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Flyııtları 100 kunııt olan bn lld kıyme\11 eeer, 
; kupon getirecek okuyucumuza yalnır. ıro lmrup 
vc.rUecektlr. Bu kuponlan saklamayı unutmaymı7:.J 

Bir dargınhk 
ve 

bir dostluk 
Yazan: Asım Us 

\'i..'!f hükümeti ile mih,·er mem
leketleri arasındaki münasebetle
rin birdenbire boztıldu~·1ınu ttaJ. 
yan kaynaklarından Mareşal Pe. 
ten'in siya.oti hayattan çefadlmcsi 
lhUmaline daJr gelen Jıaberlerd~ 
'llllıromz. Marcş:ıı P eten mih,·er 
ile müttefikler arasında muvaze. 
neli bir mevkide durarak harp so
nunda her iki tarafın galcbesiu. 
den olduğu kadsP rnağlübiyetin
den de faydalanabilmek maksadı 
gildiiyormus. Bir t.arafta.n Ber. 
Un ,.e Romaya, diğer ta.raftan 
Londra ,.e l•a.5lngtona JiarBı ayni 
derecede uysal veya uzla.qna.z ~ö
rtinmesl bundan ileri geliyormuş. 
Fakat ıJmdlye kadar geçirilen ~c 
rUbelerde bunun falsolarmı mey. 
dana koyan bu siynsctin artık de
VUrıma imkln ydkmuş. Mareşal 
Peten ~~kilirse yerine onun kadar 
geçıni' hııyah sercftı blr adnm ol
ma.sa da her halde Fmnsanm müt. 
tefiJdeıinl daha. i~ 1 koruyan bir 
reis bulunurmuı1. 

Ba t5rlil sözler Romadan et.rafa 
)'ayılırken Madagaskar adası ile 
Pransız donanmasmm mlh,·cr em
rine teslim edilmiyeceği haldmıda 
Vf i hükümeti tarafından VaŞnı:. 
tona tcmlnat \•erildiği L,iüldi. Bu 
teminat ha.beri lle o tehditler ara.-
8mdaki münasebeti kesfetme1' ı. 
dn çok zeki olmıya ihtiyaç yoktur. 
Mareşal Peten hUkfunetinln Fran
tıız donanmBBı ve !lad~kar 
adasmı müttefikler aleyhhıe kul
landınnryacağmı RuZ\"ei~ teınln 
etmesi derhal ka.rşı taraftan ku
laklanmıza dargınlık ~omurtulan
nı getlrdl 

Almanya bütün "uvvetlerinJ Uk 
b&har taanıızu için doğu cepbe8i
ne toplarken gerek ittifakındaki, 
gerek 1 gali altındaki memleket
lerden de mümkila oldaju bdu
fazla ku\"\'et almak istiyor. Akde
nlzdeki Fransız donanması ile Ja.. 
ponlann (:fhııdlden göz attlğı Ma.. 
<lag&l4kar adası kendi hesabına üs 
yapmak için çalışıyor, Hem de bu 
defa Mareşal Peten'ln Va.,ingtooa 
verdiği teminata rağmen bu te
~bbüsten kolay kolay \-U geçmi. 
. vecek gibi gö.rünllyor. 

Bu arada dikkate ~arpan ikinci 
bir haber Almanya lle Bulgaristan 
araımutald münasebetlerden bah
seden bir Berlln telgrafıdır. Alman 
Harirlyeslnin sözcüsü sorulan bir 
suaJe- cevap vererek <l<'miş ki: 
"Bulgar • Ahnan müns.sehetleri 
bir tek maksada varmak, bir nok
taya erişmek için birler:miı:ı olan 
memleketlerin münasebetleridir. 
Onun için her memleketin bütün 
kuvvetleri yardım i~inde kulJanıla
caktır." 

Ahnanlar bir müddet en·eı Yu. 
goslavyadıı.ki işgal kun·etlerlni ~
kerek yerlerini Bulgat' askerleri
ne teslim ctml_şlt'rdi. Böylelikw 
tnlh,·ere karşı ı;cte harbine denm 
eden Yugosla\-yada zabıta ,·azife. 
cıJ Bulgaristan& g~tl. Alman 
llariclyesi sözcüsünün yukanya 
ka;\'dettiğimlz sözünden anlaşılı. 
yor ki Bnlgarbtandan Yugoslav . 
yadaki zabıta lıJlnden başka hlz. 
:netler de lstiy~ktlr. Belki d<! 
likbahar taa.rnmıııda Bulgar or. 
dosuna da \-azlfe aynlacakttr. Ber
tin Haıiciyeslndnı aS<sed<"n sözle. 
rfn hatıra getirdiği mana bodur. 

(Mir) ismindeki Bulgar gazet.c. 
i 2 mart tarlhli sayısında Alman. 

lann Ukba.har taarruzundan bahse
flerken bu defa harbin kesin bir 
zafer safha.sına girtX'ef,<ini n A\·. 
rupaya sulh getireceğini söyle. 
lllekle beraber harbin uzun zaman 
devrun edip gitmesi ihtimalini de 
kaydooiyor. "Bu t.akdlrde Bolga. 
ristnn kendi Uz.erine dü~en her 
tiirJü fedal<arlıklan göze almı~t.rr; 
"İrn Bulgaristan kendi mukadde
rntmı mih\'er de\'lctlerlnln ta.iline 
bıığlamı tır .... Dilor. 

iste Ilulgnrl<stan bu ~ilde mih
' l'r hesabına yenI vnz.lfeler için 
'1nzırlnnırken Alman matbuatmcla 
ltuJgnrln.nn Jıo una gide<"ek bazı 
t~.ahiirııt tabii görülür. Ancak 
hu tezahürat nıktiyJc Ayastafs. 
'lo nıunhc<lcsi ile temeli atıldığ• 
lıair1c tnı;Uzlcrln mUclabalesi ile 
~ercckle mb·en büyük Bulgari.c;ta.. 
ııın im defa lhyn.smclan bahsedi
til'S<? bo sö:r.iin ne demek olduğuna 
1 izim için dikkat etmem<"k müm. 
'Un değildir. Nitekim (Daunau. 
''"'ltuns:> lc;mind<'lit Alman ga1..ete. 
inin 1 mart tarihli sayısmda ~-

16 Mart ilıtif ali TIBBiYELiLER RAYRAMI DÜN KUTLANDI 
Yarın Şehitlikte yapllacak 

C.H.P. partisinde kurulan bır ko. 
misyon. 16 mart ihtifali için bir prog· 
ram hazırlamı§tır. Program §Udur: 

1 - ihtifal 16 mart 1942 pazartesı 
günU sa.at 15 te EyUptckl şehitlikte 
yapılacaktır. 

2 - 16 mart 1942 pazartea günO 
aıı.at 13,15 tc köpıilnUn Haliç lıkelesln. 
den kalkacak bir vapur askeri kıtaları. 
aaat 14 te kalkacak diğer bir vapur 
da davcUllerl alaıak Eyübc götUrecek. 
tJr_ 

3 - Merasime askeri kıtalar. polis 
mUlrezesl, mektepler ve halk ııtirak 

edecek ve bu heyetler şu suretle sıra. 
!anacaktır: 

A) Bando, B) Askeri kıta, Cl Polis 
mlifrer.esf, D) EyUp ortn okulu Vf' <;ev 
redeki Uk okullar, E) Halk ve cem:. 
yeUer. 

Sovyet tebliği 
Cenuh batı cephesinde 

Alman cep
hesi yarıldı 

-o--

Sibiryadan 

4 - Merasim, §ehlr namına konup 
cak olan umumt meclis azasından btr 
z.atm ~ylcvi ile ba§lanacaktır. I 

5 - C.H.P. ve halkcvleri namına 
parU vil~yct idare heyeti tarafından 1 
secilecek bir zat ve gençlik namına da j 
Oniverslteden bir talebe s8z söyliye . 
ceklerdtr. t 

6 - Nutuklardan sonra bıındo ma. 
tem tıavaaı çalacak, İstanbul komu • 
tıınlığı Belediye ve parti namına ıe . 
bitlere çelenk konacaktır, 

7 - Çelenkler konulduktan sonra 
bir subay kumandas!yle bir manga as. 
ker havaya Uç defa ate§ edecektir. 

8 - Bundan &<>nra duruş sıraslle kı. 
talar ve mektepler geçit resmi yapa. 
caklar ve EyUp iskelesinde dağılacak. 
!ardır, 

Bulgar meclisi 
6,5 saat süren bir 

toplantı yaptı 

Kır al 
Başvekille uzun bir 

görüşme yaptı 

Latin milletler 
bloku kuruldu 
ltalqa bloka 

dahil 
edilmemiş 

Londra, 1' (A.A.) - B.B.C: 
Gelen haberlere göre, İtalya naric 

olmak üzere Fransa, İspanya ve Por. 
tekiz ara.~mda bir LAUn memlekeUerı 
bloku kurulmuştur. Bu blokun şefi la· 
panyadır. 

Kahire, H (A.A.) - Verilen btr ha. 
uun:ba n!!.!luıuııtı:!filJılle nı.ıı:ın yeni ı.Unllcdı- yupılan tören Talim görmüş yeni 

kuvvetler getirildi 

Sofya, U (A.A) - Bulgar nazırlar 
meclis! dün ak§am saat 18'den 24,30a 
k&dar 8Uren bir toplantı yapmf§tır. 

Toplantıdan evvel kralm, ba§vekil M. 
Filov ile uzun blr görilflll• yaptığı bere göre Alman, Fransız, İspanyol Tıbbiyenin kurulll§Wlun 115 inci YI- ri aniatara.k yurda g&rterdiği )'flJaııek 

ödevle!'i önnıı,,tar. ( Yazısı! incide) söylenmektedir. (D8'V<Jmı Sa .... Sü. 6 da) 1ı dün bütün tıbbiye ve yUksek tahsil 
-------------------------------------------- ı g~~rl~n~tlmk~~~"~~k~- Rektör, hekimlik ideali etrafmdıı 

~an .ııöy!em1*tir: 

Şeker fiyatı artmıyor 1 ~E,~~~:~~:~;i~;~~ 
Şayia çı.karan ve şeker sakllyanlar örfi idare ;f1:~1~'.f~~::= 

"Tllrk heldmlnm ideeı! para laı -
zanmak olmamalıdır. Para Juı.z.IMm)l\J'l 
kendine gaye ediılen hekim ldee.Hni 
kaybetmlf demektir. 

Meslek qkı ile, i.naa.niyete yardıma 
çalışan heldm1n para ve §Öhret ken . 
dlllğlnden ayağm& gelir.,, 

m ah kemesi n c e cezalandırılacaklar 
• Son bir kaç gündür blr kıaım bak_ • aarfetmekt.edir. Şirket, enelkl 

kaJJarda gekcr bulunmamaktadır, Bu. oldutu gibi dUn de §ehre oeker 
nun aebeblnin halkın §ekere fazla ve mlştır. 

gUn kcr fiyatlarının artacağı haberi vlJA.
ver. yet tarafından katlyen tekzib edilmek 

ted!r. 

(Devamı 8 tint'öde) 
~~~~~~~~~~~~~~~.ı.-~~~~~~--

ıRomanyada 
18 bin harp esiri 
ziraatte çalışıyor 

sebebelz tehactimll oldufu anla,ılmış- DUn verilen teker mlkdarı 60 bln 
tır. Mamafi, oeker §lrkeU, bUtUn ta. kilodur. 

Fiyat murakabe komisyonu kontrol. B!lk~, H (A.A) - Romen genel • 

Alman tebliği 

Kerçte şiddet
li çarpışmalar 

lebleri k&rfılamak için ıtoklarmı bile Bazı k!maelerin ileri sürdükleri §8-

Yardım Sevenler Cemiyeti 
Dün Eminönü halkevinde 
senelik kongresini yaptı 

Her yıl olduğu gibl, bu yıl da llae 
ve ortaokullarla, öğretmen okulları 

ikinci yazılı lmtihanlan mUteaklb bir 
eömeatlr tatlll yapacaklardır. Orta o· 

lert bu şekilde pyialan çıkaranları kurmayı, bazı cynlcUerdc. zirııat ame. 
takip etmekudir. Bunlar ldd!har su_ leainln aZlığı dolayislyle, 18 bin harp 
çiyle örtt idare mahkemesince ceza- ı esirinin ziraatte kullanılmasına mtisa· 
lanclınlacaklardır. ade vermiıtlt. Ruslar 

j
1

_C_E_P_HE_L_E_R_DE_D_UR_U_M_.j 
Mühim zayiatla. 

püskürtüldü 
Bir aylık Sovyet tayyare 

kayıbl 1,042 

Slbirya ve Volka kuvvetleri 
niçin Şark cephesine gelİlJOr 

Berllıt, H (A,.A.) - Alman ordulan 
ba§kumandanlığmın tebliği: 

Oldukça usan sQren blr .Ukftnet 
devreslndm ııonra dllpnan tanklan • 
nm vl' 16: yarclcrin himaycslnde ha.re. 

ket < • mUhlm Sovyet kuvveUert KL 
nmdak. Alman ve Rumen mevzilerine 
taarruz ctnıi§tır. Taarruz Kerç yaran 
ad:ısmda yapılml§tır. Cereyan eden 
pek glddctll muharebeler nbticcslndc 
1nı taarruzlar a.ğir zaylntııı ger! pUs. 

Şark \'e Libya ce-pbeıJ: 
Ruslar, ilk de.fa bi rccphe gerl

<1i haberi verdiler; Voıga ve Si. 
l>iryadan talim görmilş kuvvetler 
getirdiklerini bildirdiler. Bu ara. 
dil, Almanlar;n da cepheye ihtiyat 
kuvvetler sevketrnekte oldukları 
ha.~r verilmektedir. Alınanlar, 
henüz böyle cephe gerisi haberi 
ı~eşret.rnlıı değillerdir ve ilkbahar 

1 t.aamızundan da bahs~t.memekte 
dirler. Daha doğrusu söylemiş bu
lunuyor. Alma.nlınn kaçtıklarmı 
bildirdi ve Sovyet ha.beri karşJSln. 
<i!\ Almanya Jna:ıca §U cevabı ver
m~ti: "Va.kti gelince klmln kaç. 
t1ğı görlilecektir.'' 

Sovyet haberin~. yani Sibirya. 

dan ve Volgad=ı.n ihtiyat kuvvet. 
leri getirildiği her halde doğru -
dur, çünkü kendileri bildiriyor. Bu 
kuvvetlerin gayccıi de malum: llk 
bahar taaITUzu başlamadan önce, 
Almanlara li.r darbe indirmek. A1-

r 

f Demımı S" f Sil. J, de) (De:vamt Sa. ! Sü. 6 da) 

YENİ ANKETİMİZ 
~ .......... ~ 

-~-- - ~~ ----- ----~ ~-~--~~~~--- -~-

G l N Ç LE B 
Her romanı okumah mıdır? 

Terbiye ve ahl~k üzerinde tesirler yapan romanlar vardır. 

Bu romanlar, genç ncs!I Ur.erinde t-ehllkcH cöküntUler yapablllr. 
Gençler, her roma'lı okumalı mıdır? . 

Profesör, DOi:.\'nt, Oğretmm, Avukat, •.rerblyecl, Muhnrrlr, 1 
~~likM-k tRh<;ll kı:ı ve erk<-k ta.JcbelerJ ne dlyorlıır? •. 

Anket için aldığımız cevaplar 
Mevzuun hakikaten bir dava olduğunu belirtmiştir. Bir kaç gllr 

kadar V AKIT stltunlarında okuyacaksınız. 

rediler~ Bulgar gazetelerine nak. 
lcdilmis olıın makale bu cümle
dendir. Almanya ,.e Bolg&ristan 
j:ibi dostlar ara.<Jmda daima veya 
bu !}ekikle cilveleşmeler olabilir. 
\'e bu tUrlü cllvele~eler de hoş 
gôrülebillr. Ancak bir dost diğer 
bir dostun gönlünü almak ister
ken etrafındakileri rahatsız etme. 
mosl lizım gelir. ı·oksa Alman 
gazetesi Bulgaristanı lstanbul Rur
lanna kadar getlrea Ayutafa
nos muahedesi Türkler f~ln llMıl 
bir muahede olduğunun farkında 

iDi cJeğl.ldlr? 

kul ve liseler 20 mart saba.hından 26 Ek k . kt 150 
mart sabnhma kadar, öğretmen okul- ' me mı arı 
lan da bir Nl.aandan 7 Nl.aana kadar ilk cevabı, şair~ muharrir ve mual

lim Orhan Seyti Orhon vermektedir taw edileceklerdir. grama indiriliyor 
Buna &\t karar dUn maarif mUdUr. 

IUğüne bildirllmı,tır. F.cneb! ve ekal. 
llyet okullariyle ilk okulların tatil yap 
malan hakkında vekAlet taratmdan 
verllmlg bir emir yoktur. Bu okullar 
normal ıekilde tedrisata devam ede. 
ceklerd!r. 

Roma, 14 (A.A.) - Ofl: 
Yarm İtalyada bir günde adam ba. 

§lll& verilen ekmek mlktarı 200 den 
150 grama lndlrllecektır. İki günden. 
beri Venedlk sarayında Musol!nln!n 

(Devamt Sa. ! Sü. 6 da) 

Bundan &0nra sırası ile: Ocza Doçenti Sulhi Dönmez.er, A\v.knt 
lrfan Emin, profl'6Ör l':Wıcyl Om"er, l\luhnrrlr lskender ı;'ahrcttin Sertelli, 
Ecleblyat 11'akülteslnden Suzan... ()lğer eevnp wren isimleri nynM bll. 
dlrettığb:. 

- .. ~. 
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VAR 1 T 

Fransızta ·a 
ihtar 

1r;. 3 • 1942 

.rJO" ..... aa te ııgl 
(8Q.3 tarafı 1 mai sa11fada) 

kUrtwmu.,uır. Dil§IlUUlln 48 tankı talı. 

Wı f H . '11/lı ~~ pıı Ilı /ili/. 
.................... 1 

meyi teşvik lçlD ae dfişlnüyorsunaz 

Almanya ile 
italya 

iktisadi bir anlaş
ma imzaladı 

Fabrikaları terkediniz 

Seylan 
adasına 

ingil iz ve Amerikan 
askerleri 
çıkarllıyor 

lip edllml§Ur. Şark ccphCBinln diğer 

kesimlerinde dUUman ~bir muvafta. 
kiyet elde edemeden ta&mı.zlrma do • 
va.m •tmiftir. Yapııa.n bava mubare • 
beterinde 17 Sovyet tayyaresi dU§Urill. 
mUgtUr. Biz big bir kayba Uğramtldık. 

tısatçı Muzaffer 
A Di1'0n projesi 

lktiaatfı Muza/fer Akün'ün bir tetkik met1z:uu olan 
cet1abını bugün koyuyoruz. Mırr.afler Akün, evlenme 
mevzuu üzerinde e•culı tet hilller yapmıı, projeler ha. 
zırlamıgtır. Bu proie•inin encanlı noktalarım okuyacağı. 
nız yazıda belirtmekte ve alakadar makamlar iaterlerıe 
daha mula .. al projelerini vermeğe hazır bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Eylenmek işini söylıyeceğiıulı 

\ e izah cıdecclJimiz şekilde hlr es • 
;-. <lıı}trnncnk tcşkilı\tn b:ığlarsnk 

hu işi kokuııdcn hnllctnıi' oluruz, 
'.\IP'iclc) i birkaç b:ıkımd:ın tetkik 
t ı ıncmiı lcnlıedcr. 

Derdin tcşrllıl \'C illıcı: 
J - Orta hnlli geçinen 5 • 6 nü. 

hı hı bir ailenin evlenme ç:ı§ıııda. 
ki hlr oğlunu evlendirmek isliyor. 
l ır; lııı rocuk hııkikntcn Cl'lcnmiyc 
taraflar ve nilc de bunu oiddeUe 
.ırzu cdı~or, kız aranıl'or, fnlrnt 

Jınkıkl nilo leşkıllıtıııı kurabilecek 
kudrellc cll'man bulm k çok zor. Ua 
zısı ~klen hclicnillyor. Fakat ev, 
işinden :ınlıımı)or \"C yııpmak da is. 
temiyor. {Bu tetkike bile değıni • 
yen ve aileye girmek liyakatini 

göstcnnfyen hıfcylı bir tip, bnmlan 
lun ır gelmez). 

:! - Kıı buldu'k, Tam islediöl
ınız slbl mo.tluba muvafık. Aileye 
tıirmiye de ran. Bu defa da anne, 
'halın hiç bir sebep yokken kızımız 
·' ıpnınır, czUJr diye knlnbalık alle 
ıdu .. kız veremeyiz O)Tı ev tutar. 

ı;ınız ıne f\l!t )'oksa mnıuruz,dcr. Hal. 
lmki bu ailenin nncak böyle toplu 
Jıir Jıaldc yaşıynlıilccck vaziyete gö. 
re bütçesi va.r. Ayn CN tutamaz. Ço 

cuk cin bu şekilde gecincmJyect'jlı. 
ni clilşünerck istcmiye iı;tenıiye mu. 
hakkak evlenmek ve mes'ul olmak 
'arken b:ıbn, nnnnın kızlarının bu 
işine ıruikast denecek del'ooedc mü-

- dahnleleri yüdindcn hu işten nz 
goccek ""c kız da :bedbaht olıcokhr. 

3 ...... Görüşler, buluşlar fena de. 
~il. Muvafakat ediliyor ve evlenme 
hadisesi de oluyor. 1ktısaJl vaıi. 
yellerinde de ferahlık Ynrdır. Fnkat 
kız: baddindcn faıla kısk:ınnuya 
b:ışhyor ve huysuzlanıyor. Pek 11z 
giller, ekseriya surat asık ve daima 
rlıı dedikodu mevzuları 1·aratır. Ne 
kadar d• üdil olsa erkek zamanla 
hayatından uaıa.nıyor. Jilç yolctan a. 
Mbi buhranl:ıra dü.5fi)-or. Bunu h{ı. 
<liseler takip ediyor. Saadet doğa. 
ınıyor. 

4 - Evlendikten sonra kadının 
tnr-ıı b:ıyalı ve idaresi çok iyi ve 
mutedil. Fakal bu defa dn erkeğin 
knroklcri çok zayıf, hnrlct tesirle. 
re <;nbuk kapılnnık evini ihmal edi. 
~or. 

işte höyte lılr çok misallerin do. 
i;urtluiiıı ve doiuraçnih hosl::ılıkl:ı • 
rın bir iktı ııtçıya ~öre knt'i t~dıı. 

'iı.i .. 
ı_v irndım ohııak şerefini taşı) a. 

cıık bir kndın ki <ıa~en kadınlık 
luı , denir. Yoksa tufo)liler bu i . 
mı tıı~ınuU.: urefi ne asl6 tesahiiı> 
edı ırıc-ılcr ı. 
~uha~ aile ıınaddiniıı en bü. 

~ u · temeli kadının cY işleri. 
ııe tam men scmp:ıtl duyına. 

ı.ı , kal'i)·ycn dedikodu mevzula. 
rındon uııak knlınnsı, zoıııki de olsa 
somurtkanlıktan ('Ckinme i ''C jtj. 

mal elliği erkeğinin sözüne lıarfi
rl'ıı uymcsı ve h:ıreketlcrine ayak 
ııydurrııa ı, daima lcmi.zlik ve inli
.. r1 11111:1 : 1 1ız bulun.a·, uz para He 
iyı ~ıışamayı tnuzim edebilmesi gij. 
lt'r yüzle ve ı;önUl rızasiylc ym·ıının 
makuliyellnc lıııınması, herhaıuıi 
hususta olursa olsun yıılıın söyle. 
mekten kat'jyycn çekinmesidir. 

Bu şerııiU nynen kabul ,.e tntbik 
edecek ev kadını e'fleııme saııde. 

tınin §ercrıı neticesin( ladacalıına 
:kat'h·en emin olabilir. 

rını onun ı>Ö) lcmesınc hncel bırak. 
ımul 11 grlirl ,.c iradı nı~bl"tındc 
knr~ılnınn ı, yitim karlının taşı -a. 
mı)•acağı hir şekilde ü:t.erine yük. 
lemcrııcsl, cvhı ihtlya~·J:ırını liste 
halinde kııdındıın 1 leyip giicü yet. 
lıAI nlsbcllc lnmnnılnmnsı ve hariç. 
le alllknsını tamaıııen kesip zonıo. 

nındn evlndrn çıkmıısı ve zıımıı. 

nında evine dönmesi, gezinti vesa. 
ircye birlikle gilıncsi. 

llu tavsl~clcrln tatbiki zor bir 
şey dl't;il, mllll bir rern at işidir. 

Dunu Huifc hilen kııdın 'e erkek 
bunun tatbikatında a!'ild tereddüt 
ctnıi)·cceklcrdir. Ye bu :;urcllc tian. 
detin kuca/!ıno atılncnklardır. 

nunlar böyle olmat-1 beraber Şii 
kananli de ileri slirchllirfz ki bıı cin 
umıım1 cvlcnrnc setcrherlfltlnl te. 
min cdecc.l\11r. 

Şehrimiz gibi dağınık muhitlerde 
her Jınhlc her scncln btediğl tiple 
kız bulmosı cok zor. Fıılrnt kabil. 
dır, Yrılnız bunlnrı nasıl anıyıp na. 
sıl bulup ,.c no~ıl :ıı~laşıp konuşma. 
lı. Ek crb·a ar:ıyıı> bulıımnmakton 
osannrak bu işten ,·ar. ge.:cnler de 
toktur. Her kes iş sahihi olduğun. 
dan bunlar itin enclerle uılraşmı. 
yıı da vakii müsait değildir. 

.Ek er evlenınclcr de c rnnc:ır ka. 
bilinden olmaktadır. Bunların ön. 

Jenmesi \"e lnnı normal bir c\·Jenmc 
şekli temin için, Jclcdiycni11 idare 
sjnde hir hüro lc'ii ine mecburu;:. 
Hu büronun kadrosuna çok kar'1k
ıcrli \ 'C itimatlı memurlar konma. 
sı e n tır. Yapacağı iş şchrimiı • 
de m~wcul ~vlcmmc ça~11141 gelen 
bekıir kızların \"C crkcklcriu BC')c. 
diyenin ıobcttircccğı bcyanıııımele. 

r1 <fo{lnı \ e hal\ikııle lımıamile u ·• 
gun olarak doldıırnıal:ırı şarttır. 

llil!ıh lınkil;nt malumat ıııhur etli. 
lii ıcı.bit cd!Jenlcr h:ıkkındn en ağır 

cezalar lnlbfk olunrırnk lıeyann:ı • 
menin köşcsldç kııın ''c erkeğin 
o liCnerc ait kilosu, boyu iki fotoğ. 
rtı.fı bulunncnktır. Jlcyunnamedc kı. 
zın, er-keğin, b tı:ıc;ınııı, mıası. 
nın ve kendisin(n ııc işle ıncş;ıııl 

olclu8u, lah ili, hah:ı~ı, .ıııa. 
~ oks ölüm '~Y hul terk ınrihlcri, 
i;lünıiln iehcbi, holihnıır chevcy. 
ıı;niıı kimler olduğu, ınııfı.tssıılıın 
y zılımı ı \'C bu ifndelcriu doğrulu. 
E!unu uilc reisinin ılc 1:ısıliki ile lıü. 
royo ,·erilıncsl. Brırorl teşkil edıle. 

cck dosynlıır -:ılfııhctik hır suretle 
tasnif edilir. Bunclıın sonm haki. 
knten evlenecek gen~lcr hüro)·o mil 
rnc:ı:ıtln i5C lınşlıyıılıilcccklcr ve 
muamele mo r:ıfını a\ıırs olarak 
,·ermh c mecbur ol.le kl::rdır. 811 
şekilde Jıazı slirprlzlere ınnhal hı. 
rakmıyac klır. 

Bütürı nl~an ve c\"lenıne mer.ısi. 

mi hu büroda cereyan eder. Nişnıı 
ve düğün için hnrp senelerine nıoh. 

ı;us olnırık üzere nıasrarı ı ıııern~iın
ler ynsakıır. Nişan vı;- dii~üıı Jıü. 
ı-onun teşkilatınd:ı ol:ıca~ı gibi dört 
sınıra tııksim <'dilecek flcreı niş::ı•ı 
'c• düğün oldu~uno göre nyrı, nyr ı 
ıııınncaktır. Hu para ınakhuz mu. 
Jı:abillnd~ ve Belediye mcnfonıiııe 
oln~·aktır. 

HöyJe :mğlıım bir leşkil!ıt:ı bağla. 
n c~k J tabll c~·rlqi takip edcl" ·k 

\"C bir evlenme SCfcrber)İ~I gôr;ile. 
cck!lr. 

Romu, U (A.-'·> - İtalya hariciye 
nar:ın kont Clano ile Alıno.nyanm ko. 
roa ııe!irl Von Mnken::en ve nazır Clo. 
dluır dUn, Almanya ile ttalyıı arasın. 
dakl ikUısadl ve malt l§blrllğlnl 19'2 
ıeneal nihayetine kadar tanzim eden 
bl rşıra anlaam:ı.lar imza etml§lerdlr. 

au anla§mnlnrda bilhassa 1942 se • 
neatnde iki taraf arnamda yapııaıı ip. 
Udnl maddeler teatlalnln tekı!lfi der • 
pi§ edilmektedir. Bu saye® harp en • 
dtı.ııtrilcrlnln lmalAtr geni§ ölçUde ar • 
ta.cu.ktır. 

Almnnyn ltalyaya gönderdiği mn. 
den kömUrU, demir \'e çelik mııttarmı 
urttırtıenktır. Bundıuı başka. i{"'al ol. 
tmda bulunan memlekeUerde iki tara. 
fın mU§terck metıfoatıerlne teaUQk e. 
~en blrltaç m<ıııele de halledıımıour. 

Bllbaıııın Yunanl11Uın hakkında, bu 
memlekette lktıımdt hayatın yeniden 
başlama.sı lçln tedbirler v.lınmıgtır. 

Bu görUşmelerden eonr!i mihver dev 
ıeUertnln (l6kerl mıhadıı olduğu kn • 
dar lkUsadl sahada da kuvvetli olduk. 
lan ve imo.ıat sahaSUlda bile ı::ıterdcn 
emin bulundukları ~ıaşılmı~tır. 

AVUSTURALYA 
Amerikadan 
yardım istiyor 

-0-

Avusturalyaya Ameri
kan agkeri çıkarıldı 

Nevyorl , 1ıl (A.A.) - Şikago Sun 
gazetesi bugünl:U cumartesi gUnll Kan 
berra ve S!dnoydım g ıen ve Amerl • 
kcuı askerlerinin A\'Ustrnlyada karaya 
çıktıklarını blldlrc.n haberleri iri harnt 
ba§lıklarla ne~retmektcdlr. 

Sldney, l!I (A.A.) - Cuma akşamı 
radyoda irat ettlı,"i bir hitabede Men. 
111 demlgllr iti: 

En aşağı Uç cephede hemen bUtUn 
lmkAnlıırmı kullnnarnk çu.rpı§U.D Ja. 
ponyanın, muhariplik zlhnlydi i,Yice 
tanınmış olıın yedl mUyonluk bir mem. 
\ckotl fatııa. vo 'znptcde~flnc lne.ıımt • 
rorum 

Mihver strateji sahasmda hakikat 
ve lyl tertlp edllml~ blr tııblrUği yap. 
maktadır. Japonya muva.ffakiycU 
kendisi için hayıı.U bir ehemmiyeti 
haiz olan .Almanyaya garbe, Hlnd 
Okyanusuna, Blrmanyaya, Çine, Man. 
çuriye doğru gilmek ve A \'UStralyayı 

hareket kablllyeUnden mahrum bırak. 
mağ& daha seri bir yardımda. bulun ... 
muş olur. 

••• 

geliyo z 
Loudra, H (A,ı\) - lnglllz hava 

nezaretinin tebllğl: 
DUn gece bQytlk mikılarda bomba 

tsyyarelerlmlz. Kolonyayı esas hedef 
tutmak vartlyle batı Almanya toprak· 
larma taarruz etmıılerdir, Tayyarele
rimiz geri döndükleri sırada, aWmı§ 

bulunan ağır \:ıOmbaların in!Ulki yU. 
~1lnden bir çok yanguılar çıktığı ıö • 
rülmUştUr, 

l§gat altındaki topraklarda dU§DWl 
tayyare alıınlan da ayni gece ~arnıza 
u~ramıo ve dll§man ırularıntı moynlar 
dökUlmU§tUr. 

Bomba tayyarelerlmlzln dördU nolc. 
sandır. 

LQndra, 14 (A.A) - Albay Brllton 
dUn gece, l§gııt altın(iakl t.opraklar 
halkına, radyo llc yayılan bir demeç. 
de, dlnleyic)lcre, Alı:nanye hesabınB 

çall§Rn fnhrlkalar Uzcrine lnglilz ha· 
va kuvvctıcrlntn dahl\ mUhlm taarruz 
lar yapmasını bcltlemek icap etUğlnı 
söylemi§ ve §!Sylcı d6ml§tlr: 

•'Tanrruzlarm ne zamıı.n yapılaca. 

ğınr eh~e s5yley.ımem. F&kat fabrUw... 
!ardan m:aklaşınız, köylere gld:nız. 1n 
gillz hava kuvvetleri yoldndır. Onların 
geçit yerleri Uzerindo durııı yınız. Ta. 
llhlnlz acık oııwı ... 

Cepbelerlle durum 
(Baş tarafı 1 ıncı sa11fa.daJ 

ınanların da lhtiyrı.t kuvvetleri sev. 
kctmekte oldukl3rma göre, Ruı:ı 
t.M.rrı,ızlarını her ne: pahasına olur
sa. olsun önliyecc-kle:rdir. Ve bütün 
bun ar ni~n o~nrına veya son
larına kadar deva medecektlr. Al
m!ln t.asrn.ıwnun çok giddetli olrı.
cağım teıkror etmek yendzdir. Hit
ler, Alman mflktfne ilkbahar ta. 
arruzunu ve bUyUk zaferi vadet. 
mlşt.ir. Bu taa.rnız, Rus1e.rın mu. 
kavemet §iddeti hesaplanarak yn. 
prlacağı ~in Hitlerin yeni bir ı>lan 
hazırl.a.m.-ş olm.nsı d3 muhtC'flleldir. 
Şllphesiz Stalin de boş durmamış. 
t.T. 1mtihan ~-Ok çetin o!aca.k fa.. 
kat her halde pek uzun sUrmiye. 
cektir. Çilnkü şark cephcs1nd~ 
ya.rıı;acak silllhl.-ır, zaman mefhu. 
rnu ile kayıt e..ltmn nlmamıyacak 
silAhla:rdır. 

Li ya ceph inde 1ı cet ema. 
rcleri çoğ 1.nllştrr. Bu bir üı.arruz 
f!5arcU midir, yokşa bir ~l knibı 
mı? .• lk1si de ı:>labt.Ur. Çijnkü .. 

ı•asifik cephesi: 
Pasifik ccpb~in"C geçmeden, bu 

c cpho ile ilgiij ve yU.kandaki etim· 
lemlzi ta.ınamlıyacak ihtimali kay. 
ciedelim. Ubyada.ki harMot emn. 
releri bir hücum işareti de, bir 
~;rap d~ 0 1abrur, Qimkü, Japonyn 
Ma.dagaskarı alabilir ve Japon 
l:uvvetleri, kapı yolunu knpıyab1• 

K nıberrn, 14 <A. A.) - Rııd- lir. O to.k~rde, Libya. ceph in • 
)oda. lılr nutuk irat eden ba.c;vekit den ekle eclllmelk istenen netice 
KurUn bilhn.ssa fii;yıe demi§tir: kendiliğinden h:ısıl olur. Artık A. 

".MUdafaacle. kalmaktansa tanı• 
merikan yamanları durur, Afı Hm 

ruza gcgmeyl tercih ediyoruz.,. kuvvctıeıı tecdt<l edilir, Du füti. 
Kurtin lunerlkayıı, Avustralya- mal, hiı1ka.ç stın önce ileri sürdü. 

ntn selilmeU Amerikanın garp sa. ğUınüz vakit, CcbelUtttınkt.nn d ı 
bilinin seliuneU demek olduğunu l•ahsetmişt:.k. Utin milletleri b!o. 
hatırlatmıştır. kı•, :ıcabn böyle bir hnrekeUn b:ı~

''BUtün müttefik milletler yan• 
1 d F Jangıcı mr;br? .. 

lış lıarcket.te bulunmuş ar ır, n- B;rmnnyµ. harbi, Japonlar lehlıı. 

Kolomb~ H (A. A.) - Scyl.An 
adasından sivill<"rin tahliyesi, yn
:tmd:ı Japonların adaya taarruz 
edecekler:nc bir alAmet &ayılıyor, 
Bu taammm Hl.ndiatan muhare· 
besine ba.:;langıç olması muhtemel 
<iir. 

Seyli.run askeri ha.kundan mil • 
dafaası güçtür. Hele Japonlar, 
ır.oo kilometre uzakta bulunan 
Nikobo ve Andaman adnlnrmı ele 
geçirirlerse müdafaa bUsbüt\ln 
gilçle~ecektir. SP.ymna Hint, Ho!
ld.nda, 1ngiliz ve A'.merikan kuv -
veUen gelmektedir, 

Nisan ayını:. ait ekmek kartları 
bugün gc 'mlştir. Yarrndan itfb:ı
rcn halka tevzi'ne baR!unarakt•r. 

,Jap?nl:lr bir ad:ıyı ı,g:ıl ettllt>r 
To'<yo, 14 ( A.A) - Domal ajansı. 

nın bildlrdlğlno göre, Jopon'ar, Su. 
matra §imalinde küçUk Vch adamıı 

işgal etml§lerdlr. 

Ja on ya 
Rusyaya taarruz 

edecek mi? 
Vavcl bu ihtimali 

tahlil ediyor 
Yı~1i DçUıi, J4 (A.A) - General 

Vavel dl1n ecnebi btuım mtııııesauıerıne 
§U demeçte bulunmuatur: Blrnıanyadu. 
dll§mıına knI"§l bUtUn kaynaktıırımu:ıa 
muharebeye devam tldeceğl~l söyte
mok lüzumsuzdur. Rangon'un lınyıbmı 
tcwt etmelı: Uze~ yeni mUnakale yol. 
lan aramak lçln her UlrlU gayreti sar. 
!edeceğiz. Çinle rabıtamızı lteaınclt 

ve Hindlstanı tehdit etmeğe mtı.ıııı.lt 

tıaıer elde etmek için Japonlu.mı ileri 
hareketlerine yukan Bt.rmruıyadn de. 
vıım edcçekleri şilpheılz glbldlr. Bu, 
kaT§ı koymıımu: l!zım gelen Ant bir 
tehlikedir. 

Gen~ral, İngiltcrenln Uzalqıark har 
bine n!l.811 girdlB'!ne temas ederek do. 

miştlr kt: 
J a.ı><>nla.rm R wıyayıı taan"\lZn 

Sovyet bava kuv\"CUeri 6 dan 12 
mnrta kadar 209 tayyare kaybctmlf • 
ıerdlr. Bunların 130 u hava muharebe. 
leri esnasında, 26 Bl tayyare toplan 
tarafından vo yed.is! piyade kıtaıan ta. 
ratmdruı dUşUrWmUııtUr. Ust tnra.fı 

yerde talırlp edilm1§tır, Aynı nıilddct 
lçlnde §11.rk cephealıide dokuz tayyarf 
kaybettik. 

İlmen gölünde Rus taamızlan 
akim kaldı 

Ber:lln, 14 (A.A.) - Almnn b3ş 
konıutanıığm.-n bildirdiğine göre, 
11 martta l;men gö ilnUn cenup 
doğusunda ve 5imal doğusunda 
Bolşev:klerin yaptığı birçok hu. 
cum, Alınan silAhlarmm ateşi ile 
&ka.rnete uğratılnuşt.Jr, Sovyetlerln 
uğrodığı kayıp~ıır ağırcl!r. 

SO\'fet tayyare kııyıbı 
Berlin, H (A.A,} - D. N, B. 

nin askeri kaynaktan l!ğrendlğ"ne 
göre, 2 şubattnn 6 marta kadtır 
Sovyet hava kuvvetleri 698 1 hava 
savaşlarmda olmak ilzere 1.042 
tayyare kaybetmiı,ılerdir. Ayni 
mUddet ~md9. Alman hava lruv. 
vetıerlnin kayrplan 96 tayyareye 
:1 ilk! elmistir. 

OencraJ Vst Nol"\ eçte 
StC'lJdıolm, 14 CA.A.) - Oknıy. 

nadaki eski Alman kumandanı 15c. 
~enıl Uı?t. pek muhtemel olıırnk, 
Alman sahil müdafaasını lrnwet. 
lendirıne>k ve Umanlard,a.ki gemi c. 
dn konınmas· tedbirlerini tatbik 
ctnıt>k Uzere Norveçe çe~işUr. 

LAUn lloka 
( BruJ torqft 1 "'~ ~"'"".?" > 

ve :Portekiz diplomat ve geııelkurmııv 
hcyeUerl arasında bir takım mUzake. 
reler yapılmqtır. 

Bu mlU:akereıer netfcealnde Fransa 
İspanya, Porteltlz arasında blr IAUn 
dcvl-Otıer bloku kurulmaaı karıırıa;ıtı. 

rılmıştır. ltalyanm m~akerelerden 

bortç b.ıtulmaaı Musolln.IY1 kızdırmış • 
tır. 

Haberlere nuaran Fransa, l.spanya. 
Portekiz bltaraflıklarmı UAn ederek 
ittifak aktedeceklcrdlr. Bu sureUe Al. 
nııınya bu devletler Uzerlne lkttsadi 
surette bir el koyma yapml§ olacaktır. 

Bu blokta idareci rol ispanyaya ve. 
rllecektır. Franl~o • Salazar arasın~a 

vukubula.n son mOlA.kat bu mllzakCTC;· 
ter ile nlA.kadardı. 

Geçenlerde l.sp:ıı:ıyaya y&P+OI§ oldu. 

eçmeleri ihtlmal hakkında ge • 
nenı.i Vavel bu ihtiina.lin mevcut 
t\lduğlınu söylemiştir, Japon gö • 
rüşüne göre Rwıya Japon o.na top
raklan için bir tehlike teşkil et- ~ seyahatten nvd t etm~ olll.II Ma. 
mektedir, Japonlar kendilerini kil- dam Peten general Frankodan mare. 
ti derecede kuvvetli nddettiklerl ~ Pctenc ~ bir mektup gctfrml~· 
takd rde l>u tehlikeyi derhal u • ı Ur. 
z~'e:ıtJrmak istiyebilirler, Fakat, Bu mektubund~ Franko Pctene l§ 
Japon noktai naı.ıııına göre Rus •

1 

birliği yapmasını tekli! etu\l§tlr. 
yay:ı tıı.~rnız vukuundr. bu mem-
lekelt{'n gclece.k havn taarruzla. İtaltrada 
rı tchlil;esi de mevcuttur. il 

.. _ -.....--~--
Sovyet tebliği 

(B~ tarafı l ıncı oaufada) 
rlyıı.sctlnde toplanan nnzırlıı..r komite. 
et bu kıı.ran vcnn~Ur. Ağır l§çflcrc 
vcrllen va bazı bnllerdo 450 gramı b\1. 
lan ckmçk mlktan lndlrUmemişUr. 

!Uoslm\·;:, 11 (A.A.) - Rnllyo, 
So....-rct lu~c.t.ırmm cenup !>atı C<'p
he~!rııle Alıııan mUdafan hattını ~nup eyaletleri fa.ala <ılarnk ayo:ı. 
yar J.ıa.k Uç yeri ie-ga.I ettik.erini t>OO gram hamur ıııacıı.klıı.rdır. Baflta 

bölpclcrde halim veıilcn et militan 
Mo kom, 14, (A. .) - Sibiryn ı hattntta 30 dan l';O gramıı. çı1"-4r1lmı§ • 

" Vo ·"' :l cc>phcre iyi taı~m gör tı;-. 

ı .... • ~ en1 tüm· :11 
.::- ı:;-e'm tc r. j Komite bundan başka, çocuklara vo 

Eu tı.ı:le. Almnn ardn ce'c o a. rtlcn tıelter m!ktannuı artt.ırılmuın~ 
ıak takv ?' ler .getinnektc olduk. J !tarar \"erml§ ve Yolcu trenleri ııdc(ll. 
la :ını b klıren birçok haberler nL-n J nın g nlı; ölçUoo u.zaJtıımaaı için mUna 
mı tır. kalQ.t n~za.ı-cUne 88.lfıhlyet vcrrn tir. 

Moskova, l4 (A,A.) 22 §Ubat ile 

ıo mart anıınnda gimnl cephesinde B l • d j l 
Sovyet kıtaları 84 moskQn mntınııı ge. U garıstan a ta ya 
rı aınu,ıar, düşmanın ııso topunu. 22 aleyhtarlığı 
lanlunı, 63 U naltllyc olmak Uzerc 109 Moako".1', 14 (A.A) - Tan: 
tayyaresini tahrip etml§lerdir. Almnn SözUne inanılır kaynaklardan alınan 
!ar bundan bıırka bıı cephede subay haberlere g!Sre, Bulı;erlııtanda birkaç 
\'e er olmak U:ı:cre lf bin tllll verml§. zamandanberl İtalyan aleyhdnn tcmo. 
ıcrdlr. Sovyet cepheleri iki Alman tre. yUller çok !azlaıaımıgtır. 
nını havaya uçurmunlardır. 

knt §imcllki halde bu YD.ll'lı§hk'n- rte Çin yolunu knpnmak sureti) I<· 
"1ı sebebin~ m°G5t.Jrmak doğru de- ilk hed<:fi:te vaJ"nl!§ bulunU)Or, /'. •. 
ğildlr. BUyUk Britnnya belki yapa- vustrnlynyıı. gelince, Japon~an n 
b!leceğl seylerl yapmaml5tır. Fa • sulh teklifi, her hılld<! bu devi •. 
kat Atla:nti.ktc cereyan edQn mu• tin hiç de harp etmek istemeyi. 
ııuam muharebeyi kazanmış, Rus. ş'.nden değildir. Bugüne kadar te. 
yaya si!Mı vermiFıtir. Bu itibarla nıin edilen zaferler, Avustralya g!. 
Paşi!ıkte dıı.ha bUyUk hh gayret bi Cavadan daha ıız kuvveti olnn 
snrfedcmer;di. Biz çocuk değNi.z. bir kft'a muhariolcrini veya idare 
Bu se~plc bUttin mcs'ııllyetler f..damlannı dU§ündUrecck bir telt. 
bize yUklenecelttfr. Biz bizzat ken Hftir En nihayet, Japonya hiç o:. 
ıiimizi mUde!a.a edeceğiz ve biz • maz.ıı.a ''Günah benden gitti" di;c 
ıat çarpJ!iacağiz, Birlceik Ameri • .i,.;e gfrL5ecok, Eski Japon ~ve
kil.dan ynı'<lım alacağız ve ondnn lcili, SQ{luna. kadar harp edcceklc. 
f!icir danı aeamz. ·nı 

Ba vekil, Avustralya hariciye n ve iyi harp odeccklerin! söy. 
razırmın Birlcalk Amcriknyo. git· Hiyor. Diğer tars!tan, Avustralya, 

"' İngiltere yardonmdan emin kal • 

Moskova, 14 (A.A.) - Ceo!Jeden 
Taıı ajansına gönderilen bir mesajda 
oÖyle denUmektedlr: 

Göbelsin nutku 
\'J::i, IS (A. A,) - O. F. İ: 

tiği.ni, çUnkU "Japonlar tarofm • mad:ğmr, imdada ı;elm<'sinl Ame. Almıınya propaganda nwrı Dr. 

Erke •in kadınn knrşı olan vaıi. 
fesi: 

Aile iylc ıkı oliıkn ve ihtiyaçla-

dl!Jl 95 gUndenberi yıldırun eüra• ıikay:ı hııykınyor, Amerika koş • 
t.iy1e yapılan Ileıi hareket dolayı- ırın.k isUyecektir, belki de koşa • 
s:yle henUr; VaeJ.ngton harp mec- ca.kttr. Fakat bu Avruıtra.iyavı 

Bu ı; kıılıul uildi8i tnl"dirdc kül. Jisiyle temas edecek \'akit bula • kurtarabilecek midir?.. Bu~il 
fctsiz ,.e ııek ııı rnnsrııflı olncıık o. ınadrğını .. söylemiştir. 13artlar dahilinde pel( nz i!ı tiınal 

Staraya - Rll$ll&da çember H:ine aU. 
nan orduyu havadan iaşe etmek içln 
Al1.1aıılar tarafından sarfedllen bü • 
Uin g3yretlcr bo~ gttmııur. Dt\§!lrU • 
len A1man r.n! ;..ır- ta.yyarelertnln mtL 
rettebatı hergUn, Sovyet blrllğln.e ge. 
tlrllmektcdlr. 

Göbels, Viya.na.da b!r nutuk 6Ö~ 
!ıyerek Avrupa teşkilatlanma.smın 
önümüzdeki ilkbahar v(l yazda. 
knt'i bir safhaya gireceğini belirt
ıniııtır. 

lnn hunu niı pliln ,.c proje mi de .--------------. verilebilir. 
\ t!rmlye lııızırıın. 1 Ne dememeli ? 1 Habcrkırl, s5zleri bir araya getire.. 

rek H!ııdlııtan hakkında da pek iyim. 

Slhhat 17ekı' 'z• •----------.. ı sor bir kelime verllomez. 
• 'Tc Jl!ler, musiki besteleri, resim V ~ ı Dil balıialerlne dokunan yazııarda Vavcl, Hindlst.anın kuvetıl dU§mana 

ıevhnları. ve hçr tUrlll aanat eserleri, d (oıta. halk) diye bir tabir göze çarp. kar.,t durabilecek derecede tahkim e-
ve!at etmiş .ııablplertndcn ayrılabflae· ı zm ir e maya ba§ladı, Şimdiye kadar bunu dllmemlş olduğunu, arazinin geni§ ol· 
ler onlar kimsenin eııerl olmazdı!! gallro, sadece (halk) diye ifade edi· duğıınu aı:ıtıı vururken "Fakat har. 

• G6zlerlmlz mikroskop gibi sör. ı~m•r, ı ı (A.A) - Şchıimlzde bu. yorduk. (Halk) kelimesi maksadı eyi bec!ceeğlz l'e dU~anı kovacağız., dl. 
ııeydi rnnnzaralnr ~~ letafeti halı: ola. lunmnkta oıan sıhhat vcklll doktor anlatmayor olııçak ki bunu vamficı.n. yor. D!ğer taraftan. Hind birliği tc. 
mnz v tatsızlık hı\tırntınuza da tealr HulCıai .Alatıış dün ö 'eden sonra vllA- dırmıı.ya IOzt.ım ı;tiı1lyQrlar. mln ediıememı.,tıı·. Pnmflktc, donan. 
cdcrdı; g!SzUn görmesi derecesinde yet ısıhhot mUdUrlUğUno gelerek tel.. Yalnız böyle olunca daha bUyük manm mUhlm rol oynamam llmm gc. 
bile t.blat lrlr zevk ve itidal hlesine klkler yapmıo ve sonra kuduz tedavı. bir mahzur beliriyor: Sınıfsız halk lir iken, tayyare ve d nl:r:aıtı salta· 
maliktir! hanesini, şehir \"e liman bıı.kterlyoloj memleket ve zlbnlyetıııde orta • ve ta- nat kurmu~tur. Amerika, y\ikııek kud. 

* ldrojcn yanar, okaijcn ynknıağa mu sscsC!llnl. bclrd!ye klmyahant11i. bli a;ııığı, yukarı • oınrak halkı billUk- retıni. bu eahRda gösterebilir, ıapon 
yarar: Sklsl uytı§Unca atCil ııöndUrij· nln sngır. d nlıılz ve körleı· müessese ı lere a;ı,,rmnk! tayyarcclll~ri ilo bçıy ölı;UoUrşe ve Jıı. 
yarlar, \iti dllnyanın eıı bUyUk nimeti. sini tefti§ cyleınıvtır. Buglln tetkikle. Btzu (halk) deyince de dalma o· pon taşıtlarını muveffaklyetıc- "11ma. 
nl t.e,ld1 ediyorlar; kft.lnatın ne tarafı. rlno devam cdr.n mOdUr!Uğ\.l' nun ortası. orta.laması nntaşılır. Ge. ye edl'n, ihraç yııpmoyı koruyan Ja. 
il.s. bakıla hayret edilecek §eyıerle 1 ve dert \'C tcnııııü: b:utıılıklarr dlııpan. ne ttıalk) demeli, (orta halk) deme. prın Mnll'l harr kUV\' •ı rint hlr (!ar~ 
dlıllfl, • a•rinı lftlgat mevı:uu yapmı§tır. meli, lndlrırse, harbin yeri dek.Eıcl .Ur 

Mosko'-a, l4 (A. A.) - Kızıl EŞREF' den aeçmeler: 
Yr'dız: gazetesinde çıkan bir ma • ---......................... -·-••••••••• .. 
];alenin nt\.?h:ırririne göre, Alman- Ac kalır adem rekabet Drttdlı.rı 
~ a tare.f mdıın ~i Sovyet cep • olmasa. 
hC""inc sürülen ihtiyat krtal.an gc Azmo hull bir diken nrııa bu "Old:ı 
çeıı :-·az kulkuıılmı ]qtalnrdan sa· yolmalı. 
mhnton ~ğıdır. Son günlerde Yli mUheyyA olmalı, oflum, rekabet 
Sovyct kum1J1cl::uılnrı düşman Uze ..en 

acno ... ' 
rinde tnz}'ik.Jerlni idame ettirmek 1'6 ınrOret penteabıdo mevte 
tedirler, Mart aymdakl karlar ve mükem olmalı. 
ruıgtır;ar kqıın b"tme-Qiğlni cöstc- 1:::;::============
ııyor. Almanlar muharebeye yeni 
ihtiyat. kuvveUcri aevketmelt zo- terbiye göımcmişlerd!r. Yilknoftn 
ıunda kalın.ıglardır • .Almanların Uk esir edilen bir asker 23 sonla.mu· 
halıar tna.rnmnıda kullanmak ic;in :.ıı kadar SnıTbnıcken'de bir fabr"· 
l:.ırkaQ kll'met.li tUmcn sa.kla11p kada lehimcilik ettiğini vo bu ta. 
t:ı.khunadıklıuı malCun değilse de nhte kıta.sına iltiluı.k emrini an· 
hu aı alrk cephf'ye gönderilen tU· nık C:\'Velii. :Srianska oradan da 
menler muhtelı.t kıynıeUcrcltüir. layyareyle YUkuof civaruıda ccp
liun?ıır müknımel surette taı:m vı~ heye naklcdildiğlılj sCSyl~Ur, 
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~ti~ llt:ıllm ... : ~=M~ ...... _. ............. uıa..m [~dii~ Fransa nereye 
sürüklenecek? Yardım Sevenler Cemiyeti 

Dün Eminönü halkevinde 
senelik kongresini yaptı 

1 Memleketimize ithal a Mart,, ID marlletl 
edilen eşya tekrar Bır ltalyan Ajansı Jluetal Pe. 

teon'in mc\'kiini tıerkctmek ta&av
\ Ut'Wl<la bulunduğunu yazıyor. t. 
tıı lyan ajao mm biklirc'1p haberiu 
aoğnı olup olmadığmı dtl10bnme
den bu haberin ifade etUği tema.. 
Yiı ü goz ôniine almak. JU88eleyi 
bu bakuudıuı mütalaa etmek ye
l'İnde olur. 

İtalyan nJansı itaJyaa devlett. 
nln, m ·ıwerln temnyülleriui inı:ıa 

t>,der, onun görü§ taJ"IJarını cilaı1-

na l ayar. lladiselerf İtaly:Mı za\i. 
~eaınllen Wıtir c4er. 1ta'yaıa a. 
jaıısmın ortaya attığı habere göre 
httyar mare§al ne müttefildcr, ne 

•le mfll\·er tnrafmdan arzu edilen 
bir adam lır. Bunım sebebi mare. 
.,:ıhn hıı.rLin nasıl biteceği hıtkkıu. 

ua.r>"mdldeo bir hüküm cdineme. 
mis o ml\~1 Ye ll'rlm9ayı ltarp •· 
nun:ı lwlu iatiıar politib'9ile O· 
\'Rla1.1ak istemesidir. Bu oyala. 
•la ıiyasetl mötteflklert de, mlh. 
eri de hiddetlendinnekte her U."1 
i de Petmt F...-11m bir duş. 

man tellkki otmeldedirler. 
Frana.anın iter Ud tarafça dUi. 

nan vo tUpbcli sayıhuuı OllllD kut! 
retini :ızn.ltmakta ''c bürilk sfı.tıu. 
fılara atr&tmalitadır. 

Yardım sevenler cemiyeU ı..taııbul 
merkm dthı lllm1D&ı8 halkevinde 
senelik kongresini akdetml§lerdlr. CeL 
&e)'i Bn. Hayriye Kırdar açmıı ve 
koDgre relallğlne Halide Edip, aeçile • 
rek mtuakereye bqlaDllU§Ur. 

Biında11 aonra heııap ve çalI§ma ra • 
porlan da okunarak, faaliyet hkkm. 
da maliUrıat verUmJtur. 

Raporda kurumun, yaptığı l§ler ara 
amda ~unlar zikredllmedtedır: 

"Radyo ve gazetelerle yapılan ce • 
mlyet hakkrnda muhtelit neşriyat, Ka. 
dm muharrirler tarafından muhteW 
kon!eransıa.r. 

Şehir haatnnelert içinde yetifUrllen 
100 sönüllU hutatıaıneı,a diploma 
verllın1fUr. 

Oıuversite kı.zları 15 klgtllk bir grup 
yaparak g6nülltı hasta.bakıcı diploma 
aı almışlardır. 

Kahraman a.ekerlere :SOO torba ilk 
okul çocuklarına 2070 pa~a etek ve 
ceket, yoksul c;:ocuk ara SO pijama, 
a..skerlere 1000 gömlek ve 1000 don 
dikilerek g6nderllml§tlr. 

Prevantor)'\lm ve Sanatoryumlar& 
12 genç ycrlc§tirllml§. fakir ailelere 
kumaş ve gıda maddeleri dag-ıtwnı;ı • 
tır. 40 zayıf c;:ocuk kampa gtlnd~rıı 

Jlll§ ' cocuk f8hir Y•tlJ& yerlfııt.tril 
q n lıa)'Ua t baya fi bulımm111-
12 buCa lıut.aMye yat.ırıblufUr. 

Bir tıp tal•bMlaln pans!JOD Qcreb 

adenmit. a aanat mekı.tıt w.-.. AL 
karaya gönderUmi§Ur. 

Bwıdaıı bafka kazalardaJd .. beler 
ıtendl c;:evrelerındeld halka köldr, eL 
bıl-. od'ID ytyeou ve muhtelif mtk\&r. 
da para yardımı yapmxtt:tr• 

Olmiyet balolar ve eğlenceler vaa. 
t.a.lıle .. lir temin ettiği glbl. aynca 
•bun l&D&yicüerinden de tuçoJı 

maddl yardımlAr sOrmDflıerdir· 
Oemlyetla vartdatı n&e.26 lirayı 

bulllllll ... muraf1ardp b&fka 18'2 
ye 4220,lT Ura bir ~e d~ 
ur .•• 

.aundaıı eonrs yeni td&N ıae,.tt ee 
çllml~ ve topl&Dtıya 8Clll werilmJftlr. 

Yeni idare heyeti pnlardlr: 
P.el.s: Hayr!ye Kırdar. KAtlp Huene 

İll"az. Veznedar: Dr. Semiramia Te . 
zel, A.ııa: Naile eaııam. S. HU.)'lıı 
ElbL Mulıa.ip: Baha AlpUlrk ınQl'&ldp 
Maahar AlııtfoS'lu. l'aal aaJar: A. Ba 
!it, Belkla lpeket. Haltd9 Edip, Hak
klye Kural. Hüviyet Beblr, lama11 Ce 
mal, Mqaho İpekçi, Omn LOU!, 'hv 
tlk Snğlam, v~ hmen. 

·kaçırıllyormuş 
Bur ~'lal&t 8f)'amızm memlekete 

getir11d!kten bir mQddet aonra tekrar 
harice ~kartldxfl vaki ihbardan anla. 
fllmııtır. tdhal&t efY&mıml kaçmlma 
nııa mlnl olmak için !cab eden ted 
birler almml§tır. En fa.zl& tnak&r& k•. 
çmldılt. mukabilinde de iğne getiril. 
dlfl aola§llmakta~. 

Bir kadın çocuğunu 
duş·rdU 

Kendisi de öldü 
J:,yüpte Numan efendi 80lııağUıda 26 

.numarada oturan Abbas adında otrıaı. 
n1n 40 )O&§mdaki kana. Nu e Keakin 
dllu bamlle olduğu ~ dllşürmlı§ 
kendisi de ölmU§tllr. 

V&lta filphell g6rtllmtlf, ceset mor. 
ga kaldırılarak ta.bkllıata ba§lan • 

mııtır. -
Hi.l bekçiaini yaralayan 
kabzımal mahkfun oldu 

Bu duruma gôre Pcten'lıı tu'af
.atılan Jılrioi terclb etme!ll lcaJ>e. 
liyol'(lu. Falcat ltaı.) an prop~. 
la orgımma ;orc ~eten bu tercihi 
Yapur. Ne bıglltere U. JUYMa 
~elelıiUr, ne <le nühn;rte, mibvç. 
•in io;teı.Jiğ'i ~rtlam giJre bir an. 
la ou~a lmı.a ko~ar. Pcten'in ta.rJ. 
iti şahsi~eti bunların ikisine dn t 
nıanidir. .nıarc~I f~teaı Büyük 
llarp ~indeyken bile taı;·ıt-0reı-e 
ruhi hlr yruan "ık duymamıştı. KJe. 
nı&nrıo l'ctendea bah!!ederk.:n o. 
1lun daha harp içinde Alma.nlaria. 
nıUtarcke yapılması ta.raftan o1. 
duğımu söyler. 

Kızılay Cemiyeti Eminönü kazası 
kongıresi dun yapıldı 

Sebze h&llndeı kalsmaUık yapan 
Osman, geçenlerde bl!" gece yarısı h&. 
le plerek ıçctj simlek late~ hAı 

bekçial O.mu ~ymca kızıp 

kezadiaini bıçakla ,JUstlndee yarala • 
m11br. 

A.lllye lklncl cea mahkemesine ve. 
rfl .. Osman dlln yapılan muhakemeııl 
aoıı1111da 9 ay lO gUn la&pl8 ceaama 
ID&bkdm edll.ıttir. 

Mih\·erin tarafını tut.arak eski 
nıüttetik inglJt.crcnln kaıı;16ıo& 
nıubarip olaı'ak da çıkmasuıa iın
kiu yoktur Böyle bir karar vet'· 
nıek oıuın ldıı m\bqkün deitldir. 
Çiln1rli: 

1 -· thU~ır, Otlu eell>ed.cek 
dünya :lhtlraslan hemen yok ı:;ibl
dlr, 

U ....... ~lı bir askeri tarihe sa. 
hlptlr, Bu !l:.tnh !lahifelorl köUl bir 
1ntiba Ue knpam.aktan teklnlr. 

W - Tllıihe IPl.ı'8ı me1;•utdUr. 
Bu mcs'ullyeti lhtlyarbğı, eflkl lllr 
u~r oluşu ç,ok şuurlu bir hale 
koymaktadır. 

Bu sebcple>ıia yanyana gelerek 
doftıl"luğu "intiı.ar poUtik&M'' is.ıs 
İ"ran~ ir:ln artık devamı ınümkün 
olıaryn.n bir n.ziycttlr. 

Karan Yermek,,........ 11,.... 
fiıarte dönUm noktuı \iielMle ge-
t.lnnek ancak Peten'in halefi 
t&ıafmclu yapdaltlllr. Peten'. 
ııa b;b&IJllldan ç~ lıltqen 
ıllutlyet iht.l.)'W ........... haleli 
bakJmada töJle ı.ır fomall ileri 
aiinnatedir: 

''M ..... ~ Releeek adarQ 
MiphMla _,. .. Un ulcerlik -'· 
silldea Utri p1ea prettlJe ... uıı 
bqlaNDIJllCIÜtır. Fakat hAyle ol. 
IQunuı 97Miac1e plee9 lcla da. 
"- M1J1k ltif ula711 gölltereltlle
cakffr. Maıi, ,..ı., terem dft olsa 
h .... ayaklan ~byu WT Qlep. 
"e f4'fldJ edebilir." 

hkı.ı.r turru•an JÜlalU.. 
i:r, l'Ju• mlstemlekeler ......,.. 
tortnğunun en buhranlı günlerini 
,.,~(lığı bir anmcla pıllı\·er kay. 
11~1anndan gelen hu haber e111rl 
'Wlerf tudilrt.en ba5ka bir ıey 
~ 1'pmıyan Paten htlktmetinl llile 
IUlUmsuz, llattl ağır lfirmekt.fldir. 

'"'· FranllMm ytlıde ,.UZ mllaver 
"lllrlne girmesı arznnno ifade ~
, oa ''anlayq" bir hayli ~f!!lrc ta. 
h3mmlilll olan bir sözdür. Anlqıl. 
l'ıinıa &üre "ulaYJ3" Fransa için 
k•yrtsız \'l" şartl>rz sUrüklt1niı:ıteıı 
lıa.Jcn Mr ~y olmryacaktır. ordu. 
undaa, doltulBUllHlu teel'ld edi

lı•n Frama llmdi de Peteııclcn 
fecrid olUJUNk w.lyor. 

SADRIERTEA1 

Kızılay Oemlyeti EmiD!SnU ka&a.ll 
senelik kon&T&1l diln 'Ticaret oduaun 
mllzakere 1akmunda yapxlmıştır~ Be· 
lediye Daiınl encUmeni ~sından Re
fik Ahmet Seve J"il kozıı-re reLlllflııe 

ve Muhaln lCrcinle Adil Ba,,kan kl.. 
tipllklen seçüml§ ve mUzakereJ19 .,_ 
lanmıttır. ldaro heyetinin geçen bir 
mnellk faaliyetine ait raporla beAp 
mutett.l§lerinin raporu, yeni sene tem 
Jaumaıımıt olan bllt.§8 projul okun • 
muı ve tasvtb olUJUDUftur. Yeni idare 
bıyett intihabı yapdmıf ·ye neticede 
idare heyeti §U zevatdan lfllekkUl et-

Yeni elanek kartları 
ııeldi 

Nlan ayma alt ekmek kartlan An-
karadan §ebriılllae plınlf tlr. Pazarte. 
si gUnll kaymakamlara dağıtılacaktır. 
Ağır fKllere alt vil&yetlıı yeni ekmek 
aatıtm& §drlt vek&ltt taratmdan mu • 
vatık eörtUn:ıllftUr. Kararm tatbikine 
Nisan ba§mdan iUbaren b&flaoacak· 
tn. 

İa!e bürolan kadrosu 
VllAyet ia§e bUrolarxnın faaliyete 

~mut itin ıutk• btlWD ha&ırlık. 
1ar tamaml&Dllllftlr. ta,. ma.teprı 
IJ1lkrtl Mkmenrier bUI kadrolarm ıu. 
SUllllllU&hıfu 11Mriııde durmut. bunla. 
mı tadlllDl ıstemtıtır. 

Yeni fqe kadrol&n mecllat.n ~kın. 
caya kadar m111t&Cell7et dolaJi,llyle 
Vekiller Heyetialn bblal edeolll. mu· 
vakkat kadro ile e&'ıplacaktır. 

- Diğer gen~er yap.chğmuz 
'tı dt'Yl?' içinde ~ Nrind malf bir 
mevki veyı. feftalAde aeJVet .-ı
bi oluyor·a. 

Sonra d:ı dillllnceli bir eda ile 
IU IÖ&leri illve ediyordu: 

- Fakat senin vaziyetin kaU
yen beni hayrete dU,Unnez.. Çün
.kU bu şekildeki muvaffakiyetler 
aenin yaredılışmcı uygun değildir. 

KaQa.r a.moasmm bu ı!ÖZleri u. 
zerine mün:ı.kaşa.ya giriıtmiyor, faz 
h mr:ır etmiyor, fa.ltat amcumm 
da ne demek istediğini anlamı
yordu. Bu kimin işi değildi? Ma
carlum mı? Pettelllel'jn mi, yok
s:ı 3imendifer memurlannm mı? 
Yok.sa amcıı.sı Rudolf'la Aıııtman 
Kadar'ın mı? 

Günler geçiyordu. Klf tiddetli 
idl. DUnya gittikçe karonyor, ha
.f"t gU!:l~iyor ve Antuvan Kıı.
de.r'm itleri bir adan oı.un il&t!e
:niyordu. 

::::::::::=========:.! Para kuuımu l&Bmıdı •. l'akat 

Riyo dö Janeyroda = ı:::: h: d!in!~ ~ 
ınaye !lsımdı. Bunu kendisine 

Bütün Alman tebaası ~r imıinde bG- genç .a~-
t kif edild• ti. Maiuala.rda •bcılık, tec&h -
ev 1 tartık etmeğc razı oldu. bir ka.ç 

Nev7ork, H (A.A.) - R.iyo d6 Ja. mağaaya milracaat ettJ, fa.kat 
eYroc:Jan a;Julıı&nı. blldirllf1or: h@&i 4e bir tik kelime ne kendi-
Db 6fle41D aorıra BrezU,. hUkQ - IJ!IJt kapıyı ,e.terdlle'l'.. Yuı ile 

tnet ~ lıqbca eaddll8rtncl9B beıtk•ı.ra ıatı__..ıere, fabribla
bıru.. .. ....,.,_ •)'rimtwi clV. ra mtırt.c.t ıttl ve 1Mı mllneae.t • 
durmu§lardxr. Polla, halkı d&fıtmak larını çok nazik banka müdilrleri, 
«;ln havaya a.~ et.ıı:Mk ll*lıuriyeU... fl\brika idare &mirleri nez.tlnde de 

rte kaınıııtır. Bifkec ~ ~ .)'IU'&.. tcırbarladı, hopet :teDdllıhıe tahrl
~tu. ren cevap verecekl~rtnı büyük bir 

PoUa f'blrdo ~ıl'IDAQ ,Almanıarm ~t içinde bU~l~, fakaıt iç. 
l<eııcSI menfa&Uerl baknnm4&D tıvklf Iericdcn ~· bir tan-eai ıtU ma._., , .. v 7 ,.. ıtm ....... ,.. .., YWdl: 

ml§Ur: Atıf Oduı, Rami K.Oeeollu, 
Necip Haıaeı, Petro Kara Et~otıu, 
Vltall Behar, Nedim Akçar, Nubn 
Mtzraht, Kbım Nami. 

Al\karada toplanaÇP umuml Jeoa. 
greye delep olarak Atıf Ödil&Ua gtt. 
meal muw.fdc Pk1llmut Ye yenl l'll ı· 
çJn .baa&p mllfet~ OeW Ata. 
llO)', Upr .AaulJ84119 ... Amal 8uef.. 
ottu 8egllmlflenlW. IDltaaldlıD IDml. 
ayın menfaatine alt maltteUI meeeır 
Jer O:r.ertnde mtlakereler oenyaa et
m!§ ve toplanb)'a 11011 nrnmı,ttr. 

t11bl .. TW Vekili 
Ankaraya döndü 

Bir mtıddettenbert f81lrtmlsde bulu
D&ıı GUmrtlk ve bı!darlar ve1E!U ftalf 
Karadenlı, dUn. MM.raya &lt.miftlr. 

Otomobil acentelerinin 
dilekleri 

otomobU ıa.atltf, otomobil ve oto.. 
mobll yedek akaamt pttren umumt 
acenteler, dQn, bGJp lafe mQdQrU 
MUmtu Rek'ln rlyuetınde toplammf· 
lardır. Bunl&nl,, dtleldariai ,...n.t 
gUnU bildirmeleri eöylenmi§Ur. Bu dl. 
lekler U.rindıen bir tarife b&llrl&na

cak ve •bflar -- c~ yapılacak. 
tır. 

Albn fiyab 
Dün bir Refi.diye .ıt.ının ti~ 33 

llrs idi. 

---- --..ı4'f>---- -

Çay ve kahve tevziah 
c;.y .,. k&Qe tevmatı ıg11a AU&ra· 

ya J&Zllmtfbr. 'l'lc&ret Veltlıetlnden 
emir gelir gelmea t.ftll&ta beflsnaaıak 
lll'. --Kon fen na 

lle.Jotlu ........... : 
11.3.942 perwembe gtblO .. t 18 de 

h84Jcevlmlzl.n Tepebe.§md&1rt merkez 
biılumda Prot. Hllm1 Ziya Ülken t&
ratmdan ".Madde ve Hayat telekktle. 

n,. ~- mWaim bir kODferana 
wrDecektlr. 

Konferanstan..,. Ulycau k-. 
.wer wnoektir. Herlru .... blllr. 

E Pazar ı Pazartesi 
15 Mart 16 Mart 

Safer: 11 Safer: '8 
Kaaan: 118 X.....: ut 

Vülller ..... llaaDl ........... 
U11Detbl ....... 
Oll
tıdncll ..... 
Y&Uı ....... 

l.U lLll &.11 U,11 

11.U .... u.• ... 
15.41 9.SO 15.44 t.19 
ıa.15 ıı.oo 1s.ıa 11.00 
J9.~ ı.aı 19.41 1,11 
4.11 10.ft f.U 10.J9 

< 

Yazan: Franmua. ICörmenJl 

-13-
. Çeviren ı Ma2'111.,. Acar 

..... Çolk eeef etmekteyiz ki ... ve-
ıo:ı.n .. ,, 

"Para kazanmNr 14nmdı!,. Ba
aıit bir Jşgi olarak bir fabrikada 
çnllfmağa razı oldu. Bir kutu fab. 
rikuma mllra.ca&t etti .. J'abrika 
Eahibl ı;ifDWl bll' yahudi gözleri
ni kıırp~ra.ra.k ne it bildiğini ve 
şe,.;tin ne olduğunu 80l'da. Bu sı
rada genç bir adam mtıdahalc e
duelı:, tiam&n yahudiye: 

- Affedenin1z Mösyö Hen, 
ciedt, J1lÜ9terek çablma lroatma -
tnnn ve sendikıımn muayyen bir 
tarife.& c»d'uiuna ~ keDdWne 
De bdar ammnalr lateditlni 80r-
mamaa nmhal yoktur. 

a.ç adam bu aleti söyler
ken "Kade.r'a d6nef'ek sordu: 

- Eııfti tecriJıbeli inçi ml~n is~ 
- Hayu, yC'Dl teıtıis olmuş mü-

ibizinı •. 
- Sendikanın aaaı mımıuz? 
- Hıı.yır .. 
Bunun üzerine ~ adam kelt

ır.elerin üseriae buank: 
- Size teşekkilr ederiz •• 
Dedi. Mösyö Hen de yere ba-

karak: 
- Çok mlitet'88irim. 
Diye hWunU t.eıkıvladı. 
Yoluna <kvam e-tli.. İIA.nlara, 

... , .... ,.. --~ blılltı. 

Biri avukat, bir diğeri doktor, bir 
flçtl.ucilstt mühendle .. Btltun bu a
damlarm bir işi var ..• Sonra bütün 
bu r;ellp ~ Yoleu1&I' da he?' 
halde bir şey kszamp ge~yw
lar .. 

Psra kaımlmek lam!.. cadde
de bir &fit gördü .. SacJlan dimdik 
olmw;, kor1mnış btr kadJD kohn
nı hava ka.ldmnş: "Çabtm.. et
mek ualıyor •. ,. diye bald"Q'Ol'du. 

Kadar afişin önUnde durarak: 
"~l! .. dedi. Bize ~ 
söylilyort•r. e\•et.. ~at ııurl ça-
1..ışmelı.. N.-ede pı.,,..ıı 'l Aw 
yenge bane ytne bir ~ ktırc:m ve
rir •. Çünkü btr çift goraba ihtiya
cım var .. Sonra hiç olma.& bir kc. 
re olsun bir müzikhole gitmek is
tiyonun.,, 

Deniz mavisi rengi mantolu, 
yüksek kalçalı bir genç kızla kar
!:rlqtJ. Nua.rl&ruıı blı' an genç Ju. 
zın tlzerinde tut.t.u, genç kız da bu 
manalı nua.rlara . mukabele etü. 
~i d<ind!l bakt.•, ıen<ı kız da dur 
muş 1'ePCUline bakıyordu .. Filha.Jd. 
ka genç kız bir vitrini aeyredi;·or. 
muş gibi görünüyol'du ama h:ı.ki
katte bir <:ok vaftler :fadc eden 
liir gillüşle kendisine balrıyor-du. 

"Demek kl ho6una gittim.... di
ye dütilndll .. 8oıara fldrleriDe fU 

Vç gitll evl'el: 
- &hara girdik! 
Dtyord•k. lla\'a dııuwe, ıökleri 

bplryaa kalm bu1ut katları yu. 
lllm~, dağların sırtmdan pWilar 
iQTilmı'tı. 

.Kül rengi. kara yamaçlarda, 
genç bir çimen yefJllli~ bt'liriyor. 
da. Şnrada burada kuzula Koyan. 
!ara rastlanıyor ve: 

- Bahar, nerede l"C gelir! 
Diyorduk. 
Fakat dün, barometre birden. 

bire dilftö. Derln ma' llK.ler ı. 
ı:Jnde, tıamt duml\nlannr andıran 
b• 'utlar ktimelenı:JI. A~a doğrn 
hava t10pdu. Sert bir batı esmiye 
başladı. 

Gece, odamm ramlarmda ~ 
beldcnıediğim bir taknn ince, çı. 
tırdıh s~Jer duydum, Bu, yapnur 
4am''ll:ınnm çıkardığı JSlak, yu. 
'llm_,aı, ,.e f{e~k akortlu sese ben 
:r.emiyordu. 
Untbayı ~ncTUrUp balrton. Ye

ni mııha1Jenin, nldız terr,lerfne 
tmnıınnn evlerin M1ml•n bo~lu 
1dl. lmklar. kızıl elaman fanm. 
lanna gömülmüş gibi donuk do. 
n~ tttTc~tyor1a.1'f1ı. Yakm !!Okak· 

ren~rleı1nin etrarntrfa beyaz ın. 
vı1mnlar bvua,ıyorda. 

Rul'ulanan camı ,Ud\m, atnnnı 
n~rJmln kö'1tğtt ~İnf' alarsk bir 
tlaha d""1<at,I~ bıtktmı. l;vet br 
:ı~vordu. Mc~c':.. o kadar uzak. 
larda ımuwya lh lüıwn yokmllf. 

Veecıere ~lars ~'- .... 
IDJf111\lS. 

Cdarde.rin bePl'f db,1'l llewa 
da, yer de, •U da -•tu ~ ... 
dı. O halıle bit luw -.ı! •. 

}}od.iden 'luw.nn" da.il -.. ge. 
çen ı.;imlcri tı_.. Jıl.9liar · 

- Dulı .. aü, pu• knk-! 
- l U1, ctıu! 
- ll1:1,ııi. )aı: bf'!fli' 
DPrl<'t(tl, rn. ~k~lemede dnk

<llU1 ~inlük lu ın ruhlarda ya7. hu
retlni uyanrlıMhğı aata.,-.lı) or. A
ma "yUz.. gHnde han~l ''diia'° e 
çıka<':ığmuzı, ben, pek anlryamıyo. 
nım. 

Çilnlrl\ .. yUr" O ~e!:f'li epey ot. 
da. ir;ıte hi'l karakışm ~lnileyiı. 
\"c kar ya!hvor • 

Bir kere "r\UelH" ye de ~k bir 
ıııey ka. 'madı. Yaz, ba rakl\m .... 
nnda bel'recek mi! Klmblllr! 

DP.f!lınJP7. ikffmlj ftfl<ı>!erd" mar. 
tm on bC4flfnt1e tıe nr b clnr. Bm 
tnbal-..a'snnm a!tm<'ln çfm .. nlcrla 
!llfimiiMl ve mcrıe• .,,. •erin ~n1' 

bağl .. <ft., ~~r1\1Ur. Or:lbr ' ba. 
har. O'ttm ömHrlil!!iir F"1cn'" tstan. 
hn1 ~M. rl!7 .. Arhır nm{l:ı ~lr nr
dt" ~hın,. r~n tavtn f"d"tcmez. 
Rffz::"!rlann t1trn-m11 !!lire. lafta 
hahat" tthn·, hfthu d11 tnıf. 

- 'fıırl kapıdan haktnw, .... 
ma Wtt• "lllmm'! 

ffti?mı•t a .. ı::t"Hm, '"'"""' ffofn ~ 
rtlm'<ı n1 "ftk. 

HAKKI SUHA CEZGllf 

Tıbbiyeliler Bayramı 
dün kutlandı 

<Baı tarafı 1 inci ıo11/adq) 

Rektör: 
"B&yraııurus kullu oı.unı .. 

ctlDUeaile 8'JllJerlni bltirmJftlr • 
Rektörden eonra aıra ne tıp fak1llt.e. 

al dekanı Kemal Atay ve profeeör Mu.. 
zatter r..t yarının beklmlerine vasate 
ve mesuliyeUerlnl anlatmı§lardır. 

Talebe namına son ımuttan Harika 
ö..erengln, Osman An ve NecaU Ural, 
d& kısa hitabelerde bulundu1ttan sonra 
bafVektl doJct.. Rı9IUl .,........ llL 
arU' veldll Huan Ali Ytloelbl ve Parti 
genel sekreteri Fikri TUzerdeıı gelen 
telgraflar okunmU§lur. 

TıbblyeUlerln daveUerme k&l'gllılt o. 
Jarak gönderilen bu teJgraflan aynen 
Icoyuyoruz: 

Profeeör Kemal Atay 
1)'nJventte Tıp fUtllteel Delaıln 
Tıp mekWıblmlzla ıu inci kutaema 

ılrealnde anamda baln ........ 11_ 
Çtktı n!••· ..... ~ .... 
ÇOk .... tp .. ,. eden -~ 
ellllıMmlanmı ve mavalfaid)'e& dilekle. 
...... mı-lıd ............ 

Dr. lleftll leydam 
~ ııa illet yılan kutlamak 

Ye _..ahllllk w bdıa b&talıklan kll. 
lllldlltaln ....... ile Radyoloji flDS. 

...._tın .-....... meal töreninde bu. 

~ ldelln4e oldopmo, fakat lf. 
lllrllD dol&J19Ue plemlyeceğtml tıa -

iılttEllPeti "Yerdi: 
"Belki de ecrketimin kolla.rmın 
~den bir kani dJl&TIY& 
eıkJnuına ve ..n ~ 
eülllJOrdur.,, 

4rt.JJt vitrini seyretmekten bt-
kaa genç kıs, ~ıyla bir işa.ret 
)'ft))t*ta.n 80lll'a yUrlldU.. ~ 
takip edip etmemesi lizmı geldl
iiAi bir an dtı.UndU. Sonra -milte
reddit bi'r vaslyr.tte ca.ddeyi seç
ti Ucrlemelc bqladı.. 

"'Para laıa...,.k.. Jılqb.ektü 

~ kazaıJmM llzundı!,, 

Dl 

111' rektöre Ya&llllftml. DaveuD.lzl aeY. 

gl ve tökraala alaut bulunuyonam. 
Tttrk beldmllttne 7enl deferler ve.re. 
oeflne JrıaıulrJım yeni yılı ve yeni ka. 
nım'lanqg bmb ~ blltüa il . 
retmea ve talel»e ~larana kutla. 
maıuzı elsılen rica ederim. 

Haaaa Ali Ytee1 

GUBEBA HASTANE!llNDm 

Tıb myrarru mllrwıebetlle dtln •beh 
saat 11 de Gureba baıtanealnd• ,,..ı. 
kurulan cerrahi ve kadm ...._. 

lıklan kllnlğiııın açılınaax ve ract,ıolojl 
....UtGlılblGa teftll mllnuebetQe me. 
raalm yapılml§Ur. 

Törende maarif vekllimlz llaa&a Ali 
ncelden gelen 8.§&#ıdakl mektup o. 
kunmuıtur: 

Oomburlyet ._. ,....... " oma 
ll8lc6ıaMI ... bahllldııfmmD tut. 
lamı gUçlWderlnl yenerek ~ 

Qııe•lw ıeaollthd dM9 .-it llltlrM • 

'-"~' ...... , .... . ........ ,,....... ....,, ...... . 
Trp fakUlteslnin - yd lçlacle se_ 

llşmesı ve ııp öfreUml bakımmclaa 

ıJaba kuvvetlendlrilmlt bulDllDIMI ba • 
nun canb dellllerlnden lılrldlr. 

Çok te&erdlm ki tıbblyelUerlmldn 
bayrammı a.rkaclatlannun ualarmlla 
lbuhuıarak ve yeni kurulan ldln8derlııa 
açılmumı alzlerle beraber olarak kut. 
luyorum. Ank&rada beni taı.ı lflerln 
ce~ettlrmedlll ... IAlllr bllt8D 

ruJnımla YM•nda oNaa- IGJllJe. 
rek ~rtne pUna.k •lel'l 1 ,._ 

ilk 1Danıar.m 'nrll ........ " va. 
.............. 111 o 1 olan 
yebelı ... .......... ....uıaı 
,.....Unla tleWll - ....... ?ClerlnL 
- bu ftrllle ile ........ ..,......,.... 
............... ta--* .. ..,._m-nm 
rlea ederim. 

Maarif Vekili 
YOOEL 

Yolcu ücretleri 
Devlet. derıls Yollan yeni YolcıU ta. 

rifMtDl huırlamlflır. Tarife bir Ni. 
andan iUba.reıı tatbik edilecektir. Ye
ni tarife ilıe yolcu UcreUerine )'Oldc 
10 sam npılmaktadrr. 

Amerikadaki 
mihver tebaası 

Askere alu!acü 

Kbunuaanl gelmit seçtyordu 
ve Wi e.i 1 eaılndetı. bir haber al -
Dıalllllh. Deva'duı 90D mektup 
tmunuz sou~ veya ağuat()8 
iptlduında ıel.milt.i. Mektup baş
taııbqa bir mt!rabm ifadeli kil.. 
Kiıue kit.ap abluyordu. ~ ea
!Ifl da ta.maman dunnqtu .. Uç o
dl\lanndan birini Korınos isminde 
bir stajyer a\'uknta verm'flerdi. 
Ba.ı..mın sıhhati pek iyi değW<h.. Va,lnıton. H (,\.A.) - Ayan mec. 
"'7 'lan" d be . .,, ··- 1 llsl tali muhaceret komisyonuna aahit· 
~ .. .,..,,ın an rı renıven roma;w:ıo . 
--'-- t M kt tat 1- llk lc;:ın c;:ağrxlan harbiye nezaretıntıı l•uwan azmış ı c up mu o . · 
d Ü 

• ııözcllsü aeı:me aaked hizmet kanunu 
ulu ze'"'-l· . mucibince 73 bin JJmanm, 105 bin r. 
"Allaha emanet o lyavrıım" aöz. t.alyaıım ve 20 bin Japonun Amerika 

leri)1e nihayet buluyorcln. da sUAh altına davet edUmeal ı~ 
O gilnder.bcft de Deva'dan biç ırelcllflni s5yleınl§Ur. SözoU b&rlc:IJ9 

bir haber gebnemişti. Yaln·zoa her oeaaretinln lıwılann Amerikan tabii. 
gı>Aıe ma~ftm olan hU9Usat n.rdı: 79Unı kabul edllme.t tmklnım ...._ 
Deva Rumenlerin icali altma gir bir kanun çıkanllDMI t.anıtan oldu· 
nılfU. posta llel'Viai olduğu gibi bu ,,_u llAve etmiştir. Çttnldl lııı& •lıdlrdl 
'!tltntaka ile diğer Macar toprak • bu yabancılar mihver kU~ .,.._ 
lan arunıdaki J'mendlf er ~ fm4an ulr ecllldltı takdlrde •t&ll 

de t&t;l olwmwtbı. Mlll1 Gialals hqlma......,...... · 
(Devamı 'VV) db'. 
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Astragan manto 

Yazan·: 
Semra adı galiba demode olacak 

ki Semuş derlerdi. F.smer bir f§. 
• cbazdı . 

Sonbnhnr gelince bir kndın ne 
lüşunebilirse onu diişündil. Rüzgl\,. 

.ı n praklıırı soymıya başlamış, şehi · 
nsfaltına ilk y:ığmur, ilk don düş. 

müştü. Holbuki üzerinde liril tiril 
hir tayyör vardı. Gene bir kadın! 
Yirmi bir yaşında! Ostclik esmer .. 

Hani bir şarkı vardı: 
Ren esmeri fmdlk ile 
Ben esmeri badem ne 

Scmuş: 
- Jliç birini istemem 1 Dedi. Ne 

ındık, ne bademi Ah bir manto! 
Kürk yahut astragan bir manto: 
.\dctıi karlı bir mevsimde onun ılık-
ığını hissetti. l\lavi, ipek bluzu üze. 

rinde selen astarını duydu; ve ya. 
kası şapkadan dışarı kalan kul:ı:. 

uclarmı okşadı. Kendi kendine: 
- Bir manto! Kürk, yahut astra. 

gani Dedi. 
Gene bir kızın neye ihtiyacı yok. 

tu. Hele kış geldiği zaman! Bir 
çift fcmuarJı şason, İngiliz mamulü. 
tından bir pelerin, yeni bir şapka 
ve başka bir l,ğın şeyleri 

Birdenbire bir kürkçü maAaza -
sının önünde durdu. 

Vitrin.de çift bus.lar, biT mankene 
giydirilmiş manto, astragan parça. 
lan .. bütün bunlara bir saniye bak. 
ıtı, ve parmaklarını yeni bir fikiı· 

buluşu ne mrbfrinc vurdu! 
Rus kürkçü müş•cri!'iinl pek de 

fena ~l!\Dl&DllŞtı. Kürkler hak
kında izahat verdi; n bir manto -
nun fiyatını söyledi! 

- 800 J,iral 
- 10001 

- 12001 
Semuş son bir "anesfnf nzerine 

giydi; prova salonuna doAru yürü.. 
dü, aynaya baktı. Bir Semuş gibniş, 
yerine ba,ka bir Scmll§ gelmişti. 

Birdenbire genç kızhktan çıkmış 

gibiydi; bir bebek olmuştu. Fakat, 
1200 lira -
Semuş bunu bir defa daha ııor

ılu. Rus kürkçü: 
- Evet matmazel! Dedi; 120() li

ra? 'PıızarhjJımız yok; ve emin olan 
, i talh dlliniz için! 

- 12001 
Semuş adamın yalnız çenesinde 

JırakhAı beyaz sakalına baktı; ve 
npkın bir göz etti; kendi kendine 

: şıklannı düşfindil: 

- Altı Aşık! 
Yavaş yavaş mırıldandı: 

- 1200 linı! 1200 tabim altı; 
mü sa Ti 2001 

KENAN HULOS/ 
Semuş gibi bir esmer için hangi 

aşık iki yüz lira vermez? .• 
Bütün bunları Rus kürkçünün 

mavi gözlerine bakarak hesaplıyor. 
du. Adam gfilüyor: 

- Ah matmazel, diyordu. 
iı;in, sizin için 1200 lira! 

Semuş: 

sızın 

_ Jyi mösyö! Dedi. Astr~an 
111antonuzu az sonra hemen alıyo • 
rum, Şu şartla ki erkeğime göster
mek mecburlyctfndeyfm, Berobeı 

geldiAlmiz zaman da iki yüz lira di. 
yeeeksinizl 

Mantoyu üzerinden çjta.rdı; ve 
sordu: 

- Anlaşabiliyor muyuz? 
Rus kürkçü: 
- Matmazel, dedi, pek, pek anla

madım amal 
İki saat sonra Semuş birinci .Aşı. 

lı ile geldi: 
- Ah, dedi, şekerim! Ucuz, çok 

1 
ucuz bir manto! 

Rus kürkçü: 
- Evet mösyö! Diye konu~ıu; 

bayanın tatlı dili için 200 liral 
Bir numııralı Aşık: 
- Mükemmel! Dedi. 200 lira? Ah 

bir bebek oldun Semu~! 
Semuş kürkçüye döndü: 
- Adresime gönderiniz! Dedi. 
Aşıkı sordu: 
- .Nlçin üzerine giymiyorsun ~""' 

kerim? 
Rus kürkçü: 
- Düzelecek yerleri var efen 

dlm, dedi; hlraz, hınız omuzla. 
nnda ... 

İki, üç, dört, beş ve altı numara. 
lı Işıklar yanmşar saat fasıla tle 
dilkkAndan içeri giriyorlardı. Soo 
aşıktan sonra Rus kürkçü aynada 
kendine bakan Semuşa yaklaştı: 

_ Başka astraganlarımız da var 
matmazel; dedi; e(ter icadınızı tat
bikte devam t:dereecıSz yüzde oobeş 
komisyon! 
Semuş 
- Ah, dedi, evet; bir yanm dıi

Urıe daha &şık diyorsunuz? 
Rus kürkçil ellerini uluşturdu: 
._ Aynca yarı fiyatla. da beher 

mantoyu sahn alırım madam1 
FC!16 bt!- fikir değil! Fakat ilG 

yüzer lira verecek yarmuJB.r dtızinc 
Aşık: 
' Semu.şun şimdi a.slragan bir man. 

tosu nr. Hattanın sonunda altı Aşık 
tan biri ile buluşuyor. Fakat kulak
Jannda Ru~ kürkçünün sözü: 

- Başka astraf(anlarımız da var 
madamı E~er icadınızda de·...am e. 
derseniz ... 

Ytn aatl. 12,80 program, aaat ayan 
12,33 Saz .-erleri 12,-i5 ajana 13,00 • 
aaa.t ayan 18,03 Radyo dana orkutra 
• ıs.~ K&nUflDa (Ziraat aaatt) 18. 
06 Fuıl heyeti 19,80 aa.at ayan, ajana 
1U5 Serbest 10 dakik& 19,M İki pl..
yano konaert 20,115 KonU§m& (Faydalı 
bilgiler) 20,30 Karl§lk şarkı ve türkü 
ler 21,115 Tem8il 22,05 Dana müziği 

Pl. 22,30 Saat ayan, ajana 22,"6 -
22,llO Yan:ııkl program ve kaPaJUf. 

Şehir Tiyatroaunun 
DRAK KISMINDA 

1 
;unc::ıız 16.Ml cıa 

Ak§am 20,SO da P A R A 
(Yazan: Necip FarıJ 

ıu...ktlrek) 

KOKEI>t JaSlılINDA 
OKSE VE SCKsE 

STA..Nll\JL BOmsASl.NlN 

1~! Flyatlan 
açdJf ft ıuıpaıuı, 

Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dol&r 129.20 
Kadrtd 100 Pezeta 12.937:i 
Stokholm 100 taveç Kr. 31,16 

1:811.AM VE TAHVlLA'I 
lkramtyeU % 5 933 Ergani 23.85 
% 7 941 Demiryolu II 19.50 

r 
VAK 11 

, 
~ Çlllao OOtoD yuı •t ,..._.ertn btlkUR mahtuadu1 

A.BONK r.ucn-gm 
llılemJeıll•• M.emıeJleı 

\çlDck dqmda 

~yldı • llfl to 
• a)'llla - w it.,... &'76 -l fdblıı "° llMMI • 
l'arltedell 8alkaıı Btrutı iClıı 

•Yda otm nnıt atlf1lltlı . Posta 
otruıtae ctrmiYeD yerlen ayda 
vetmlf oeoer ln.lnlf ummedWı. 

Atıooe lalydmJ bUdtren mektur. 
ve teıırrat Ocretın1 abOat paruı 
aın po9ta "Y9 b&DU Ut yoııamıı 
üereum idare ilendi llae.ı1De a.ıır 
nlrtd,.m lleır .,..... GM!rllednoı 

YAJU"h ....,_ 7&U1D. 
4*"9 dettftlrme Ucreu 2G Kr-. 

D..ül OC......:n.EHJ 

l'IOU'et ll&ııJ&rmm MDUm • • 
un eoa4aD lıi'*- dAD ~&J4l 
nada .. lıı; -~ tıO lmrat 
JOrdll!)CO •)'fada li t.ldnd •t 
llcOncOde a; tıtrındde •; O&fl.111 
nm lleaaeoe o Uradlr. 

BOytl&; p dnamlJ al1feU 
renkli llA.D nne&en ayn ayn tn· 
1inDeleİ' J&pWr. KemD1 ll&nlarm 
taattm •tin DO llW'Uf'1Jr. 

ftaar\ ~ fHmlJU 
&l(ılU& DAalar 

8lı ~ra ac.ı: ucı oetNı oet. 11, 
~ 80. dert <Mfuı 711 " Ol'J 
1etıuı tDO llUruftV. 

Bu yeni Yt cazip gUzellı~ 
reçetesini kullanırsanız, 

B14 kelimeler size de 
hitap edilebilir. 

Her genç kız, kula~ına hAfl! 
~~le csana perestiş ediyorum> ke· 
limelerlnin mırıldanması hülyasını 
besler. Bu llılfata pek yalı:tn:.la. 

muhatap olablllrslnlz. Çabucak se
•ılmlUiğlnlzl yükseltir, gayri kab111 
mukavemet: bir cazibeye malik ola
t>lllrslnlz. Bunun teminl de gayet 
kolnydır. Çünkü yeni bir güzellik. 
reçetesi meydana çıktı. Bu reçete 
sayesinde en sert ve en donulı: bir 
clld ·kadife gibi yumuşayıp beyaz· 
lanaeak ve cidden okşamak arzusu
·1u uyandıracaktır. Siyah noktalarla 
ve gayri $8f maddelerle dolu sol
mut Ye donuk bir ten yalnız bir 
'taç gün zarfında taze ve saf bir 
1111 alacak •e cazip blr sevimlilik 
rzedecektlr. Bir mutehassısın aşa

,ıdakl tavsiyesini okuyunuz: cHaz
nett.irllm~ taze krema n zeytin 
,ağının cild üzerinde gilzellettlricl 
.;ir tealrl vardır. Bunlar şimdi diler 
ltunetlendlrlcl n besleyici ve ın

'<14tıncı cevherlerle ltanttırılaralt 
clld gıdaaı olan <Beyaz yaısız To
~alon kreminin terkibine Ulve olun· 
muıtur. Ü'c; gün zarfında yafslc 
.Cokalon lı:reml, hlc; üm)d e~edıll· 
nız bir derecede c1ldlnlzt gilııelleıptt-

recektlr. Bu clld gıdası yağfiız Tb
.alon tnmlnln memnunlyetbahs 
netıceaı · ııaranUUdir. Ak.il halde 
paranız iade olunur. 

Şirketi Hayriyeden 
Bu Salıdan itibaren: 

1 - Yeni Mahalleden ıabahlan 7,50 de kalkan 57 
aefer numaralı Vapur 7,45 de kalkacaktır. 

2 - Yeni Mahalleden 15,45 de kalkan 137 ıefer 
numaralı vapur Kireç Burnuna da uğrayacaktır. 

~ . . ı.,. ~· ...... . . 
"Vakıt,, Kitabevınıt} yen 
neşriyatından bazılar' 

n1111• 
fterll• • aıacu •1ıı.ıau ,-.. - fitk&yeıer - tlaKlb 

SITKı &.Ulll• '4. 
~ 8"11onmı - Komac - ıtlJKBAI' tUJUÇAB ~ '° ~nv üazeıed;lll - ~Uıtl ALTllG et 
:ııtw.He• Meb'WllMI 1b'M ~t»; - llAlUU CAXlti UI! tOl 
OçQDeö Saltao MMmecllıı ::otttru..,.t UUtUııll - WL.'11 fJKA~ tt 
KmcU llendint> l 000 lleUmtı ıw ç~tld - tı'rıuıııız~ ıUtab ıM 

&.eaıı. •f'llcl111t 1000 kelime .ı~ !Sj'retlcl • 4'.lmaocw ctıaı. tM 
Keneli trendini' 1000 k"'1.ow ıt 'ltretfM - lnırU17 .. v l<ltab iM 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

IJtanbul - Bahçekapı, Taşhan 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24262 - Kısa telgraf adre$İ: DOÖANTAŞ 

f .. 
•e•let Demiry.Uarı ve Limanları ftletme 

U111um icl.eai ilanları 

Kuhamme.n bedeli (M600) Ura olan 65000 kUo muhtelit eb'atta Kart!. 
çe Çivi.il (26.3.19-i2) Perıembe gtlnU sa.at (15,80) on be§ buçukta Haydar. 
_,ifada Gar binuı dahlllndekl kom.layon tarafından kapalı zarf usulUe ııa.. 

tın alınacaktır. 
Bu tte girmek tateye.nlerin (8980) llralık muvakkat teminat kanunun 

tayin ettiği vesikalarla tekl1fler1nl muhtevi zarf1arm ayni g{ln aaat (1',30) 
on dört otuu kadar komJayon Relıliği.ne vermeleri lAzmıdır. 

Bu ite ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. 
(3106) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
,,,; 

Ekıtltme 

Maim clnlf Mıktan Şekil Güntl Saatt 

Alçı 4280 kilo Pazarlık 27 /8/942 cuma 9.~ 

Reçiııa 4250 " " " 
10 

Llto~ 800 .. .. " " 
10,10 

Vanilya 17,8 " " " .. 10.SO 
Muhtellf clruı zımpara 

ta§ı 2130 Adet .. " .. 10,40 
Kınk ptrino 80 Ton " " " 

U.-

ı. - Yukarda ctna 'Ye miktan yaı:ılt malzeme pazarlıkla aatm alma. 
caktır. • 

2. - Pazultk hiı:alarmda yazılı gt1n ve aaaUerde Kabe.ta§t& levazım 
§Ubulnde merkes mUbayaa komlayonunda yapılacaktır. 

s. - Ş&rtnameler ve numune her gün e!!ztı geçen §Ubede görtılebWr. 
4. - tsteklUerin tayin olunan run ve saatlerde teklif edecekleri fiyat 

Uzerfnden <x, 7,5 ctıvenme p&ra811e birlikte mezkQr kom.layoına mUracaat
(3861) 

TlrlPJ8 Cambarlyeti 

ZiRAA T BANKASI 
Şube •e Ajanı adedi: 265. •, 

Zirai ue ticari iter nevi banka muameleleri. 
Para btrtkttrenJen 2'1."00 Un tkTam!ve Yertyc>r 

'·1111" r uarıKıuıııaa Kumbaralı •• lbbanıız l.&4arruJ n,,_pıarmaa •D u 
"ı<ı ıır .. ,; ı t>ulunanlara eeoede 4 defa çek11ecek kur'a Ue qağldalD 

olAna .-öre ikramiye dağıtllacaktrr. 
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UlKKA.'l . Huapıanodaıtl paralar otr sene ıc:lnde 50 Uradaıı &ftlıt' 

ı~ınıytınıere !kramıye çıktığı takaırde % 20 raz.ıasıyıe rerüecektU, 
Keşldeler . lJ Mart. U Haziran. ll EylQL l1 Bırtnctk&Dun r.arlhlt

Mzırıt vaptlır 

............... llllİll ...................... ~ 

KAYIPLAR 1 - : . ~ ı,• .... ~ ••• ,.' ~ 1 • , 9 . 

TURKiYE iŞ BANKASI 
iMi ~Wu..lilü 

Kücük Tasarruf ı adet 2000 UralUı • 2000.- ı..ara 

Hesaplan • .. 1000 • - IOOO.- . 
1 • lDO • -1600-

ı ını ''{RAMİYi!: PLANI • • 500 • - uıoo.-
10 • 230 .. - ıooo- . 

~t;ştnr.;ı .. ırn · ı Şubat. 4 
40 100 • - .ooo.- . . 

ınn11 .. :t ıı.t;uıotoa. ı bdD. 
DO • il() • - moo.- . 

·ıt~r1n tarthlc-rfndf 300 . 18 • - 0000.- -
""'""' 200 - ıo - ?()()().- -

1928 de üakUdAr Necatı ilk oku. 
lundan alllllf oldl,lğum diplomamı zayi 
ett:tm. Yenı.tnl çıkara~dan eaki· 
sinin hükmü yoktur. 

Knnk1ı Alemclu' caddeei No. l'7 
Fertdun (19148) 

••• 
tatanblll emlnlyet MUdUrlUğllnden l aldığım 938/88 8lcll sa.yılı tanınma 

ı kartını kaybettim. Yenisini alacağım. 
il dan eakiain1n hükmü yoktur. 

F. Ögtlt (19148) 

! SAHİBİ : ASIM US 

Ra:.ıldığı yer: VAKİT MATRAASI 

j Ummnl Ne~rb·:ıtı idarl' rıien 
Re( ile Alı met Sevengll 

ile sabah 6ğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 


