldlr. GöreceUl
muharebeler neticealnde dtlfmanı çem. dir. Bu suretle §imale gönderllen niz kl 0 vakit istedlğimiz netice al:ı
ber içine alarak yok etm!şterdir. Harp ıı.melenin mikt.an beş veya altı bin na~ktır. ,, 
meydanını terk1lden 8'8 ki§l eair edil. -:ılara.'k ve garp 88.hilinde ku11aru- Biz, bu mevzuu daha çok genl§leL 
m1§tlr. Bundan b&§ka 17 tank, 86 top, ı lan amelenin mıltt.an bir kaç bin mek istiyor ve okuyucula.nmız araıım· 

(Dtvamı Sn. ! Sil. 5 <U) olarak tahmin edilmektedir. da bir anket açıyoruz. 

!ki Alman ukeri karlı mevzilerde 

Evlenmeyi teşvik için siz ne dllfU· 
nUyorsunuz? 

Bekllrla.ra soruyoruz: 
- Niçin evlenmiyorsunuz!. 
EvWere soruyoruz: 
- Evlenır.eyi tqvik lc;ln ne dllşO

nUyorsunuz? 
Genç kızlara soruyoruz: 
-Size hayat arkadll§ı olacak er

keklerde evvelll meziyet mi anyorsu. 
nuz, yoksa geçim derdi mi sızı dllşiln. 

dUrUyor. 
Okuyucumuzun teklifini, evlenmeyi 

te§vik için bir tedbir olarak kabul e· 
diyor m~uz? 

Okuyucumuz, mektubunu §Öyle biti· 
riyor: 

zine ineblllr. Ya burada yahut Si- ı 
blrya yola ile Vladhost.okta Ja.- etti 
ponya De birl<şebillr. Abna.nya ile Ankara, l'7 (\'akıt muhabirinden)-

1
000 y 

Japonyanm böyle Basrada, ya.but Kasta.monu mebusu Rauf Orbayın una n çocu gV u 
Vladivostokta bl.rlCfjll'lem İngiliz ve 1 Londra büyük elçlllği.ne tayini yüluıek 

'•Teklifim, bazı Avrupa memleket. 
!erinde tatbık edilmiş ve iyi neticeler 
aımmı§ usuldür, Hatta. orada, evlene.. 
oeklere verilecek paranm blr Jwımı, 
her çocuk doğdukça tenzil edilmekte-
dir.,, 

Beklrlar ve evliler ... 
Amerika abluka!llmm kati surett.e ı ta.sdlka iktiran etınl§Ur. Raut Orbay, 

kmlma.cn demektir. İngiltere ve 1 yakında en kısa yoldan memuriyeti Pek yakında ı'stanbula 
Amerika harbi umtma.ğa yaraya- j başına gidecektir. Elçilik kadrosunda 
cak ilk maddeleri nasıl buluyor- bazı değlşlkllklerin yapılması muhte. 

~:~n:nb:=:ı;;~~e~:ı::~~ 1 meldir. getirilerek yerleştirilecek 
Böyle olana harbi uzatmakta ne 1 İ l S d• A b• Ankaı'a, 1'1 (Valaı mWaablrindeıl)- dun götürecek olan vapur tarafından 
ümitleri olabilir! ı ta yanın uu ı ra ıs- Yunan~ta.ndan getirilerek burada ba.. ilk seferde getlrilecekUr. 

Bu takdirde İngiltere ve Ame· ı tandaki menfaatleri kılacak oıan 1000 çoeuk ıçın ne tekil. 

rlkanm Alma.nya ile Japonyayı Ankara l'7 (A.A) _ Cümhu- de hareket edi"h!Ceği hakkmdakı tor. 
ıuağli'ip etmek için düştin~ükleri 1 riyet hükfuneti, ttaİya hilkfımeti m.ıılitenin ikmaline çalı§ılmaktadır. 
timlt noktası DU olsa gerektır: t td.l'a.fında.n vaki olan müracaat ü- Çocukların iakln edilecekleri yerler, 

Demokrasi cephesinin Almanya- zerine Suudi Arabistandaki ttaı. hUkOmetçe hazırlatıIJnaktadır. !atan· 

Mısır 

Ayni zamanda bir memleket dava. 
sı olan bu mevzuda bize tiklrlerlnt.zi 

j kısaca yazınız. Anket sona erdiği va· 
kit, toplanacak fikirleri hUlba ederek 
bir neticeye bağlayacag-tz. 

Bulgar iktisat heyeti 
italyada 

Roma, ı 7 (A.A.) ~ikola 
Gençef Şumelof'un başkanlığında 
bir Bulgar iktı...~t heyeti bugün 
Romaya gelmiştir. 

Pasifik harbi 
Birmanyada 
Şiddetli harp 

ler başladı -. 
lngilizler 

Yeni mevzilere 
çekildiler 

(A.A. dalı lma.lblmıştll') 

.Japon bava kuvvetleri AvustW'&I> 
nm §lmallnde Timor denlzinde mOttc 
fik gemilere taarruz e~er, Avus 
turalya tayyareleri de Japon WZ1J~s~ 
altmda.ki Bi.ımtark adalan Ur.erin 
kqif uçuşları ya.pmışlardrr. 

Btrmanya muharebesi ha 
muhtelli menbalardan verilen ajansla 
n aynen veriyoruz: 

Rangon, l'7 (A.A.) -
muharebesi yeni bir .safhaya giriyor. 
İngilizlerin Dilin ırmağı üzerine yeni 
çekill§lerl neticesinde Japonlar, lılar. 
taban körfezini takip etmek suret.De 
Rangondan kuş bakışı ile 120 ve kara 

( Devam1 Sa. ! SU. 3 de) 

Pasifikte 
ingiliz 
zayiab 

Alman radyosunun bugUn bildirdi· 
ğlne göre, Japonlar Mıılczyada lng'lliıZ· 
lere 5000 ölU verdirmişler, 7800 e8tr' 
almışlar, 453 uçak dllşlinxıllşler, 5 .._ 
pur babrmıılardır. Bundan başka 330 
top, 200 tank, 3600 kamyon, 4000 mL 

klnell tUfek ve 832 lokomotif aım.. -
lardır. Bundan başka 33 denizaltı De 
210,000 tonluk Uca.ret gemisi batını 
mıştır. - Radyo gazctesı -

ya kar!Jı bir taarruz ü sü olarak yan ~enıa.fünin himayesini kabul bulda. bazı binalar, bu i§e ta.hala edl· 
daima en büyük bir f)iddetle mu- etmiştir lecektir. Çocuklar, Yunanıstana yar _ 
halaza edilecek olan Britanya a- 1 • 
daJanndan her vakit A\'ropa.nm 1 -----------------------------

ingiliz ittifa
kına sadık 

Günlerin peşinden: 

~;.:E;i:~!~~::r7.: 1 I CEPHELERDE DURUM 1 
~kl~ı:ı::~ıı;ck~~m::~riı::~ Sıra e·ırmanyada mı? 
'lalma milyonlarca silahlı aııı~er • 
beslerneğe mecbur etme1i \'e boy-
lelflde yıpratmak... ŞARK n·~ LiBYA CEl'llESt ~ 

Hiç ısiipbe yok ki bu tanda se- Bugünkü Alman tebliği, Viyazma'da 
nelerce sürecek olan bir harp .Alman hatlsnnı yaran Ruslarm muka 
yalnız Almanyayı değil, İngilte- bil bir taarruzla yok edildiklerini bil. 
reyi \'e Amerika;), da yıpratacak- diriyor. Bu haber, ıu noktalardan e· 
br. Fakat logllizler \'e Amerika.- hemmlyetlidlr: 
lılar kendilerinden cn·el Alman- 1 - Ruslar, mU.tahkem bir Alman 
'.\ anm, İtalyanın , .e .Japonyanın hattmı yarabilecek derecede şiddetli 
ıpnınarak inhilAle gldec-t'lderl ve 1 taarruzlar yapmaktadırlar. 

harb1 flD son hu o:eJ<ilcle kazanu,ak- 2 - Almanlar, Ruıılara arazi ver· 
'"" kanaatindedirler. ı memek için mtıhim kuvvetlerle taa.r. 

ruz hareketlerinde muvaffak oluyor. 
lar. 

Gene Berlin a.aker1 kaynaklarmdan 
verilen bir habere göre Alman kıta
ıan §llrk cephesinin merkez kesiminde 
coğrafi va.z.lyetıeri hlkim bulunan ve 
Sovyetler lçın klllt vulfeaı. gören talı. 
kim edilmiş mevziler} zaptetmişlerdir. 
Bu mevziler hakkmda verlten malQ 
mat şudur: 

(Devamı Sa. ! Sü. 5 ") 

Mısırın yeni ba§veklli Ne.has PB§S. 

beyanatta bulunmuş, Mısınn İngiltere 
ile olan muahedesine sonuna kadar 
bağtı kalacağını, her iki muıetin be 
rabcr yürümesi !Çin hiçbir §eyt 1hmal 
etıniyeceğin! söylemiştir. 

KOl8h yerine zarf ~ 

- Radyo gazet8l -

Kıiğrt buhranı deyince gazetcci-
1erin a.klma Yalnız kendileri, ki
La.pçılar ve matbaacılar geliyor. 
Kağrt.sızltktan çok stkıntı çektiği
ni anlatan bir şekerci dert ynnn
nık bana fiÖyle dedi: ftalyada sabun vesika 

ile verilecek 
-Bilmem ne yapayım? Külah 

yapacak kağıt bulapıa.dım. Bu yUz
Roma radyosunun verdiği ha.be- den mevlld şekeri istiyen Uç mfü;. 

re gö<e mart başından itibaren terivi reddettim. 
s.'lbun vesika ile verilecektir. Küliı.hlık k!ğrt bulunmazsa ne 

Bir senelik kartlar çtkarılaC9k yapılır? Her şekerci müşterisini 
ve verilee:'k sı:;hunlaı: her ay ba- ı böyle reddedemez: dllsfinlir, ~ı-
13mda tesb~t edılecektır. mr mutlaka blr çaresini bulur: 

- Radyo ga.zetesi - neteılam diğer baz.1 §ekerciler bu 

.:(Sreyi bulm~<;Jar. Şeker için kiı.ğıt 
külah yerine mektup zarfı lrullan
mnğa bnela.nıışla.r! 

Yalnrz kfı.ğrt. külılh yerine 7.8.l'f 
kullannınk iktısadi bir tedbir de
ğildir; çUnkü mektupluk zarf kil 
Iahlik kağıt yerine lrulla.rulmağr 
ba~layrnca çok silnnez piyasad 
kiiğrt mevcudu yok olur: Fazla oo
z:ır.C killfi.h kağrdma nisbetle daha 
c:ok pahalıdır. Her halde bu iŞc ko
laylık ve ucuzluk balummdan baş· 
ka blr çare aramak l&.zrnıdrr. 

HASAN KUMÇAYI 
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Kitaplar: 
.. ra 

UÇ ser 
-1-

Bay Ganü Balkanski 
-2-

Gül Kurusu 
-s

Bergamada efsaneler, 
adetler 

.. S yıl önce, evvela :blisıl adlı 
c muada tefriiı:a edilen, bir sene 
:u-a da kitap halinde çıkan Bay 

< Taıııi Balka.nski, US incl yılında 
rkcemlzc ~f'vrilmış bulunuyor. 
Bay C:ınu, Bulgar dilini ve Bul 
r edebiyatını bUtUn merhalele· 

i ılc tetkik etmiş olan Ömer Kii
u N bandoglu ta.rafından çok ti

r itina ile tercüme edllmi tir. 
MUt <':·1 kısa ön sözünde C3er 

e.kkmda malıimat veriyor. Bay 
GanU. Bu\garisıanda en çok oku
n n bir eserdir. Blır çok ta.bıla.tr 
ap1l.ı:nf3tır. Be:lk.a.n ve Avrupa dil· 
rlnc de çevrilmiştir. 
Ba Ga.nU neşredildığı va.kit, 

:ı.1.üellifi Alcıko Kost.a.n&of, fiddet. 
li hücumlara. uğramı§tı. QUnkU, e
. r. Bu :.&.'l" mı lbazı medeni, fçU
rrat arUara intibak edememcle
ıile istihza ediyor. Daha dofnıau 
örgUsUzlU.ğU, b.hramanı Bay Ga. 

n unUn şcı.lısmda bütün çıplak hfı 
· e ortaya. koyu~rdu. Onun içindir 
ki Aleko Koıırt.antinof& hUcum eden 
er ikendilerlnl h8klı b]J}uyorlanlı. 

li'&bt Kostan.tinof, eserlni Mi.eri 
CFldr) mecmuaanıda olrutmU§, ıkf... 
caıp o1a.raik: da memlekete )'9.ymış
tı. Ona ktza.nla.r bile Bay GanUyU 
zev!YJe ve iwetle okuyorla:rdr. 

Bay Ganü, Bulgar milleti için 
değil, btltün Balkımler için orijl.
nal 'Ve rca.Hst lb1r eeeroir. Aleko 
KostanUnof ese:rlnidc kelime edebi 
ab )<>pma!IUŞ, hayatm ootün sah 

nelerlni, yapm.aciksz tesbit ctıniş
t ir. Onun içindir, iki Bay GanU, ya. 

Y3ll eser '\'nSfım ika.) betmemlştir. 
Bu ikrsa fzah~t. o!nıyuculara, 

l'elki "kuru bir eser,, h1a!linll ve't'e- 1 

ı;ektir. Bay Ganünün baştan sona 
adar ha:r~etlf ve meraklı ınacc-

' alarue okuyucunun sa.t'ı!'Inı sniis
mal etmiyor. 
Kalender, fiJozof ve ıtam kendi 

a) tmın ve lkcn<li i.Icıninin ada.mı 
an :&y Gnnü, gittiği yere siz.l 

ra'kla ve alioka ilo &Urüklemek
edi.,.. 
Eseri, Tünk okuyucularına ve 

Tiit!k kit&pla.nna. bandıran Ömer 
Kaşif Nalba.ndoğlunu tcıbrik etme. 

bir borç !bilirim. 

GtlJ, KURU~U 

Avusturalya 
ve Cava 

Müdafaa tedbirleri alıyor 

Nevyork, 11 (A.A.) - Guetecllw. 
le konuıan Felemenk hariczye nuın 

Van Kleffens §Öyle dem~lr : 
Cnva bizim kalemizdir. Mukave • 

metlmlzi.n ölı;Qııtı sizin bize göndere • 
ceğlntz av tayyarelerinin ıa.y1.UJ'la. bal 
lıdır. 

* * * 
8idney, n (A.A.) - Bqvekll KUr. 

tlng, memleketin mUdafaumı temin 
maltsadllc Avustralyanın insan ve 
nıaızeme be.kımmdan bQttın kaynak • 
larmın seferber edllmesmı ve IUzumhı 
tedbirler a!mmasını hilk!lmetln harp 
kabinesinden bugUn lı.tcmıı bulundu. 
ğunu blldlrmııtır. 

Mumaileyh, bu tAlebln memleket 
balkmd n herkeain ister l!ıtemcz mem 
lelt~t mUdafaumıı. !.•~Irak için hilkO. 
met hizmetine sfrmek mccburJyeUnde 
bulundutu ma.ıwımı ihtın etuıtnı ı. 

il.ve eylemlftlr. 

Bulgar basını 
Türk - Bulgar dost

luğunu övüyor 
Sofya, 17 (A.A.) - D.N.B. : 

Sofya hasmı 17 şubat 1941 de ya
'Oılan Türit - Bulgar dostluk a.n
l8fn\a.aının yıldönümimil büyük 
hqlrldar altmda selamlamaktadır. 
~..ora gaı:ele61 diyor ki: 

"İki memleket hasmı bu müna.
mllne.sebetler ileride de devam e
decektir. Geçen sene bu müna.se
beUeri bozrn&k için yapılan bütün 
gayretler netice&fz kalnuetır.,, 

Utro gazeteel de §öyle yazıyor: 
"İki mmelekel hasmı bu mllıi:a • 

re.betlerin kuvYetlcnmesinc hf.z. 
met e~tir. Bulgar ba'lıntnın 
'l'Urkiye ha.kkmd.aki vaziyeU biı -
ll&8!ll8. mes:.ıt neticeler venniitir. 
Bulgaristan ve Türkiyede htlrrl. 
yet '\-"c istiklfillel'ini temin eden iki 
~ clostltik ve sulhtur.,, • 

o----

, OVYET TEBLiGi 

''"'" Breıtt-m kaçan 
zırhlılara 

4,000 ton bomba 
atılmıştı 

lngilizler şimdi Alman· 
yaya daha geniş ölçüde 

taarruzlar yapacak 
Londra. n (A.A.) - SalAldvettar 

bir kayııakt.3.n bildiriliyor: 
lııgiUz tayyareıcrt "Scbarnhorl'!t,, ve 

"Gnelaenau., zırhlılan Brestte bulun. 
duldan zaman bu gemilere 3299 defa 
taarruz etmlılet" ve 4' bin ton bOmba 
atllllflardır. Bu tM~lar esnasında 
İngiliz hava kuvveUeri 43 tayyare ve 
:Mi tayyarccl kaybclmi§lerdlr. Alman 
zırhlılamıa karşı yapılan taarruı.lar o 
kadar ciddi olmu§tıır ki Almanlar, 
herhalde,~ bu gemilerin Brcstte kala • 
mryaeaklarma kanaat ıeUrml§Jerdlr .. 

J..ondrarun re.tm! malıtlllerlnde hasıl 
olan kanaate göre Brestın b!r Us ola. 
rak terkedilmif olmuı lngiltere lçbl 
faydalıdır. Bu tı.u11n İJJgillz ve mQtt.e. 
!Ik kafileleri için tPşklı ettiği tehlike 
:ımdı ortadah kalkmııtır. 
Diğer cihetten şimdi Almanya. Uzc. 

rine bOmbalarla daha gcniı bir ölçüde 
taarnıZlar yapılma11 im'k&nı ha.ttl ol. 
mll§tur. 

Alman zııhWarınm k!iÇı§ı hakkmda 
yapılacak tahkikat gizli tutulacak n 
ı:eUceal herhalde halka blldirllm!ye • 
cektfr. 

Schanhorat ve Gnelılnau sırhlıları. 
nın bir mUddet dftb& muharebe ede • 
cek hale gelemlyecekleri ve bu nıild.. 

dü içinde yeni lngillZ g~mllerinill fa. 
allyete geçe'bllecett zaruıolunmaktadır. 
Avam kamarumda Alman ZU"hlllan. 
nın kaçqı hakkmda muza.kereler en 
geç bu hafta ıçlnde yapılacaktır. 

'.l'aJıklbt komlte81 lmrUJacU 
Brcstten kaçan Alman ~llerl hL 

dl11eal '(?tralmda tahkLltat yapmak Uze
re lngiltc,rede bir tahkik komlayonu 
kurulmu§tur. Bazt İngilizler soruyor_ 
ıar: M.&n§ denlzbıe ht.klnı değileek 

"hangi dftllzlere blklmis. 
- Radyo ga~teeı -

Putllll barbl 

ftrçıııa 1 t patlla 
(Bal} tarah l Mc:ı ltJll/ada) 

- Alma.rılılı' •ten. -.Wp.de e
A.ere) gemileri Açmn~. Ba.
ıı ~eler Mımtt• veyahut Ş1ma.l 
denizinde ağır kuvvetler bulundur. 
mamıa kabil oı1acağı Jraau.tlede
<iirler. 
Eğer ıböylc Jıaıoeket etmiı:ı oU& 

idik, aem.ilerlmis, Abnanlann 
&:estte maruz bld::klan ölıçilde 
bd.i- hava. hücumile karşılaşacak ve 
bu gibi tedbirler Jmfile.lettrnici şı. 
mal havali6inde ~·e et.melt 
i!;in a.lmış olduğumuz koruyucu 
tedbirleri tehlikeli surette zaafa 
cü.şilrmüş ola.cağı g'İbi bizi A..Jman.; 

!ftrlD Tiı-pit8, IAıbov ve~oer ıi
b~ bilyük gemilerim meşgul olmak 
tan menedecekti.,, 

Ç-On;il dügme,ıun ~a bigi.
ne kalırı.nıa4Iiım, nasıl bir ~det
Je hücum odUdiji mallım olduğunu 
söylemiş ve alkı§lalUIUfbr. 

Çörçil, Singapurwı dilşeceğ'lni 
t.a.lunin etmcdiğiııi, bu husuatakf 
fikirlerini şimdi söylemeyi mah -
ZUl'li.i bWd uğumı ~Ylıedf. 

Söz alan işÇi li.dcrt Pethiok Lav· 
rene tunla.n eöyledi: 

M'eclia.in nifuıılkere etmek tate. 
el.iği e.988lı bir mesele V'llrdrr kt, o 
da M anşta cereyan eden lıAdiee
lerin Bntanya ad&laruUn i8tB8I 
imkanına ne dereeeye kadar teetr 
ettiğidir. Diğer bir meeele de u
vık farkta olacak hldiaelerdir. 
Avrupa. ha.rbl \•e Büyük Brita.nya 
harbi bitm~tir. Şı.mdi de Asya bar 
binin başlıı.d.IPu görüyoruz. 

Pethiclt I..a.vreM, Britanya efkl. 
r. um.um.iyce.inin müz:ı.kerenJn u
zun müddet geri brrakılmasw is
tr::.mediği.ni ilave etmiş, Çöl"Ç'il bu 
lıa!ta ibir müzakerenin kabul edile
miyeceğinden bıdr:uiduğunu ceva
ben söylerift;ir. 

Başveıtllle aym fildtde buhmdu
ğunu bildtı-eıı muhafazalir Vbı • 
t.crton kmaca ltimla.nya yolwıdan 
t•e bu yolu muhafaza lüzumundan 
bahsetm,il ve ~ Jr.i: 

Hindlstand& topladıltmız bUyük kuv 
vetıerin de ne oldutuJlu öğnnmek ls.. 
terdim. 

ÇörÇU, bu son noktaya gu cevabı 

vermııur: 

Bu bu.rusta cevab veremem. Zlra 
( IJ~s tara/ı 1 inc1 sa-yfada) bu Jutaıarm ha.reketıert ve dunımlan 

Moekova. 17 (A.A.) _ Sovyet teb. yoluyla yalnız 170 kilometre mesa. • !;lımdillk halkt hiç ııtıpholz •llkadar 
liğt: !eye gelmlJ buıunmaktadırlar. BUin eder mahiyette deltldlr. 

16 JUbat gilnil kuvvetıerimJz fa.,ııt ıehri Blrmany:ı yolu Uzerlndeki Peıu lluhafazaklr mebualatdan biri, ba: 
Alman kıtalarm& kar§ı taarruz hare. mukaddes şehrinden ancak 90· ktlomet ber verilen mllz&kerenın uaun mUddet 
ketlerine dnanı edenk baaı mMkCUı re uzaktadır. J'aponlar altı gtın zar • tehliiDe cevaz ırGttMdlllnl möylemlf 
noktalan J§gal etmııter ve dUJman fmda takrt'ben 100 1d1am4a0- tltd'l• • v• ~Ur 1ıl 
teehlzat ve insan bakımrndan ağır ka. mişlcrcUr. ln~l z r!catlnln fnk1sarJar Memleketin ve meclisin başvekile 
yrplar verdirmi§lerdır. doğurma.ama ve clddt neticeler Jbtl\'a mtiah1r olduğtina hlC ı:ilphe yoktur. 

ıei ıubatta hava savaııarmda 11 Al. elmesiDe rağmen bu tedbirin tıUyUk Fakat şlmcll ehemmiyeti b&lz olan 
mazı tayyareıl ve 16 f\lbattn. MOlkova OlçUde 1n~Uiz kuvvetlerinin tek bir §ey, harbin \"e onu idare edenlerin du. 
clvannda 3 Alman tayyarell diltUrUI. müstahkem mevkide toplarunası im . nımlan heyeti uruumlyestdlr. 
mU,tilr. kAıunm te.-ninl bakımından almdtlt Peny Hama, kuıa bir zaman zar. 

Gül diya.r.mm İ6pa.rt.ad& Etem ----o----- sanılıyor. Böylece kUçUk gruplar ay. fında mUzakcre1cr yapılması lehinde 

Ongun'un his mcn'1J,rUJld.ıül ffUzt1- A kd • rı ayrı, bUyü~ kuvvetler karııımda ... 6z ııöyleml§ ve 1ı&ve etmııllr: 
ler.0k: dam}a; dam.la eahifeleroe bi- enızde ezllmemıı bulunacaklardır. Bafvekll memJekeUn ltlmadmı balz 
riken menaur 6iirle'r, çoktandır du- Londra, 17 (AA.) - (B.B.0:) dlr. Ve vaziyetlllden dolayı endlııe 
< :-ıarmuzm haan1tini du~ duğu iki İtalyan kruvazörü mrmanyııda lngll!..z kuvvetleri BI • duymamalıdır. 
ır men1xı. serinliği ve ihaa:mr ve- bo ıın ııchrl \nyundaki y nl mevallere Muhafazakar vm am Davlsson. 

•ı,>or. Temiz baalalr tıit" eser feinde mbalandı çekilml§lerdir. Bu nehir Kartabalım Dublln'dekl Alman elçllltı tara!ın<!ıı:ı 
Gop1anan nesirler, iMlllla. her tar- Kahire, 17 (A. ~.) _ Oı't.a §8.rk şlmnlinde, Mulmelnden 6ô kilometre hava p.rtl n hakkmda ve tngtllz ada. 
h.uıda. bir ibaşke. gUzellUc, bi.r baş- İngiliz hav:ı. kuvvctıcıi umumi ka- mesafededir. Blrmanyaya yeni Çtn kı. larında. cereyan eden bUtUn vukuat 
:a koku, gıcıklayan, 'bayıltan, dU· nı.rgihnnn' tebliği: taları geliyor. hak.kında Alınaııyaya vcrnen habeıler 
~elecek günü, ha8reti ee\'giyl Deniz t:ıyyareleri, 15 _ lG şu- vı ı, ıı (A.A.) - Blrmanyada Ja. mueleııinl nerı •llrmuı v' dcml&ıtlr 

1ztınthı ha.tıraie.rlle y~tan bl~ 00.t geoesi orta Akdcniı.de kuvvet- r on lmvvcUeM yeniden iterlemltlerdlr ki: 
baı'hÇe, bir gül ib&hçcsi hissini ve. lı bit" ltaly&n filosu teşkiline kar- Rangona kal'§ı olan tehlike ıımdl çok lnrüla hilkl'.lmetln1n bu elçlll~ın Ca. 
ri~r. ~':et, "Gül Ktmutu,, bf.r gut ı-r muvaffa'kiyctli bir hlicum yap- bllyllm~t.Ur. Vaziyet çok ciddidir. ln. allyeUne nihayet verici tedbirler alma 
~ı-"'1'c Biz bu bahçede dört mt Iardır. lki :ınmazörlc bir muh- gllizler g-erl cekillyorlar. 111 zamanı ttelmeınl.f mhfü'f 

IDevainli veı>lbir insan ömrann ibU- rlbc torpiller isahet ctmlf!, (lJğcır Cavııya Japon ihracı yapıldığı Nev. lıçl mebua Aneurln Beavan, Ba~ve. 
tün ~i ile )~1yorsunuz. bir muhribe muhtemel olarak isa- yorkta.n ı;erilen bir habc:riıe tekzip e- kilden yapılacak mllr.akerenln tarihini 

ı..-et va.ki olmu.stıır. Hlicumdan az dllmcktcdlr. blldlrmeslnl ı..temiıUr. 
BERG M:nA Jo;FSA~·J<;u~~ sonra amıvazörlerocıı birl ar';ta ta- Yi~dcn verilen bir ha.bere glSrc Jıı. Çörc;ll, cevap wrerek dem ıtır ki: 

DETLER m.fmdan ateş alm!'§ bulunuyordu. ponlar Seleb asker çıknrmıılardır. MUzakero Jçln her türli! kolaylıkları 
O. Bayatlı tarafından hnzırla- ____ 0,_____ Japonya, Slngapurun. adım Şonan· s-östercc~ğlm. Meclıs kat'ı bir seılh! 

nan bu eser.in, yurt folklor ara6tır. A k h h ko · Parlak ccnub limanı olarak el • yete sahlbdlr. Eter hilkfJmetc itimadı 
nıal:ı.:rz )n.panlar için örn~ Olacak meri an a ri• ğlştlnnl§ttr. nı blldlnnetı1e, eğer harbin Jfi idare 
c.cğenıe olduğunu aöylemolc lste _ sıngapunın Mptt mUna3cbctlylc Dl. edlldllfııe inanmazsa, •r daha ıys 

m. Muharrir tetkiklerini tarihi • • • yet meclisinde bir nutuk 8Öyliycn Ja- bir idare temin edecek tedb.rler alabt. 
' .k larlaı da lkuvvctııendlı1nlt. ~lmit yeSI IÇfn pon bahriye nazm Amıran şımada ı iecefinl dU,UnUyorıo. muta1ea.1ını söy. 

' r metotla fusnif etmi Ur. Ber- Şubat gilnU ll&Tepl adalarında bir Jomek vbtfeıhDr. Ve bunu anayasa 
:un.ad A 1 ·yon, Bergama reh- 32 milyar dolar daha Amerikan kruvazörüne iısabct kaydc. lıUkilmlerino J;öre yapabıllr. Bu nevi 
ri ~ada ifo.1r oU:ır gibi tahsisat İrtendi dllr:liğlni. mUttenıcıert harbin baflan· blr :mesetwıın muzaıc~ ınevıuu lttL 

ıym. t1i eserler verm1ş 0 1811, o. gıcmdan beri 124'1 tayyare kaybettllt. haz edilmesi IAzımgeld!fiııe kılUyyen 
T'a tlmm b ı ~ri bUtün kitap sa- V~iagton, 17 (A,A.) - Bugün lerlııl aöyleml~tir. kanllm. Şu anda ~ur h:lokkmda 

.._far, fo klor ve lal'lhle uğra. k ongreye ticaret vapurlan 'll!tıa.<sı matbuat Laratınclan neFfldllmemlt hiç 
1 r i 'n i>ulunm:ız bir mehM:dlr ve sihThlandrnlmaııı fç n 32 milyar Amerikan gazeteciler bir malCımata her 4an&'i bir önemli ve 

"B ıunade. ~fea.ne~r .. ilim nş~ <Jolarhk ıtalısisat ver-Bmesi hakkın- ya allkayı ~lbedJcl habere l&.hib de· 
ı yılnıa&ın '11.pWuı ara..,trrma- ıia yeni bir kanun projeel tevdi e- kur~una dizHmedi ğlllm. Haberlerin ne u.m&n geı~eıı.. 
r dt'rin b.,r ıbilgi 1lt- blrJeı:;tirilc- dilmift.i.r. Şan~hay, J'T <A.\.) - Japon nl katiyycn bllmi,yonun, 1'M&t zanna· 
k 'ücut btıhnu.ştur. 1 c.rdusu söacüaü, J 2ponlar tara.fm- diyorum kI, &allmu.d•k1 hafta. aarfm.. 

J"oblp Muammer ço··r .. ~ı·ı Başvekı·ııı·k- t!an tcvtdf edtldiği s3) «: n dört da bu mueıe h&kkmda bir mUaak•re 
~ AmerikAn muhabirinin .kurı;una di- cereyan edocekUr. Ve ümit Odiyorum 

~J k ·ı k •? zrrdlğine dair olan Ç~in~ ra • ki'"""'''"' uzun olaoakb•. MUzake. 

L:Y.Al.AN '1.cc,n;ı. PEk'1tH1; .ten çe 1 ece mı• borleri~ tekzij> etini3tir. ~~~nd:a:~.:;:r:~:·:c::~~r 
(A.A. d:ın kısaltıbnı_ştır.) f f demeçte butunmıta dalla baar oıaca . 

M nimınılcrin z~v nmesı oyun
ldara &ah~ olmalarından v 
--ılan ı .ıccndl Dloıl ve millkll ea
::n nd ndır; miniminiler bılc 
J c ·ilcli~i kabul ctmiyorlıır! 

Nccyorktan Ofi ajansumı ver- Ne damemeu ? ğım. Yo umarım ki, bu demece fmkb 
dıgi 'hir habere göre Çördl, A\"am verce .. • bazı lıabcrler alırm. MUza.ke· 
kam..'\ra.<undaki bcyanatmdan ~n tı. Bir gazeteden bir h:l.fi}.ık okuyo· renin mıııı menfaat ı:özetmcat kaydı. 

Almanlar 
ulgar işlerini 

kontrol edecek 
Nevyork, 17 (A.A.) - Stokholın'den 

aıman llaberlere sGN Dnılten Bank 
Ue Bıılpr '11cmnt Bankası arumda 
bir anlqma imZalanmqtır. Bu anıaı· 
ma ile Almanlar Balprtstan tşler1nl 

Ueauıı!yetu nrette kontrol imkA.nmı 
bzanmlfl&rdn'. Bu anlatma Bulga • 
rlııtanın btly11k gUçlttkler içinde "ldu • 
fu bir llil'&da :lmz.al&nml§tır. 

fransadan Odesa
ya şose 

Londra l'7 (A.A.) - Vlgi hükt\metl. 
nln :Y&lanlamasma ratmen Fraruıada 

otomobil yollan yapıldığ'r haber alm. 
mıştrr. Paris • Kale yoıu bltml§ Bclçl. 
k&da Burıoaı yoluyla Alx l:ı Chapelle'e 
ba.tlemrfttr. 

Romadan haber almmtma gare Bor 
dodan 04e11&ya bir otomobil yolu ya • 
pılacaktrr. Bu yol Torlno, Mllln, Ve. 
nedik, Triyeate, Belgr:ıd, BWaeften 
geçecek ve Franaanm §imaline, Alman 
yanın cenubun" bağlanacak, Akdenl. 
ze kaı1ar 1nc.>e41ktfr. 

C:epllelerde daram 
( Ba,:; tarafı ı ınct .<Jatıfado) 

Bolteviklerln. mukavemet mer -
kezi iki buçuk m e t r e b i r 
çukurd&n ve Uerı mıtralyöz yuvalarına 
bağlı ıoo metre uzunlu,..5unda b1r ıl. 
perden mUrekkeptı. Alman topçuları 

btly11k bir derlnlll:te danmuı toprakla 
mubafaa aJtnı& atman bu afpetl tah. 
rip edememekteydi. Dü§manm bu mev 
zlltr &ntl.Ddold atıf abuı mUkemllıel. 
dt. Bu mevzun, dtlfmaııa a1tr le~. 
Jar verdirilmek auretlle zaptı Alman 
plyadesin1n tısttınıOto .saye.sinde ınUm. 
kUn olmU§tur. 
Diğer taraftan nn kıtaarı Şarki 

Kareli'de Sovyet hatlarına yaklqarak 
bazı muv~tltr Jca~tmljlerdlr. 

Libya cephesinde mevzU harekette. 
mı tevklllde bir §CY olma!nıJtır. lngi. 
llz kumandam OhJınltk'tn kuvvetlerini 
toplamakta ol~ğu h:ı.kkinda verilen 
haber eskimi§, bir l'efebbUa yapılma • 
rıııftır. Anlaşılan tııg1Usler §lmdUlk 
mUda.faa durumlarını kuvvctıendf!'mek 
tedlrler. 

Roawı'\9 ..... ıı.t 81'ııle lllaneL 
lerinl toplamakla mcşguldUr. Belki de 
J.,ibya taarrum, Şark ccphctlllin Wtba 
har taarTWıU ne beraber bqlayacak· 
tır. 

PASlrlK Jl.Uml: 
Paıı!lllt harbinin, ne şeldlde !nlcl§a! 

edeceği, Japonlann §lmdi nereye taar· 
ruz ede~kıerl ba.kktiıda dUDkU Hyı _ 
ıııızda bazı mUtal"-lar kaydetmi§Uk. 
Keeln olarak bugilnkn duruma gl5re 
bir tahn\ln yapmak gtlı; olmakla bera 
ber, JapoFııar.n, yeni Blrnıanyıı.•yıı ı:e
vrilmel rl dnhn cok muhtemel g3r01e· 
b.llr. ÇUnkU Blrman)anın ZAptı ile 
Çine bUyUk bir dnroo Indlrilm!!I (llacak 
:.ır. Japonlo.r, esasen bunu !ltcmekte· 
diri er. 
Bırman~ a harbi ~l:ldctlcnmı, bulu • 

nuyor. ı::u bır şa~ırl.ır!a mı, yol\• ha 
klkt hedef mı? lgtnd b 'ı ndufumuz 
l:aftanı:ı bu muamırıayı da ç6smeılni 
1.ıekıcycUm. 

18 - 2 - 194-2 

Kömür aramıya 
çıkan kadın 

Bir- cinayete mi kurban 
litti?. 

EVTelki gün, EyQp kırlarında 
6lü olarak bulunan Kaumpaşad;ı 

üwehiUer ııokaRında ,oturan 50 
ya.şhlnnda Fatmanın parasına ta. 
maan bir cinayete kurban gillığ 
ihtimali kuvvetlenmektedir. 

Kadın, bir kaç 8Üll evvd kora 
ıuıu Fatma ile birlikte elektrik 
fahribsı cirnrına kömür arar.t ğn 
çıkmış, bir daha d6nnıemiştir. 

Hunun üzerine üvey kızı polis~ 
müracaat etmiş ve )3ndarma kara. 
kollarına da h:ıber verilmiştir. 

Aramalar neticesinde Jandarma· 
lar Alibeyköyü sırflannda K~e 
mandıra derüJen yerde bir m ıbiri_ 
kintisi kenarında Falmanın ccse· 
dini bulmuşlardır. Kadının boy_ 
nunda ince bir ~erit halinde ım
mızı bir iz görülmüş, başının da 
arka :tarafından -yarılmq ve gözu. 
nün bir tane.slııln de paUamış ol· 
duğu miişahede edibniştlr. Ceset 
derhal morga kaldınJmış Te tııhki. 
kata girlşUmişUr. 

Fatmanın olutduju ev kendisi · 
nindir. Bu evin bir kısmını kiraya 
vermekte ve paralı bfr kadın diye 
t:ınmm:iktadır. 

Hlıdise üzerine, Fatma ile bera. 
, her kömür aranmla ıldM komşmu 
hakkında tahkikata başlanmışhr. 
Bu kadın cesedi bulunan .Falnia ile 
beraber giltiii halde o akşam erine 
yalnız dönmü~ Fatnnının tasayyü • 
hUndcn ıkimseye bııhsctmcdfği gibi 
polise de müracaat elrnr.nti~Ur. 

Fatmanın •bir k:ı:r.a)'!l kurban 
giln•cı;f° 1nkdir1nde keyfiyetin ya_ 
nındtı bulunan komşusu Fatma :ta 
rafından zabıtnya hltber Teribnesl 
icap ~deceAt tabii görlllmı*te -ve 
lıüdisenin daha zll':tde bir cinayet 
olın:ı ı ihtimali üzerinde dunıl 
nınl:tadır. • 

Oksijen fiyatları 
teshil edildi 

Ank-a.ra, 17 (A.A.) - İlttaLt 
vek&letinden: 

3003 •YJ.k bnUD& iat.fped~. la
tanbul ve hmittMi oksijen fabrl
!talı&nnda, 20. 2. 942 tarlhindcn iti
baren c:ıbijeniıı beher metre mi
kUılnia ~ t4*iDı ~ 
azami M.t~ fiyatı 70 kurui ve be 
metre mitip1* tüplerin fi;).'atı 
''tüp depor;itoau hariç,, 350 kuruş 
r>!arak teabU edilmiot:b-. 

Okaijen Ulpieriniıı t.aeylki as ~ 
ı;arl 130 atmoef~r ve c.ksijen ter. 
kibi yüzde 99 oleoaktı:r. Fabrikada 
bir tüp -~ t(Jpt.m •bıi addolu
nur. 

Oksijen fabrikam bub.1111na3an 
:·erlerde aumi sat.it ~a.t.ı. falıri· 
!tada fiyatına, en yakın fabrika -
<lan o yere kadarki nalkliye :maara. 
fı ile rnahslll ibelediyelcrince tes
'tit ctlilccc.k aıir ıtics.rf maaraf ve 
::ormaı kilrm iliveei suretjle ta
yin olunur. 

Beyoğlu Halkevinde 
tören 

Rcyrıjjlu ll<ıll.cıı1ndcn: 
Halkcvlcrinln açılışının ıo eu 

~ ıldlinümii mOnaııebetilc halkni 
ı ıi:rcl!! y:ıpılaco'k olan tören 'J>n>gra: 
mı: 

(Batı ıaraf'ı 1 iırcı vaı!fcula} J - 22.2.942 paı:ır gü ii " cıt t'5 
)Uzlcrcc makineli tUfek ve bomba to. de Tcpcb:ı151ndakl rncrkc.: hlnasın 
pu Jle koıuıu kıuklar \'e çok miktar. dıı: • 
da sair harp ınalzemal elimize a-eç • l\. nır kaı; sll:r. 
mlfUr. Bundall befka, harp meyd&nm B. Spor mils.ameresf, 
da §imdiye kadar 6 binden Cazla dtlf. 2 _ 22.2.942 ))azar gijnll ı;ut 
man ukeriDin lildUtü ve yaraJandıp 20,30 da Nuruziya solı:a!ınıtn partf 
tesb!t edllmlıtir. binasındaki tem.ı;ll .salonunda: 

H den 16 1Ubat.a. kadar ıark cep • A. (Hatkevlerf) mcnuur:dıı 'kon· 
hesindc ceman 78 tank ve 134 top a. rerans, 
lınmıı veya tahrip edilmııtır • n. Temsil. 

Sovyet hava kuvvetleri dün 48 tay. 3 '>" 2 "•2 rt t - -·~. .,.. J'llZI es ıı.nat 18 
)'&rC kaybetmııterdfr. 4 Alman tayya. rfc merkez hinasında: 
resi kayıptır. .". Hnlke"C"imlsin faalf)eti hak 

Karalp denizine giren Alınan deniz. kında ıuhıtl. ~ 

altıları Aruba 'V'e Kuruao adalan "-ı:ı. R. Trlyo ve Koro ıkongerf. 
fında ceman 17400 tonluk tlç petroı

1
,. ____________ _ 

gemisini balrrmtflar ve petrol tasfiye. 
haneleriyle liman te is!. :-lnl toplarmm 
atcıi altma almııtardrr. 1 

Şimali Afrikada mU1'Jm bir hareket 
k~•mltUr. 

lôenderiye a~ıfmda bir Alman ek'. 
nfsa.tbın bir kruvnörte tıç mubriptcn 
mürekkep bir ~llz deniz te11klllne 
taarruz elml§Ur. Düımon birliklerin. 
den lkt•ı torpmerle cldıll baaara ua. 
ratıım11tır. 

IST NBm, BORSASINJN 

n-:&-tıı Fiyat.lapa 

açı.ı,, ........ eg., 
Londr& 1 Sterlin 5.2, 
Nc\•york 100 Dolar 130.0360 
Madrld 100 Peuta 12 gan 
Stokhohn 100 laveç Kr. 30.i..! 

lt8Rı\.M W:: AH\ 1LA 1 

Snıuı Ertronnn 2-'l 20,10 

~ cm 1 i maymun t~kamul 
t f:1 n ohr.ustur, insan de. 
üll d ha fe\ka.1: de iblr şey 

• ı; l •kı hugünkU harp, 

." arkacl~larmm bir klftrtlından ııız: (Pcndikte bir adama tiren le tamam"n ıçık bir ılaanla ,yuılma• 
:ıyrrlmalt mecburiyetinde 'kalacak, carpıp öldü.) smı "c ''e d nk~tirllmesinl iltiyo _ 
.'!cnJz birinci lordu Aleksanctr 1Je G:r:ımerle1intiz.in, yazı dersleri. rum. Ve Avnm kam"'l'3m !7.ıuımdıuı, :ı;;ğcr tahkikat herhangi bir klituıe. 
bahriye na7.ın azledlleca'lttir. Lord :uizin (telif ıa'fı) dcd'kltri kU5ur ml.ltalcnhrını, rı'~lcrlyle \ıhar ctmcıe. nln vazlfealnde te'ldtBUI gfü,terdlfUıl 
Bivcrbnık, bi~ı Atıi v~ya E- nüphesiz a<:{' 1cden. (Tıren bir ada- rlnl cr"'flerı n11mıııa r1ca ve istirham mf\'d:ına koyacak olursa bu. tıı.b atlylc 
;,ıen in ~ekil olm..ıı$mdan da. bah ır.a carpıp öldü) cbmlcsinde fail cdıyorum. - Tas\"lb ıcrı • c•dcit bir te<ıblrl ıstıı7.anı edecek 

ı '>4 Demlryolu 20.05 

EŞREF' den seçmele;· · 
nl n irlk tiO -..,ı tekerlcn-

"ğini gösterm 1tt.C'oir"' 
Efl'ıtunun ok u i QJdtığu ii· 

ıdek' söıOnd n de l!tllı<f'ır; "H:l\·
"tın ·nr tı.mrıclı~md n do1a~' ne 
kadar !lükrelscm a dır.., • Efrtn
nun ummacısı ham'llk:t.t Ye ha·y
vanhkm ~ .d~ olur. 

cediL~dtr. Fakıı.t bunlar Çör- tiren t>ld\ıi:'H için. (öJ<lll) fli!"nin el(' Ç~rrll, Scharnhorst. C ısn:ıu ve tir. f•'fikat adalarım·:ı:m ctıat'mda ecre· 
c· ıe karşı duydtıkl.arı ihlnı. rluygu- t:ı.'li tire.:ı <J.U". Vıl'lı:ı:ı (karine) ô- J>r • Eııgen grnılıerrnın lı r~ı etler ynn eden ve hayatlarımızla ııcl~mctı 
l"I'tl~ ~iliği ltt.b~l ctmlyc. l:n'n nctam olacıı.ğmı anlatır; an- ht ındakl t hl·lkattn hUılm Bu k • nıı,. n ı. J;lr bUlunduğu bOtUn gı1ı1 mu 
c 

1 l~r. Çörv-il, b-\,;vt-kiı lt!lte 'ka- cak her zıurıtm r.nl ~ılma.•ı nıüm- nlll tarsrından fde.re edlle~eg-ını ,.e r.a dRfa::ı. m elelcl'lmlze la'l~fık e~cn bu 
•ırs • e..~d M0&°1tô•a ı>lç!ai Srr 1\:rlp. kiin olmıyg.n bir elimle de böyle "& mn"'' ::ıll Lutııovh"\l 'in hıı .. ,. \\U\' tahk katın ııt 1 zııman. ı:ı oıdu~ 1 i 
f?.n !hUkumct aza.1•ı>·ı •r •;n..a .. bu· L.-r;.:r ... -T. 0 1- ..... •.'l• ... Onun ı'"'n (Tı·r·n '"'tı~r ··A nıı 11 • ı .. ~ı ı ;;ı,. r'flc..uuu.ı., a.u ... ..,. .. .. " .. . P ,._ ' ı t•m111 euectg n j bl rtıUl'.al\a§alu. l"1 -~ı-a l"Ht ve etraf 
'lımntıumu istlyeceği muhakkak gö bir adama. ~ti. adam ~ldü) de· so~·lm1 Ur. I• .. ,nzak 'l't' m~uu lttlhaı cdilrnnı_ 
rlllmektedir, • meli, (ça.rpJII Oldü) demem.eli. Bll,f\"Ckll c!emlı:tır ki: 1 nı l"tİ)'ı}rum. j 

Helfncc bir fcls',et: ( src:: 1 

5abr·ı\ metar.l!ttf·, 
Fl'lAJ:ct 1:elmeden ha\'fe) ler.1,.:., 

"YJll felli.k<-ftl. 
~ d""tten garaz aa. 8&DJDa :ınc 1< 

• .,.ıa :tnllal&l: 
Jlu&ııl·i maluJad ulnmaa ~-

.. ._ •.sr•~. 



vı-mi1X'> 
Tayyarenin 
verdiği ders 
'I'urk HM"& Kuruma 18 yaşmda-

1lır. '.fiirk liava KuramaDUD. 18 yqı 
ha\wıl;~m f:uurlu milli blr teşkl

t b.cliı de i~ ~yı!jmın tarihi
ıı. ffaclc eder. 18 yıl evvel başlı

n 'Tıırk hıırncılığ"f ancak büyük 
lı.ul; r. ' cı dii'\i. derslere daya.ıııı.rak 
•ıruın.u u. Büyük hıı.rpte tnyynre 
ı"ıinlrii ctıemmJyetlm ne kcm

r .~ yet, ne de 'lieyfiyyet itibarile 
ldc etmi tl. Hatta onun bugiln 
trta~a çıkardığı "Jrtffa,, harbi 
~ll'Uteji- i kimsenin aklmdan g~
ltılyordn. 

Bizim ba:nı 1'-ummu büyük har
bin ileri sUrdUğü tayyare ihtiyacı 
llliı.tfonnn Uzerinc kurıılmu;:tu. O 
>amanlar bugün arasındaki ha\'8· 

"llık hakkuıdald tcliU~ ftıl'kla.rı 
ıs yılın füıtUste gelmesinden iba
ret bir bMlt yıllar yekfınu değil
dir. 

lfl25 le, 1989 a.rasındaki hancı- ı 
ilk ıuılayIŞI bir kaç nsrın ha\'Sah.
'>lna (ılanayaoa.k dcrooode Jıa1ilru
li<ledlr. 

Dizim ha~ haT'ac.ılığm in
'ıılaplarmı gömıtt.s ona s.yak uy' 
durmak znnırct!n~ duymn~r. 

Hın-a kurumu te~kkUI ettiği 
tanıan ilk f~imlz hazır tayyare sa
tın almak ,.e pilot ycti§tinnekti. 
flugün ha'-a kurumu Jıa,·a endfüı
lti ini b·u.rmaya. bazırJ:ınmaktadır. 

Tiirk ha\"a kurumu Türk rnll1c
lbıin irüfa harbine hazırlanma 
~ ı:ı ranu ifMI e clm<!'ktedir. 

Polonya ha . i)i tm..sl:ıd.ığı zam.an 
lıenüz irtifa hartinin ma.na.sı anla. 

0 
llınamıj1tı. Polonya on be~ gün 
·~de harap oklu. Non·eç barc
~eu deniz L."Uvvetlcrlnin ha\'a kuY
'"etleri ile iı;birDği yapmadık~a 
ll:ıeflüç kslnıaya malı'klim olduğu-
1111 isbat etti. 

Giridin ha-va kun-etleri tarafın
dan upt.ı irtifa harblııin manası· 
b.ı zihinlerde Claha iyi tebarüz et
lfr<U. Ve bugtin dünyanın bes la
lasını sa.ran harp irtifa harp t;tl"a
~Jisi esasına daya.nan harp her 
~biye tayyare üstUnlüğü isbat 
t()l'Jı eserler halketmelrte<l lr. 

ll:welc-c muh.arebcler ~tıh ve 
«lı-einlik glbl ild bul!ılu ihth·a 
tdcnti. 'In.yyn.re havanın üstün 
'ıudretl ile havnyı hal~iki bir cep
lı.e h.aline koydu. Bugün jster ka
ta, ister dcnlz üstü olsun hıwa. sl
~İhı Uc :ı,blrllği l'Qpıruıdıkç.a mu
'-.Ua.kıyct elde edememektedir. 
~fikte lngiliz .)'C Amerikan tlo-
1\anması lJıogtin jçi-g. gh:lenmis bir 
baltledir. .. ,... ......... 

:N""~in~ -..rll' 'C~1'J 

kUTVeti mı yok. Kuweti ,·arı 
t\.de~ tistUn1üğü de haiz .fa.kat, 
lıava lmvvetJcrini?: yardımındM 
lllahnmı balundozu itin gizli bir 
lis•de tııeJdamm.k mccburiyeH du
l'ılyor. 

8a harbin verdiği büyü't\ ders 
'-atn siliJımm her f'eyden ü5fün 
btr Jnadret halbıi aldığını Te bunıı 
llahıp olmayan milletlerin hayat 
ll:ı.licadeleslıulc bybolmaya malı
~ olduklannı anlatmnk o~mus-
~-

Hasköyde bir facia 
Alevler içinde kalan baba çocuklarını 

pencereden sokağa atll 
Evvelki g«e, Haaköydo ölUmle 'V'C 

yarala.nmalr]a MUoelenell bir :vangm 
Mdiaesl olmU§tur. 
Yangın Haak!Syde Keçeci Piri ma • 

halle.sinde Kamın .90kağmd& Nealmbı 

Z6 numaralı 1kt k&tlı kmmflD abpp 
evinden çıkmıotrr. 

Burada. tı.st kııtta oturan Bohor Mi
aonun alrest evvelki gece manga.b b..h 
çe ta.rn.tmdakl odada yanar halde bL 
ral:arak nokak Uzcrln~lrl odada yat· 
mı:lardrr. 

Sabahn karoı mangaldan stçnLyan 
bir Javılcnn dÖ§emelerl tu~turm~ 

ve ,Yllllg'Dl böyll'!Ce çılmıiftrr.. Alevler 
bütn odayı kapladıktan ııronra yanuı: 
da.ki 24 numaralı Uç ka.tlı evin uçak. 
larmı sarmıştır. 24 numaralı evde.ki 
halk y angun görmU,lcr ve: 

- Yangın var! avazeleriyle kendile. 
rlnl sokağa atml§lal"dır. 

Mfson, karı& ve çocukları ıet.e bu 
feryatlarla UyanDll§la.rsa. da k&pryı 

açtıklart 7.ll.Inan sofanın W! merdiven 
!erin alevlerle ımnlmııı ve kapa.nmt§ 
olduğl.ınu g5rmUş'kırdJr .. Mtııon, kansı 

Luna, 15 yaşmdald km Sulta.na, 6 

yqmdaki ~ Neeim, 4. )'8fD'.'dak1 
ÇociılU Lieall Te tlq &)'b:k mtdJ Sala.. 

mon blç btı'1 ~Q)Jflar, fa.ıkın 
~km kendilcrlnl alftıer içine atmı,.. 

lardll'. 
Buar&llk~~ 

M.lşon diri d.lrt ,.anacaltlarım a.nlaya· 
rak nveJ.A ıran.mı 80l1l'& ÇOCUk1annı 

birer birer yaka.lıyarak pencereden at
maya baol&IIU§tır Nihayet Mtıı<>n da 
iki aylık çocuğunu kucağma aı&r&Jt 

pencereden a~sa da k1lçllk Sala... 
monun be.§ı tap çarparak beyni paL 
l&Dlll ve derhal o1mO§tOr. 

Yif011, Luna, Sultana, Nesim ve Le. 
on da muhteUt yerlerinden yamnııılar, 
pencereden mkut neticesinde bit' ook 
yer'kırtnden t ehlikeli su.rette yaralana... 
rak bllAhı:re Muscv ha.st&banestne ka.1· 
dınlnu§lardlr. 

Yangr.ıı bir milddct aoınra 26 numa· 
ralı evı tama men denecek ~klldo. 24 
numaralı ovın de Ust katmı yaktıktan 
aonra ycti§C'n itfaiye tarafından aön. · 
dUrUlmU~tUr .. 

Vake. ctrafmda zabıta. ve mUddelu. 
mumllU~so tahkikat yaf>ılmaktadır. 

Mart ayı ekmek kartları 
Ankaradan geldi 

.!\fart ayma mahsus olmak ih:crc 
900 hin ekmek kartı Ankaradan 
gelmiş.tir. Kartlar ismr mulı:ırr.'.?r 

ve sıra numaralı olacaktır. 
Sıra numaralarını :hlhl!ren · cet· 

\•eller tanziın edilerek fırınlara drı 
verllccektlr. Ynlnız fırınlara 1>;1 

numnr:ıların ne şekilde lnli:slm edi. 
Jeee~l ihnOıe kararlnştırı?m:ını ıştır. 

Relediyc ekmek ii:ırtrnı l.::ıybe· 

SPOR ,___. .. _________________ _ 

Kız mektepleri 
voleybol m açlan 

17.2.1942 tarihinde • Eminönü 
halkel"I Jimnastik salonunda yapı_ 

lan kı:ı: okulları YOlcyhol maçları 

neticeleri: 
1 - fst. Kız L. · !stiklf.ıl lisesi 

1sük1Al lisesi gclınecli~inden l st. 
Jisesi hükmen snlip • 

2 - Cümlıuriyet 
L. 15 • 10, 15 • l 1. 

J, ... JloAaziçi 

Bir şoförle hat bekçisi 
ağır cezaya verileli 

Geçen acne KU~Ukçekmecede bir 
tren ile otobtla çarpı§lJl&SI .. olınıı~. co· 
!ör Hasa.nm idaresindeki otobU.S, • hat 
bekçisi Halldiıı geçidi açık brrakması 
dolııyıslyle trenin önUne dil['Crcl< ikiye 

den l"e yeol kart alnınli iirere mü 
r~caat eden vatand:ışl:ırın sayısın~ 
çrığalnu,tır. Bclediye hakikaten 
kartını kaybctli~i . tesbit edilenlere 
yeni kart Yerecektir. ı.~akat hunla· 
m kar t Terilme.i çok sıkı !bit- kon 
troldan geçtikten scınra kabil oln: 
calktır. 

Kaybolan lı:artlar yerine yenisini 
knyınakamlar 'ft!receklerdir. 

istanbul maarif 
mudorlüğünde 

;yeni bir seferberlik 
bürosu kuruluyor 

İstanbul Maarlf işleri etrafında 
,·ek:ileUa temas etm~ üzere Anl<a· 
raya giden :mtıarir müdür Tekili 
Muhsin Binalın bufJ(in ,ehrimize 
dönmesi beklenmektedir. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünün 
bugünkü teşkilatı ihli)'aca Jdlri gö_ 
rülmediitinden mevcut bürol:ırm 
memur mikd:ırı çoğaltılmış, ban 
büroların işleri diğer büroların 
tek.sim TC yeniden bir (seferber
lik) b ürosu kurulmuştur 

Bu bilro, ö~tmenlerin askerlik 
blerile mefBUl olacaktır. 
Diğer bfirolann işleri tak.-;im r_ 

dilmiş, memur kııclrolar1 da tı111· 

1lm edilmiştir. 

b!SJmU§, otobUstekl 10 ki§! ölmU§, 17 hakkında yapılu. tahkikat aoınpia 

• İstanbul belediye memurlan· 
ıun Yunanlstıındnld belediye me. 
murlanna )'111-dımd:ı bulunacağını 
ys.mııştık. :Memurların eönderc· 
cekleri hediye için hükftmellcn 
1000 .kolilik müsaade nlınmı~tır. 

Gidecek ~şya:Iar haurlinmışttr. 
* lstıınbul defterden Şevket Ad 

alan, maaşısıımlan etrafında \'ekıl. 
Jelle temaslarda bulunmak üzere 
dün Ankar:ıya gitml~lir .. 

• Ticarl temaslarda bulunmak 
üzere Berline giden Ticaret Ofül 
ummn müdürü ile, ithnlAt işleri u· 
mum mü~ril lhuıtünlerdc şehrtmfıe 
geleceklerdir. 

• Ya~ afım s:ılımt ııeııbest hıra. 
kılmıştır. 
* Şehrimisde bulunan lktısnt Ve· 

kili Sırrı Day Anbraya dllnmü". 
Uir. 

ihtikardan 
yakalananlar 

Dün de şcl1rhnize setirdi~i d:ö· 
m(lrlcr mcrinıie ihtik&r ynpmak is_ 
teycn bir kömür taciri y:ıkııhıırnuş, 

ndliyeye v.erilmlştir, • 
thtiUr işlerine bakan asliye i· 

kinci e-0ıa mahkemesi de dün b:ı 
7.1 kömürcilleri ıfhtikArdan mahkOn; 
etmiştir. 

• Dunlar ,i<ok köınürünil fahiş fi· 
yatla satan Kasımp:ış:ıda Zincirli 
kayn cad~intle J.:ömürcO Raşit: 
Zeyrekte kömÜl"CÜ H:ı.Jildir. Her i· 
.ki suçlu ela ibeşer lir:ı para cezası 
111', 7 şer gün de dükkônlannın ka".: 
palılmasına mnhkfım cdilmi,ıerdir. 

Rundnu !başka 100 liraya satıl. 
m:ı.sı lAzım gelen otomobil pistonu· 
ııı ı ı;;ı 1 rnyıı ıtnn Si~ccide EIJu5 
suu<l caddesinde Koço tevkil <ıluıı_ 
muı, <lana etini 100 kuru~n salan 
Beyoğlunda Balıkpazıırmd:ı kns:ıp 
Şüttcnin tezgahtarı Süzan '!Jn :> fr 
ra para, 7 gün de çalışlığı dükkO_ 
nın kRpatılmas11111 mnbklım edll· 
miştir. 
Diğer taraftan ihlikilrla ıniicade 

le :için fiyat mumbbe memurla~ 
fa:ı.liyctine geniş mikya•ta dc>arn 
etmektedirler. 

Dün :yapılan nraşlınnalarda Ze:r 
linburnunda b~kal Mustafa Ç:ık 
mnğın ednde iki yü:ı: kllo kcsm~ 
şeker, ii c teneke gnt, Çnrşık::ıpııln 
lıı11ıcı Mehmet Uluso)'Un dükkiınm 
da bir cuml rnmr unu, 40 kilo 
tatlı buhınmuştur. 

--------o~-------
S ahn e sanatkarları için 

hazırlanacak yurt 
İhtiyarlayan .sahne .sanatkArları i~n 

Silleyma.nlye&:ı eski Trb medrescslnln 
bir yurt haline gct1rilmcsl için Şehir 
:ımıell.Bine mUracaat edilml17t!. 

Medresenin tadil!tı fçtn 10 bin lira. 
ya ihtiyaç gtlrUlmU!jtUr. Belediye riya. 
!OU bütçe cncUmenlnden bu tahsisatı 
istcınlotir. 

Dünyanın birinci pl&nda ı:ıüda-r-.. ve taarruz silihı haline kor,-
1l11ğu t.ayyarenin milli bayatın mllı. 
~ olm.a!rl tabiidir. lla.va kuruma 
lg yaşını bu ~nurla doldUJ'IDa'kta
dtt. 

'ktıt de yaralanmıştı. her ikisi de suÇlu görülerek ağır ceza 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ Hat bekçi.si Hant Ue aoför Huaıı 1 mahkemesine verilmi~lcrdir. 

SADRI ERTEM 

- Size bir iti.rafta bulunacağım r-------------------•••---•llllll 
Anuçkn, dedim. K 

Hemen gözkrimin iç~nc baktı: • R B 
-- B enim de Reşıt Nurkfe ilk • • • 

'-============lokuduğum hikaye budUTl Yirmi p A N S 1. Y Q N LJ 
Bugünkü r adyo llavc ettim: 1 

~ene evvel! 

- ötekılcrdcn farkı §Udur ki 9 
7,ao Program, memlekete ııaat ayarı 1:-ilhassa. ~bğı hikayeler bir jn-

7,ag mftzlk :PL 1,15 a,Jui. 8,00 mUdk Mnm bütün tabıntne y~lmu.e. 
"'· S.UJ erin eaatı 8.So-8,4:> ıntb:tk tur. Mesela bir rıoıt muh&mrler 
Jll'Ogr&mmm l'I0!1 krsmr Pl. 12,30 prog· ya tamamen ckldi kalml'§ar, ya 
t'arn. saat ayan 12,33 kat'J§ık ~ukılar ba~tnn ba.'.]a miı:-ah kc~imişcrdir. 
12,ffi ajans lS,00 kan§ık 6fll'kılar prog Jnsaruın ltcıddizatm<1a ne se>murt· 
l'anımY;!l devamt 13,30-'14,00 m\lzlk Pl 1'3n blr :ın.-ı.hliık, ne d~ lrnr ika.tür 
ıa,oo saat ayan ıs,oa radyo damı or. bir mnhliıktur. Mesela Ytkup Kad· 
~traaı ıs.~ dı§ politika hAdiaclerı rlnin biltlln kitapları balmunrn ile 
lS,45 Radyo çocuk kulübü l9,30 saat makyajc edil~ Jn.san yüzlerine 
llYun, ajans 19,45 serbest 10 dakika benzer. Bu da, mahı.a, çehreınit
l&,l'i5 hicaz •akarumdan §&?'kılar 20, deki küçUk tebcsstitrJcre b •le ma
l:; Radyo gnzetcsl"20,45 Bir mar§ öğ. ni olmnk için y:ıpılm~hr. En kay. 
1'1-nJyoruz • Hıı!tarun mıı.rııı 21,00 zira- p3k btr espri dahi onun lisanında 

Yazan: Kenan H uliısi 

t takırimi 21,10 Bahar şarkılan 21,80 ve tcfckkilründc demir bir tozyi
·~a~lık sanU 21,.t5 riyasctıcümhur ban nat gibidir. Rcfilt Halide gelince, 
Cloau 22,so saat ayan, aju l·c borsa· onu okurlcen bir Nis maskara.sma 
ır 22,45 mUzlk PJ.. 23,00 kap~. benzersiniz! Yn sizin Şolohof hıı.k

Bürhanettin T epsi'nin 

teklifi 
Artist BUrhanctttn Tep.'!! lstımbul 

he! dlvesino yılcln bir m ilyon liraıık 
._.,r dat gctırecck bir gcllr me:nbaı 
hıı'd ~u tıclodiycyc bll~ 

'celiye, .Btırhanctttn Tepsiyi d&Tet 
rek tc'klifl hakkında. bir proje ba· 

r~llS!!lı ıs mişUr. B\lrhancttın 
'1' ;ı ı pr,.)jc ·nı bazırla.;rnrak bu&11n 

l ~yo rlY,eseuno ta.t4im~cde,qek.t1r. 

km<lR.k.i fıkirleriniz ? .. 
Bir ı:eyrek kadar Şolohof'u ko

nuştuk.. ~nra : 
- Q>k tuhaf gecelerim.den biri, 

ifiyııttk, odada ~ğı yukarı ge:ı:in. 
cii. Bir ara.lılt kt-.ndi oda11ına gfJçti: 
Ye pcnbc bir pcnivarla dönclU_ Bo
yu blrdenbirc daha uzam~ gibiy
di. Bir dnlda tek bir çlı;ek gibi du
nıyordu. Tıpkı bir Shıuına tic;cği .•. 

- Ah, diye devam cttJ, uyuya. 
mamaktnll bu r;ece !;Ok korkuyo
rum, Halbµki ~ kadar ihtiyacım 
\-ar bilfieniz .•• Ya1nrı:lık, yahıralık 

vclada yatmak; o kadar kötü ki. .. 
- Fakat, :isterseniz ya;n od.t 

t,oş Anuçka ••. CamekArılı .kapıyı a
ç.ar ve ayn nyn odala?"da gibi tcl: 
tek yatarız .. 

- Da.kor Mösyö! 
Fa.kat bir &aniye dl§an çtkıp jçc. 

ıi geldim ki Anuoka benim yata
ğımda id;, Yalnız omuzla.n ve ba
~r gözüküyordu. Camekanlı kapı 
:;,çılmam~t.ı: yüzünde nihayctaiı, 
:una c;ok nihayetsiz bir gülüş var
dı. Elokt.ı$ kapadım.; oda.om içi 
mehtapla birdenbire yıkerurue gibi 
oldu. Adeta alim bir köpUk hn
lindeyd.i. Ye.tak ılıktı. Faknt bli
lU.n uyamk.Iığıma rağmen onu ra· 
hnt brraktmı. Gece ara.nuzdn hig 
bir 15ey olmsıdr. 

Aym hafta !l;iııde, saat on bire 
doğru Vllıdimir Pozof'u arama.ya 
1rktnn .. 

Vlidiınir Madam Gri.bqofun er
!;ek kardeşiydi. Fa.kat Ma.çkada 
açlığı bir paata.ban~in iflıi.smdan 
oonra Macls.m G~f'a k~ ga
rip bir \;ekingenlikle tutulmuştu. 
P~yonda nadiren gözükfiyordu. 

Bir akp.m e\"Vel dcr~en tepe
den konu§urken d.5l~tti@ kliçük bir 

dükknn h akkmdn bana izahat vcr
.ii: 
-- Ca.nnn, dcd i, hemen 511 yan 

sokak içind~. 
Ertesi günü Yliıdimir Pozof'u 

dükk8.nmda ziyarete karar ver
mi~tim. 

Pansiyonun yam b:ışmdaki SO· 

Jrok çrkağma. doğru, bir dilklin. 
evet var. Önünde ;ki ağaç! Yerde 
gri bir köpek yatıyor. Vitrin mu
şamba. bir perde ile kapalı. Tam 
kepenk yuva.smnı iizcrindc i~c kır
mlZI bir levha: 

Küdik SuoillJ"~ <londum1ar1~ı 
Vf~Lİ DEl\lİR 

Vliclimir Porof'un dükkanı olup 
olmadığına bir mniyo tereddüt e. 
öiyordıı:n ki ~ı şöylece bir u
r.attmı, a, kendisi, VJ!ı.dimir Po
Tof ! Orada? !çeride! Beni görlin
ce: 

- Siz? dedi. Doğrusu hemen 
~yarctc geleceğinizi hic ummoz
dun. 

!ek.emle ı·e masalardnn birini n
lclıicelc sildi : 

- Kız kardeşinıi t~hir etm1§s!. 
ni?., dedi: !:Ok memnun ! Diyor ki. 
E~iz ı,ir mUştcri, kibar bir adam' 
Deme-k bir ay kadar otı:raooksmız'? 

Bir Haliç '\'3.punıua gü~lıeli gire 
bUm~ttm. Her t&rıtf doluydu. 0-
bıracak yer aramıyor, kalabalık
tan ezllmiycce. bir kii~ arıyor
dum. 

İtile, kakıla, seçmediğim, iste
ğimle doğrulmadığım bir ye
re kadar sürüklenclim. Burasını 
gençler doldurmuştu. Ya.51an yjr. 
m? ila ylnnl beş arasında. delika.ıı
War. Hepsi iyi glytnmisler, kendi
lerine ~ düron vemıl~lerdi. Şen. 
diler, pazara ka\"U~anm zevkilc 
keylflj idiler. Tatlı tatlı konu~n

yorlar, gülUp söylüyorlardı. 
Sözlcrlnclen hemen hepsinin üni

versltdi olduktan anl:ış-dıyordn. 
ÇoğnnUJl elleri de bakımlı icU. Sa~
la.rmda uzan emelderin parıltılı 17-
tl?l'İ göze ~ıyordu. 

Yüzlerinden kanlı bir sağl::ımlık 
~kıran, elbiseleri nltmda da nda
lcleıtntn k:a.tıbğt belli olan bu 
genı;lere göaüm daldı. Gen!} yüz
de, gen~ giSvdede garip bir im\'· 
Tet inlllı nnbr. Derler, Jd onla
ra. ya.km ya~lar, güç ihtlyar
larlar. 

GUzel konu~uyorla.r, ho.5 ~ 
ı;ıyorlar, cana yakın blr Ia.ubali
liklc nükte S&'\'Ul'Uyorlanlı. Kimi, 
ya.lmıcla. verilccelt caz konserin
den, kimi gOÇen haftaki "bol,, zi
yafetinden. kimi de gelecek " ede
biyat gecesi,, n den bahsediyordu. 

Sinema fiJnılerinden bile konnlj
tolar. Bir takan yıldızlardan söz 

~çin 
tl!-;tılar. Onlnrın sruınt dercceleri
nl ele aldılar, tenkitler yaphlu, 
hiikümlcr ' e rdiler. 

Do~rro. u bunu yaclırgadnu. Caz 
konseri, bol ziyafeti, edebiyat go. 
eesl pek iüa. oma, sinema yıldızla
nnm biyon rnf:•eri ile bu sıkı fıkı· 
hk, bu değer..·.,, mevzu Ustü'1ılc- b·ı 

kadar uz.un duruştan fıosb.nm:ı

ılan. 
Bütl\n yol boyunca, Jıetı ı·onu~

tubr, re iın nllriimlerini ka.rr tır
dılar. llazı yu.ı>raklsr UsıtiDde ma
nnlı manalı bakıştılar, ince ince 
ı.'ftlUmsediler, fmlda ılıı.r. Yalnız 
hiç bir cl<ldi ıııeydcn bahsetmedi· 
ler. Ağızl::ı.nncfo.n bir ielt JdtaJmı 
adı tümıad.r. Bir estr lı:ıkkmda kii. 
çUcük hir ı: ·r dıuu~ması olmnıJr. 

llldn hUIUl. Uı:Ultlüm. b:ı.nd1I11, ld 
genGJe.rimlz zcnkten ~bir (iey 
dü~ünmüyorlar. ~anla.rmıJa çanta, 
ldtnp olınayı51J11 da h:ı.yra yorma
mı,tım. Fakat sonra üniTenitcdc 
sömestr taUlleriıı.ln ba§ladığoıı 
hatırladmı. Kft.apsnlığı, ~tam
lığı buna \wdim. 

Havadan, sudan l•onuı;;malarmı, 
ciddi me'Vmla.rde.u kacmmalarını 
ıla, ayla.rca süren ilmi, fenni yor. 
gunJuldarma yilkledim \ e böfleoe 
göğstime ı;ölten ağalık b&fiflecli. 
Riraz mlıat nefes alir gibi oldum. 
Hayatla banpDak için gaUha ima. 
mak , .e aldanınak da Jiznn. •• 

HAKKI SUHA GEZGiN 

[~~ 
Yanlışlıklar 

OSTU.MUZ {\'ı1 ·, .. ~u), ·v 
türkçc konuşurken keli_ 

ınclcriıı sonunu yutmak gibi bir 
nceleciliğimiz olduğundan bahse· 
eliyor. Konuşurken höyle •.. Ya sa_ 
tıeılnrımızın, her bir kelimeyi 
şekilden şekle !loknrak, ana dille· 
rinl lırul:ıç pnmuğu gibi ahnnla_ 
rınn ne buyuru1nr? 

lst:ınbulun oldı.ı.kç:ı rahat , gün 
görmüs mnh:ıllclerindcn biri" .. 
Ka:.ketli, tnışı uzamış, cebinden 
m"ndil sarknn, mest • lastikli bir 
s:ıtıeı, kolunda bir sepetle,, bo_ 
sıık boğuk b:ıj'.lırnrak geçiyor. 

Pencerelerden b iri vurulur. 
Sıı tıc ı lrnşım lrnlclınn:ıdnn: 

-- G cliyo:uuın ... 
.Evin içinde bir lelfış: 

- Amnn çclmk oğlum ... Ba· 
handan p:ıra iste!.. geçiyor •.• Yok. 
sa 1-:iclccek. 

- Fakat ne .aleyonmnm:, nnla. 
mıyora:ın ki •• 

- Çörek, baba... ynğlı çörcl:· 
ci g~iyor. 
Kadın l:apıyı açmışlır. 
Çocuk, paralar dinde old~ 

halde paldır ~iildür oş~ı iner. 
ikisi birden satıcıya: 

- İki tane ver ibaknlım ... Nalı 
işte parası t 

- Kaç par:ı oT 
- On lrnru ş ... 
- lkı değil, ')'tlrtm 'kilo l"crc_ 

bflirlm on kuruşln ... 
Kolundnki tepsiyi indirir, fccı

sindcn muntnz:ım surette bir.biri_ 
ne sarılı, san, )'Ul"nrlnk bir t n· 
kım odun pnrcalnrı çıknnr. 

K11dın ve çocukta iblr hayret: 
- A bu ne? .. Y'llğh . .t;örck yok 

mu nyol? .. 
- Ne ) ağlı ÇÖN.'~i hanım ... Den 

11aiilr rıra snlıyorum .. . . . 
Tt>krnr Cllflla "urıırl:ı r... Ruyunın B:ıy (V:'i _ Ni'ı) ı ... 
DışarJ di:ı •:ı tıcı : Siz, konuşurken, kelimelerin 
- Gcl i:ronım dedik )'n ... nu · sonlarını yuthıh'llmuzdnn bahse· 

rnd.ıy 11.,.. diyorsunuz ... Ya ''cıra,, yı (çö_ 
Kapıya hi ı::u: dnJın ) :ıklnşfr.. rek), (cle1{) i (genck), (tcbcşirı, 
Çocuğun b:ıbnsı :relei;llnin ce_ ı (peynir) yapım çeşit ccşit s:ılı. 

bin i ornşhrar:ık, işi boıukJuklar· cılnnmızın, bütün dil mütehassıs· 
lıı halletmek üzere kuruşları bir hırını JınyreUerc boğacak, göriil 
biri fiıcrlnc snYtyor ... f'A"lcuk nce. memiş lalıiffuz tnrzlan b:ıklmıt'I; 
leci ... Annesi tc ! lı t:ı. Bir tnrnf ne düşünüyorsunuz':ı 
tlll' d.1 h:ığırı)or : HiKMET U l 

- lki tane par:ı!>ı ııi oğlum.

1 
__________ M _ _ N_R_ 

Çoktandır yemedik ... 

flab:m h :ı)Tclle : ~i l evvelki Vakıt 1 
Eh fcnn bir mevsim raytlmn.z. De- 1 ~ 
n iz: poker, jyi Jıavn ! 
vı:ıdhnlr Pozof'n dikkat etliın: 

l'ıpkı Jt:ı.rd~i gıbi, :Madam Grib&
çof gibi konuşuyordu. Bir cümle
de bir coic ~yl~r sör lomck iGti
yor; ve belki de b u, söyliyecek bir 1 
gok ş"yi olduğundan ileri geliyor
du. Bir nral!k : 

- Yn siz? dedi, Gribaşof hak-
1'...ında siz ne fikirdezlniz? 

Bunu sordu: fakat cevabını ba
na buıı.km-ıd:r : 

- DoğnLSu su olacak : Griba
şof'la .kücUktenber~ bağda.~rıamı
(lmdır. Sinirli ve titiz! 

Aya.kt.a cluruyordu .. E lle rini be· 
vaz ı>rustclaya sildi : 

- Cekfünez. ç~Jdlmez! d edi . 
Ve tabi i Vlıidimir Pozof'un kar

öe:,;i hakkında pek oolu olduğunu 
::.n ladnn! 

Bıt hissi huradn tahlil ed ecek 
rl cğilim. Yalnız Ma.dam Grib:ışof 
ilk hicrett~n ronro yabancı bir 
rneınt eJ.ıette muvaffak olmu~. Vla
dimlr Pozof'a gelince kardc ine 
borçlu vaziyete dU{mU.Lii. ÇUnkü 
Maçlmdriki p:ıstn.cı dükkiı.m Grlb.-ı
şof'un parasıyla açılmLc;, fakat Vla
climir'in tatihslzliğilc kapa.nmifitJ. 
Haylıı.yfta çnlmtığı r.a.mımla.nın. 
kalfalık onörilnc dolnmuyordu : 

- Ha lbuki, diyordu, bir R us 
han nçmak ~in Grib&s<>f pa!"8 yar . 
r] mı J ynpa.}ji] ir ! 

C:ıi~şof d:ı bunu yapmıyordu. 
O zııfnan Vliı.dimir s:nr.:5: ile hn ba· 
-;a kalr~·or, ,.c ~iik --'it ic:lerdcn ,.:ıT. 

g eçiyordu. ( T>t>ı•ımıı L'ctr J 

18~.917 

Maarif kooperatifi 
Memnuniyetle hal>cr nldığnnıza 

söre, Maarif Nezareti memurlarlle 
ôli ve tali mektepler muallimleri o_ 
rasındıı en::ık ttxlarlki ma.ksarllle 
bir koopcnıUf 1eşkjJi i çin dddl o· 

dımhır atılmıştır. 

Hsası hıızularuak üzere tcşel-'kul 

eden bir h eyet şirkete sermaşc ol. 
mak üzre ıızadıın her birin in d ör t 
lnksille y:ırınış:ır rnıı:ışını , ·ermesi· 

n i tensip etmiştir .. Bu suretle iki 
h in lira k:ı dar h ir sermaye tedari_ 
tii mümkün olacaktır. 

:iE çarşamba1°erşembe 
> 18 "'ubet ı~ Şubat 
::.:: 
<[ 

"""'" Z l ""'u' 3 ı-- füısnn : 103 Knsmı: lOl 

\'aıdtl('J \ DSa tl euınl \ nsntı E7.anl 
UUneşln 

O.tıO ı .o,ı 6.48 J.02 
doğu,ıı 

ö •l() l Z.%8 6.42 12.2 GU 
Jklıırl 15.25 D.S9 15J!3 D.89 
Akcının 1'7.17 1%.00 • )7.48 ı z.co 
\'nt•ı 19.19 1.61 10.19 UH 
f tl" - • ~, . 1 1 91 ~l 11 .. : ~. __ ,_ .. ~ 



4 \'AKIT 

Şehir Tiyatrosunun 

• 

DRAM IUıilllNUA 

AJcf&m 20.ao da 

Rüzgar 
Esince 

Yalanda PARA 
KOMEDi Kl~MINDA 

BuıtlD G1lDdOz 1f d•: 

18. 2. IH! 

Salonda yalnız kalan Frank J c
rald, derhal yerinden kaJıktı ve 
doktorun masa Uzerinde bıraktığı 
.,...taemı ~ri bir muayeneden ge
çinli. 

Çantanm iQ.nde doktorlara alt 
bir çok küçük lllat, edevat ve bir 
1* kaç ampul vıo.rdı. Jerald ampu
lıeri yakından tetkik etmek için e
lektriği y&kt.J. 

Verdle değildir. Bu ampullerin biri 
insaııll ö!Um hissizliği verecek ka 
dar kuvvetli ıdi. Diğerinde iSe a
sid ıııtılfurik vardı. Fakat merak 
E;tme:>-in bu :işi daha ileriye gtt.mı... 
yecek. 

Ve sahte doktonm yUzilnde ta
•ıammülsüz bir ıztırabm sahte ifa.
öesı okunduğu için Jerald yeni bir 
tedbir a1mU lüzumunu hiMettl, 
Madam Dobanof'a hitap ederek: 

ÇOCUK OYUNU 
A.lqam 20.80 da: 

Bir muhaaib aranıyor 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
1 - Brodfty Glllll. 
J - Ordunun Kızı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
.Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günde 3 Kate .\ hnabilir . Her Yerde Pullu 11. utuları Israrla isteyiniz. 

Fakat doktorun geri geldiğ;nı 
dlyunca aleliı.cele çantayı kapadı 
Ye hiç biı- şey olmamış gibi geç
f:ı, yerine oturdu. 

S - nç Palavneılar. Tllrkre skltı. ~"'Nil~ıeJ:mı!RB~rlQılB~!r:l!!i~~~~rlQılB~ır:l!!IRi!~ 

- Muhterem doktorum h e r hal
ele hastaya bi rğnc yapmamz icap 
edecek .. 

- Evet .. Çünkü hasta çok ıztı
mp çekiyor.. diye doktor tasdik 
ıeıttt. 

- Kendine keldi m1? 
- Yavaş yavq uyanıyor .. 
Dfye pretı8e8 atıldı. Bunun üze

rine l<"ranlı: J erald gayet nazik bir 
tavırla: 

- Af buyurun ama, dedi mU
aadenizle size bir tavsiyede bu
llinacağnn. Bana kalırsa henüz u-
1UBD. bir hastaya iğne yapmua
ms daha doğnı olur. ÇUnkU fev
lııa1Ade aa&bidir ve siz'n Alc Uerfnl1. 
anu tekrar tahrik edebilir. 

- Pakıı.t Myösyö ... 

- Mösyö Jern.ld heır halde doğ 
nı eöylUyor •• diye prenacs Doba
ııııııf da bu f"ıkrl tiısdilt etti. Bunun 
n..ioe do'lrtor: 

- Madem ki öyle 9Öyl'\lyoreu
nuz madam, dedi. Şu halde ben o
daya §ımdilik yalnız lazım olan et
Jayı götüreyim. 

Bunun üzerine Frank Jerald de 
ayağa ka.?ktt. 

- MU9aade edereemiz Madam 
8l"t* ben de gideyim dedi. rnsrtı1-
memizi ba§lta bir gün yapanz. SJ
zt bast...nt?; ve Mö&yö doktor V cr
dJe ile b~ bıraıkaymı .. Allaha
ıımıarladık; doktor.. MU.asaade e
der m ·ainlz elinizi 8*aymı ... 

- Madam dedi lfitfen haber 
gönderir m.ieiniz, qağıda kapıda 
benim zenci şoförüm var. Ken<Usi
ne söylesinler derlıal buraya gel
!'ln.. Dokt.or pek muztarfp görU
nUxor. Eğer lazımsa kcnd;sini bir 
eczaneye kadar götUrsUn. 

Ve müthiş bir gUlüşle 118lıte 
doktora dönerek Yave etti : 

- Patronun M<Seyö Sakramen
toya da benden scllm söyle ve 
Pariste uzun mUdde kabnumı 
kendisine tavsiye etmediği mi de 
anlat .. 

Salona giren zenci Sam, yaralı
>, aJdı, götürdü.. Kapıdan Çllta.r
·a rken Fra.'lk up.ğma: 

Öğren bekalmı dedi. Haıkiki 
,:oktor Verdie'ye gönderilen oto
mobil şimdi nerede bulunuyor .. 

Ma.d&m Dobanof ile Frank Jer&ld 
: ·cnlden karşı ksrşıya kalmJŞlardı. 
Halryı ya.kan iki ampul oınlan bir
hirlnden a!"t)'ordu. 

latanbul Levazım Amirliğinden verilen aakeri 

kıtaatı ilinlan 

12.2.942 de ihaleai nan ohman 20 ton ll8de yağma talip çıkmadı~dan 
tekrar pazarlığa konmU§tur. Evsa.t ve hususi §artlan 'komlııyonda görüle· 
bilir. Beher kilMUDun muhammm bedeli 175 kunıııtur. İhalesi 21.2.942 cu 
marteııi gilnU 11aat 10 da yapılacaktır. Taliplerin kat'l temlnaUarlıe Har. 
biye Yedek ııubay okulunda komlayona mUracaatları. · (2174--2395) 

••• 
Puarbkla ee bin kilo bensin, 660 kilo gaz, 3960 klto vakom, 1320 kllo 

valvallD, 660 kilo greıı satm alınacaktır. lhaleai 23.2.942 pazartesi gtlnU 
1a&t 11 de yapılacaktır. Kat'l teminatı 15100 liradır. Tallplerln Harbiyede 
Yedek 8Ubay okulunda komiayona mUracaatıan. (2176- 2397) 

• • • 
Btr tavla inff. ettirilecektir. Pazarlıkta ekalltmeat ~.2.9t2 Çarşamba 

günll aaat 15 de Çanakkalede aııker1 ııatmalma komisyonunda yapılacaktır, 
Kelif bedeli 11,818 Ura 11 kul"U§ kat'I teminatJ 1772 lira.dır. Taliplerin bcllı 

vakitte komiayona gelmeleri. (2188- 2409) 

• • • 
200 ton .nper çimento almacaktır. Kapalı zartla ek.BUtmeaı 8.3.942 cu. 

ma g1lııtı ııaat 18 da Erzurumda aaker1 ııatmalma konıLııyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 20,000 llra ilk teminatı 1500 liradır. Taliplerin kanunt 
YUlkalarUe teklif mektuplarını ihale saatinden bir aat evvel Jcomtayona 

Frank Jcnald'in 8eııi 
bozdu: 

&Wdıtu vermeleri. (2188-2'°7) 

- Hiç şiir>heeiz Madam "imdi 
bcnhn insanı hayrete dütüren bir 
yaradılış olduğumu dtişllnUyorsu -
nuz. Halbuki bUtün bunlar o ka-. 
dar be.sif ki .. 

- Sahi nıS slSylilyonnınuz? 
- Bence en milşkUIU bu eahte 

doktorun ziyaretinde burada hazrr 
hulunabllmektl. 

- Demek ki onun geleccfini 
hi.Hyordun.uz. 

- Tam evinizin önünde öfren. 
elim. 

- Peki ne oluyro? sız demek 
1d benim b\JmediiiJD bir QC>1l MY· 
}9i lılltyot w . 

- Hemen herıkee az çok Sak
r.\Dlento ka.rdetler meselesini bi
liyor. Dün huswıf memurlarım Sak, 
ramen tonun Paritııte bulunduğunu 

bana bildirdiler. 

- Ve şimdi de onun ta.rafmdan 
~öndcrilen bir adamı tanıdınız de
ğil mi? 

(Devamı varJ 

••• 
Bir buçuk lll bel tonluk 20 adet kamyon satm alınacaktır. Yeni ve. 

ya kullanılmıt ev l&atlklt veya lAatlluıiz olabilir. Yeni otolar lc;ln ftat kıı. 

talot, marka ve kullanıtmııtar 1çtn marka n bugUnkU bal vaziyetlerini 
bl.ldlrir mutuaal malQmatm Gellboluda askeri aatm &J.ma komlııyonuna 

blld1rDm.e8l. (2186-2306) 

• •• 
200 taknnbk mevcut nQmunulne göre ttıtenkçi malr.eme8l•ııatm almL 

caktır. Pazarlıkla ek8iltmeeı 24.2.942 Salı gtlnU aaat 11 de Ankıirada M. 
M. V. Satmaıma koml8yonunda yapılacakt.rr. Beher takmım flatl 157 lira 
12 lrunlf tutarı 11,Ut lira katı temlDatJ 47H liradır. Taliplerin belll va. 
kitte komilyona gelmeleri. (2l:I0-2328) 

• • • 7'50 D& 800 ton Buğday krrdmlacaktrr. Kapab zarfla ek.Utmeaı 21.2. • 
IH2 Pazartetrl g11DU aaat 18 da Buna.da Tophanede aaker1 satmalma komla· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 Ura ılk teminatı 1800 liradır 

TaNp~ ~ ~ t.ekılf m.elf,tuplaqpl Dlale --~- lık ...-ı 
e1'ft1 Jrom!Q'Clla ftnne1ert. 1ltr8d ,.. plTtnamat ~ w fmurba1 L• 

.A.mirllklerf atmaıma komfıryonlarmda da gör1llUr. (1994-I03:S l 
• • • • 

AJ&lıda yazıU meva~m puarlıkla· ekslltmeıen 20.2.942 CUnia g'llntı hL 
alarmda yazılı ııaatlerde Yaaaıviran'da aaker1 satmalma komtııyonunda ya· 
pıl&caktır. Taliplerin belli vakitlerde tem.IDaUarlle komisyona gelmeleri. 
Clnsl. lıliktan İhale ııaatı 

Taban• 2fSOO Liralık 115,30 
Mercimek. m>O .. 14,30 
Havuç. 2l500 .. 16 

2600 .. 14 

Doktor çantasından çıkardığı 
r..mpulleri sağ elinde tutuyordu. 
Hareket o kadar ani oldu ki mı
r~eri eol eline geçirecek kadar 
~ zaman bulamadı .. Mllthiş bir 
t>Uey elini yakalamış ve öyle bir 
kuvvetle s.kmışt.ı ki doktor prof e
sör Damon'ım muavini feyrat et
mekte-n kendin! alamamDJ ve eli
ni kurtaddrğı zaman da teeyada 
devam ooerek havada sallamağa, 
a.crdan kıvra.nmağa başlamıştı. 
Aynı 7.8.manda doktorun elinde kı
nlan ampuller halınm üur'.ne dllş
mill$ mllthiş bir duman çıkanyor-

l~nk Jerald derhal kapıyı k:ee- .. ı __ K_A_Y_I_P_L_A __ R _ _.lı 
ti, ve· 

Kunı fuulye 
PraA. 2600 .. 

• 
16 

(2172 2393) 

• • 
- Az. daha benim de ellerim ya

nacaktı.. dedi. 

Yaralı Dti bUıkliim olmuş. mUt
hilt bir acıyı durdurmak i.Btlyor • j 
.muş gibi cli.r:i takıyordu. Bir klor
form kokusu btlttın sa.fonu kapla -
ımttı. 

• FaUh nUfua ı:mımurluğundan aldr 
ğım nutu• kAğıdrmı UYI ettim. Yent. 
atnl alacafımdan eeklalnln hUkmO yok 
tur. 

Kuquneuk Tutalı boe&aa No. n 
Evrepldl Raci Yorglu (S881'7) 

••• 

2 parti onar tondan 20 ton mttr etı almacaktır. Pua.rlıkla ekııutmesi 
20.2.942 Cuma gllnU •aat ıo da Topkapı Ma.ıtepeslnde ukert atmalma ko 
ml•yonunda yapılacaktır. Taliplerin temlnatlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (2190 2411) 

* • • 

Frank Jerald kcnd~e hayret
ler içinde ba.k:an preneeee izahat 
vermek )bumunu hiMcttl : 

Beher metre mtld.bma 22 lira tahmin edilen muhtell! boyda 'yuvarlak 
j ağaç alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ,20.2.942 cuma günU saat 115 de Sa. 

Gemici cUzda.nmu zayı ettim. YenL nkamifta ukerl •tmalma komlııyonunda "puacaktır. Teminatı 327 Ura. 
sini alacağımdan eııktatnln hUkmU yok dır. Taliplerin belli vakitte koml.ııyona gelmelm. (2094- 2tll5) 
tur. • • • 

- Vaziyeti ~et tabii karşıla
YID, dedi. ÇtlnkU bu zat doktor 

1 - 'l'aUbl çıkmadığından &§8ğıda ciM, miktar ve ekatltme ııaatı ya. 
Mwıtata Keııkln: Cihangir, Bakraç zılı maddeler 25/Şubat/942 Ç&rJ&Dlba gUnU Halıcıog-;u 760 Satmaıma ko. 
sokak No. 10 (38836) milyonunda paurlıkla ııatm almacaktır. 

-----------·------------------ 2 - Evaat ve prtnameler her gUn kOmlll)'onda görtttebilir. 

Desinatör aranıyor 
Türkiye Kömür Satlf ve Tevzi Müeaaeaeanclen: 

Müe11esemiz merkezi için makine, inıaat resimleri 
ile harita yapabilen tercihan sanat melttebi mezunu bir 
deainatör alınacaktır. 

isteklilerin çalıfma haya•darını hülisalandıran yazı. 
larile Ankarada müesaeıe merkezine müracaatlan (2433) 

Belediye Sular idaresinden: 

İdaremize !Uzumu olan matbu evrak ve defterler kapalı zartla mUna. 
«aaya konulmuıtur. 

1 - Eksiltmeye girmek Lııteyenler idaremtz Levazım Şefliğine mUra· 
caatıa para.sız olarak şartnameyi alabilir ve numuneyi göreblllr:er. 

2 - Talipler teklif zarflarını : t şubat 1942 ı;arıamba gUnU saat 12 ye 
kadar Takıılmdekl idare merkezinde MuamelAt şenıtıne vermelidirler. Bu 
eaatten sonra getlrltecek zarflar kabul edilmeyecektir, (24~) 

1 latanbul Belediyesi ılanları 

Beyoğlu Kayınakam!ığı ve belediye ıube•I blnaaı bahçeıılnde yaptml&· 
cak ııundunna açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 1831 lira 28 ku. 
111§ vt! ilk teminatı 122 lira 34 kuruıtur. Ke~if ve şartname Zabıt ve Mua. 
mclAt MUdUrlUğU kaleminde görilleblllr. İhale 5.3.942 Pertcmbe günU •aat 
14 de Daimi EncUmende yapılacaktır. Tallpıerln ilk teminat makbuz veya 
mektuplan, ııı.ıe t.arUıtnden aeklz glln evvel beled1'ye Fen İşleri MUdorıu. 
~ne mtlracaatla nlacaklan fenni ehliyet v.- 9fl yılma a lt ticaret odıun ve. 
slkaııı.ru. ı.tıaıe &ilnU nıuayyen Bl\atte Daimi Encümende bulunmalan. 

{2421) 

3 - lateklllerin belli gün ve saatte komLsyona gelmeleri. 
Cinai. Mlktan Ek@lltme aaa tl 
Bade yatı 
Pirin.; 
Burçak 
Çekirdeksiz K. Oztım.. 

8+8=16 Ton 
20 .. 
20 .. 

7 " 

H 
14,30 
llS 
16 

(2196- 2417) 

Nafta Vekaietinden: 
Ebll~Ye konulan it: 
ı - Bura. Su İflert Birinci Şube MüdtlrlUtu mmtakuı dahilindeki Ko· 

caçay tı.zerinde bir regUiatör ile Kocaçay sat ııaıııı sulama kanalları ha!ri· 
yat ve 1.Dpatı ve Mllr11vvetıer dere81 Ialah İth!rt Ktihammen keılf bedeli 
vahidi fiat eauı üzerinden '"474.100,. Ura ''38,. kul"U§tur. 

1 

2 - Eluılltme 13.3.942 tarihine ruUayan cuma gtlnU saat 15 de An. 
karada Su tıleri Relııllği btnaaı içinde toplanan Su Ekalltme Komisyonu oda. 

1 

ıımda kapalı zarf uırullle yapılacaktır. 
3 - t.teklller ekııtıtme prtnameııl, muk&•ele projeat, Baymdırlrk İt

leri Genel ıartnameıı\. Umumt ını tııeri fennt p.rtnameııile huııuat ve fetını 
rartnameleri ve projeleri ''23,. Ura "70., kur'Uf mukablltDde ııu itleri Reı.. 
liğlnden alabilirler. 

4 - Ekıılltıneye girebilmek lc;ID isteklilerin "22714., lira "Ol,. kul"U§· 
luk muvakkat teminat vermeal ve eluıtltmenin yapııacağı gllnden en as Uç 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dllekÇe ile Nalla Vek&· 
letıne müracaat ederek bu ite mahııuı olmak üzere veıılka almaları ve bu 
vealkayı ibraz etmeleri p.rttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanıar ekmltmeye l§tlrlk 
edemezler. . 

15 - lııteklll•rtn teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ııaatten bir 
ııaat evveline kadar Su tılert Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 11... 
~mdir. Poatada ola.n gecikmeler kabul edilmez. (1048) (22115} 

SAHiBi . ASIM VS 

Umumi ne.şnvab idare eden 

. -

Basrldıiı ver V AKJT M11tbauı 

Rtfı1t 4Pımet s~re 

• 

ıKraml)e lkramıye lkramlye 
Adedi mlkdan tut:tn 

Llra Ura 

- ---
1 25.000 215.000 
s J0.000 30.000 
~ ı:ı.ooo 2!5.000 

40 2.000 80.000 
80 1.000 80.000 

120 500 60.000 
800 100 80.000 

1ıoo M 60.000 
4000 ıo 40.000 

80000 3 240.00C 

88249 Yflkt\n •••• 720.00fl 

Tam bUe S. VRrım bile t ı,ıı llm 

latanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
939 3955 rın hu gayri menkul ile lemin e. 
Bir borçlan clol:ıyı mahcuz olup d ilmiş :ıl:ıcalcl:ırmın rnecmuunclan 

para7a çe•rilme•ioe karar •erilen fıız'aya cıknuızsa en .cok artıranın 
Rakırköyü Çırpıc ı çayırı l\tilhalpa taahlıütlu haki k nlmnk Ozcre artır 
şa çiftliği Bunn:ıh çeşme mevki. ma on RÜn ılnhn temdit edilerek 
inde kayden 15 m:ıhal!cn 6 - 5 3.4 .912 tarihine müsadlr cum:ı gü_ 
ııilmoratnj olup nr:ızii zemini sathı nü saat 14 den 16 ya kadar fstan· 
mai kismcn sürii'ii ve kıo;men tar_ bul üçilncü irra memurlu~u oda. 
la halinde olup sürülmüş yere lnh· sındıı arlırın:ı bedeli s:ıtış lctiye· 
nı> tlikilmlştlr. nin alac:ıAına rüçhan olan diğer 

ıİlacııklılnrın hu gayri menkulü ile İçinde 15 kadar incir, dut gibi 
ıneyvalı ve hududu dahilinde 70 lemin edilmiş nl:ıcakları mecmuun_ 

ı 
dan fazlaya çıkm&k ve muhammen 

~öğüt a,:ıııçl:ırı vardır. Ayrıca h:ı. 
J,ıymclinin ylizde 75 şlni bulmak raka h:ılinde ik i mekan 5 N<l. ht 
şarlile en çok artırana ihale edilir. 

mt•kanın iki yon dl\·arı ı'ldı moloz Bi>'\·Je hir b('dele elıte edilmezse j· 
laşı <'luvnrlı fi7. (i'rinc yerli klrcmilfo 

hole yapılmaz ve s;ılış 2280 No. lu örülü çalısı harap H? yıJ.ılmak J · 
• kanuna ıe,·fiknn geri bırakılır.' ıercıiir. 6 No. lıı lı:ır :.:rn hıılinıic ii_ 

fı - G:ıyrl tıı <'nkul krncl isine i. zeri ve kısmen y:ınhırı gah·anl7.li 
h:ıl<' olunan kimse derhal veyıi ,·e· ~apla örlüliı m<-!iıin olup, zemin i 

ahşap, bir yanı moloz ıo ıhı,·n:lı :~ıei~a~~;i~~e~~;ın~: .. :~ı~:!:r::rı;:;~: 
zemin ı ah,ap bir oda me,·cutıur. 
İçinde senede fiO lir:ı kiracı var· disindcn e\·vcl en yüksek teklifle 

1 13780 t 11 1 

1 

kimse arzeımlş ol<'luAu almafa razı 
cır. me re mum ı ıııı o up 

r. • olursa ona razı olmaz veya hulun 
14,ıO) Jlra muhıınımc n l: ıyıııctı \'Ar h d ' .. - ld ıı· 
Jır - , nııızsa emen ye ı gıın muc e e 

· . .. l!rtırmaya çıkarılıp en çok artını· 
1 - lşbu ga~rı mcnktılun artır ' h 1 rt ' lı' lk' il ı d • '> '> '> na ı R.e e ı r . ı m e arasın a 

ma şartnıımc sı =~·· ·? ~-. l ıı rihinrlen 1 ki f:ırk ve ~<'çcn günler için yl\zd~ 
illharen 39 39a.ı ?\o ılc 1 lanbul 5 len he'iap ol k r . d " n " " · - 1 • • : 1 unaca mz ve ı-
ı çuncu ıcra c :ıırc~ının nııı:ı ) yen ~er zıırarlar ayrıca hilkme ha<-cl 
nunıar:ı s ıııda ' hcrl,esin ~Ör<'hilınesi 

knlm:ık-.ııın ıncmurivctlmizce alıcı için açıklır. 11:\ncla yazılı olanlar- • • 
rfan toh c; ıJ olunur. (l\la<ldr 133) dan fazla ma!Umal nlruak isllyen 

ler işbu şqrlnaıııeye ve 39 • 3955 7 - Alıcı arlınna berfeli haricin· 
dosya numarasınıl ıı memuriyetim:. , de olarak yalnız tapu fero~ harcı_ 
ze milrııcaaı etmc'idirlcr. nın 20 senelik vakıf taviz bedelin i 

2 - Artırmaya i şlir:>k için yu- ve ihale karar pullarını vermP~ 
korıda yazılı kQ metin ) iizrle 7

1
5 ı mecburdur. Miilerakim '"ergllt'r. 

kıymetinde pey \'Cy:ı ınilli bir han len\'iral ve tanzifat ve l~llidiyc re~ 
kanın teminat mektubu tevdi eıli.: 

1 

ınindc1.1 millcvellit belPdiye rüsun• 
lecrktlr. (Madde 121) ,.c mülerakim \'nkıf i<'aresi nlıt'ıy.:ı 

3 - lpolc>k snhihi :ılııcnltlıl:ırl:ı 1 n it olmoyıp hesap olunaC'll'k falı 
diğer alakadarların \e irlifnk hak_ \'e <li~er zor. rlnr a)rı<-a hükme ha
kı sahiplerinin sı:ıyri menkul ÜZt! cet k.ılın aksızın mcmurıyclimiıce 
rindeki haklarıııı, husıı<:İ)e faiz V<' :ılırıdnn l:ıhsil olunur. (;\taılık 133) 
masrafa dair olan iddialarını isbıı 
llı1n tarihinden itibaren on beŞ i 
çinde evrakı müshitrlerilc birlik!; 
memuriyctimize bilclirmelerl icnı> 
eder. Aksi halde hakları tapu si· 
cllllle sabit olmnılıkça salış bede 
llnden paylaşma:ııınılan hariç kn: 
lırlar. 

4 - GösteriJen günde arlırmav1 
iştirak edenler artırma şartname~! 
ni okumu~ ve lüzumlu nıalümaıın; 
alını~ ve bunları kabul 

8 - Alıcı artırma bedeli hari_ 
cinıle olarak yalnız l:ıpu ferağ har· 
cını, yinni !icnelik ,·akır taviz be_ 
delini \•c ihale karar pullıırını veı
meğt' mecburdur. lftiitcrakim vergi 
ler, lenvirnl \'e tanzifat ve tcllAli~ 
ye rc~nıinden müle\'elllt hclediyc 
rüsum \'e müterakim vakıf lcare!liı 
:ılıcıya ait olmayıp artırma bede 
linden lcnıil olunur. İşbu gayr
ınenkııl yukorıdn gösterilen ıarllıt.
htanbul üçfincfi icra memurluğu 
rıdasıncla lşlıu ilAıı ,.e göslerikn 
artırma ş:ırtnamesi dairesinde sat ı· 
Jnc.:ıltı iliın olunur. (38838) 


