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YENi KABIN 
Fiyatları 100 kunll olaa bu iki kıymetli Mlll', 

7 kupon getlre«-k okuyucumuza yalmz 50 kurup. 
verilecektir. nu kuponian saklamayı unntlm.JIDız. 

MiLLi ŞEF iZMiRDE TURK 
SiVASETiNi AÇIKCA ANLA TT 

Barbla başıadaaberl 
selerber balaaayoraz 
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Daima ayakta lı.aZır ve 
uganik olacaktır 

Ziraat memleketi ! 
1 

olan Türkiyenin ilk I 
Her tedbirimizi 
almış bulunuyoruz 1 

Bugtln Çanakkale m.fertnln %7 inci yıldönllnıMür, Dtlnyanın M muu zam deniz kuvveflerl, %'J yıl ö 
önce btanbula l{elmek Ur.ere boğazı gt>Çmek tsteml&Jer, Ttlrk ordusu, tarih t.e eşine 8.7. rastlanır bir liAhmmanlık 
dllfmam 90lara bofmne, hudutlardan kaçırmıştı. Bu ~ııfcre alt yamnı:u Oçflnrü sayfamızda, pirlerlmblıl 

ve orta okullarında 
ziraat dersi yok 1 

Yazan: Asını Us 
l'azhlt ekbnlerl artrmıak ihUya.

CJ m:ıarifimlıtn okutum ve eğldm 
<.f temindeki bir noksanı meydana f 
çıkardı. Mcmlel,ct.fmlzin ilk 'e or
ta okullarmdl\ zira.at dersi bulun- ' 
nındığmı lı:ı.tJm getirdi. ' 

Harbden kaçınmak 
mümkün olmazsa vatan 
borcumuzu ı_erefle ve 
haysiyetle ödeyeceğiz 

hmlr, 17 (A.A..) - Miııt Şef 
İsmet 1nOOü ibug1ln İzmir halkına 
h1taıben aşaiıdald konuşmayı yap
mıştır: 

!zinıil"liıler, sevgili vatandaşla. 
l'!lrn, 

Bir an gilndenberi aranızda iyi 
ra.'ltit geçf.iiyOrum, Aynlırken si
_., ,.~ kmw ;:,apmak ı.te
dtm tık &ıce fUDU :otldircy.im ld, 
se)"Mı.ttmden çok memnunum. Va-

(nevanır Sa. 2 Sı1. 1 de) 

Bu. ge~•tcn dildaite defet 
meseledir. Sırası geliHk~ Türkiye 
b2r zira:ıt memlelwtidir deyip gl
ctiyoru:ı. Bnnun için bir taknn \i
ı•ıyetlerbnizde köy emıtitiileri ko
ı ııyonu. Sırnsı gelince bu cnstlt\i
l. r<len Jıeyccanla balıscdlp övünil
~·oruz. 

Parti gurup toplantısında 
Bununla. herebcr memlekette o-

1mtom ve eğitim sfsteminln tcme
: ı olan ilk ve ortaokullarda çocukla 
rmuza blr ziraat dersi göstermi
yoruz • .Türkiyede köylülerle kua
h:ıhla.r arasında geçinme \"asıtası 
holnmmdan bir fark \1U mıdır! An
luı.m, 1sta.nbul, lzmlr gibi bir ~ 
büyük şehir istisna edilirse geri 
kalan ~ehlrlerlmlz bile haldkatte 
-büyük h&lk blabalığı t.oprak Ü· 
L.erlnde çal~rak geçindikleri 
ıçin- birer büyük köy değil mi
tllr! Bo nziyetc göre Uk ve orta 
okulların ders programlanın ya
parken köylerle §ehir ve kasaba
la.n btrblrlnden ayn tutmak bir 
program hataAı değil midir! Nel 
teltiru bu defa cihan buhranının te. 
&iri altında bttttin memleket ô?çtJ
t: ünrle bir :draJ 9Cferberdk yapmak 
lazım gelince bu husustaki hata.Dm 
ch~mlyeti pek açık surette göze 
S)a~tır. 

Vllaa ilk okullann dördüncü ve 
be~lncl smıflannit& "tabiat bilgisi,, 
orta oknlb.rda "fen bilgisi,, adı al
tında 6'<ol programlarma girm1' 
olan bazı dersler de ziraat kit.apta
:rmda göriilebllecek hlr t&lmn bil
giler vardır. Fakat U>prağa, bitki
lere, ağaçlara dair olan bu bilgi-

(Devam ı Sa. 2 Sil. 3 de) 

H aricige V eki/imiz 
Siyasi hadiseler hakkında 
· 2 saat 1 
. h t d. AvustralgalJa 
IZa a Ver I Mühim Amerikan 
Ankara, 17 (A.A.) - C. H. P. 

Meclis grupu umumi heyeti bu· 
gün (17. 3. 1942) saa.t 15 te re
is vekili Trabzon mebusu Hasan 
Sa.ka'nm reisliğinde toplandı: 

Celsenin açılmasını mnteakip 
geçc>n to~iantıya ait .zal>ıt hüıla· 
SMT <•!f"ı,duktan sonra Büyük 
Millet .ı\.leclisinin fa.aliyet:ine fa· 
sıla wrildiğindenberi geçen altı 
hafta. içinde bizi alakalandıran 
siyasi hadiseler ve vakıalar hale· 
kında Hariciye Vekili Şükrü Sa
racog'ı: .ki sa&t süııen izahatta 
bulunci1.. Bu izahata temas eden 
mevzula~ üzerinde söz alan ha
tiplere ica.beden cevaplar verildı.k· 
ten sonra saat 17.30 da toplan· 
tıya son verildi. 

kuvvetleri çıkanldı 

_Japonlar 
Bataan' a hücum etti, 
Sumatrada bir ıehir 

uıptedildi 
er-

Mark Artür 
Müttefik ordular 

baŞkumandanı oldu 
(Yazısı 2 ncide) 

.\nıt - bblr için yeril ft yalımı« Jert ~ so pl'Oje Dıııeıılucle tıelldlt ... t , s7 9 ... ,__.tık. Refi'• •• 

JUrt heyetini teekD eden Ahmn profe.ıfrlerinden Paal Blınatz, llılw F* 11 • 1 Koroly Welclılnpr, ı .. , ._ıı 
l>l'Ofeeör lvar Tengboor, e.kt Ankaralm&r mödörti Mulllls Sertel, -na y-.ıı: wı 1m&r ltlert reW Muammer 

P.VUIOIJa. ~ 11•Cls MI' •tkf i* lı Jı...-1• ...6ıııll .... '9r .... ~ 

me eeerlertnı 4 llncll 111.yfamırıda okuyacak enuz. 

Gençler iıer romanı okumalı mıdır ? 

Anketlmhe eevap veresı pir 
Orban Sey1l Orbun 

(Yazm 5 inci sayfa<la) 

4 Niııao gtinU şe. 

bir Ttyatro.u -.tıne

slnde kıymetli sanat. 

kir BAzım KörmUk.. 

çü'nUn 2~ inci sanat 

yılı jüblleei yapıla

cak ve BAzim, o ge

ce "Deli Dolu,, ope_ 

retlnl oynayacaktir. 

Bu mUnu8betle 11&· 

natıdUla aabne ha-

yatı etralmcla bir ko 

nuşma yaphk, Yazı. 

smı 4 Uncll. sayfa. 

mızda bulacaksmız. 

""'···"''";'"'" 

ORHAN SEYFiNiN CEVABI 
Münekkit suçludur 

Son zamanlarda edebt kültür vermekte 
uzak hafif macera ve aşk 

romanları · okunuyor 
.-~--~~mi'!!- •1111!1!!19!11~~----t 

Gençlerin okudukları romanları aileleri kon-
trol etmeli - Romanlar anormal insanlar vü
cude getirir - Tercümeler gelisi güzel yapılı
yor - Şimdiye kadar hadise telakki edilecek 

eserler ortaya konmadı 

Bugiin 
Gazetemiz 
6 sayfa 

Litvinof 
Nevyorkta bir nutuk 

söyledi 

Ruslar 
tlkbahar baılarken 
müttefik kuvvetler 

tarafından 

Avrupada cephe 
açtlmasını istiyor 

Ruslar, müttefiklerin Avrupeda 
t,;r cephe açma:mn istemekteydi -
ler, Libya hn.rbl Ruslan tatmin 
etmentl§Ur. llkbahar yakbı§IMerı, 
yenf bİr cephe'llin a.çılmMllll iste -
mektedirlcr. Bu suretle, Rusl81'8 

1 
1 bir yardnn edilml• o1acakhr, 

CEPHELERDE DURUM Nevyork.~7~;;.;:::ng« 
Japonya ne bekliyor? ~~:;ni~Ji~~l~r~ir=fj~~ 

verılcn bır zıyafette bir nutuk 
ŞARK ve LiBYA HARBi: manlar için mevzuubaha olabilir. Ger. iradeden Halifaks bilhassa demi§ 
DUn de dediğimiz gibi şark cephesi çe Alman tebliğlerinden böyle bir ne. tir ki: (Devamı 6 ncıda) 

en mUhim gtinlerlnl yarııyor. Ruslar Uce çıkarmak mUmkUn değildir Fa. 
bugünlerde bir darbe indirebilmek su: 1 kat Rus tebliğleri, Londra ve diğer Cenubi Amerikada 
retiyıe, ilkbahar taarruzunun dehrıetın menbalardan gelen haberler bazı ke. hava tehlikesi İşareti 
den kendilerini kurtarabileceklerine l. slmlerde Alman kuvvetlerlnln hattA Montcvideo, 17 (A.A..) - Diln 
nandıklan ıc;ın kayıba bakmadan hU. mukavemet edemez veya Rus baskıBI. gece saat 21,30 da ıo da.1Cka sU
cumlar yapmakta, meydan muharebe. nı k.ıramazlarsa, ilkbahar t.aarru.su ya ren blr hava. tehlikem tal.imi ya
lerl kabul etmektedirler. pa.mıyacak bir hale düşeblleceklerf pılnuş ve şehir tama.mile kamrt.ıl . 
Rusların ilkbahar taarruzunda kar. blld!rllmel<tedlr. mlŞtrr. Bu esnada askeri tayyarc-

ıda,.caklan DU1k durum, bugUıı Al· (Deuamı Sa • .2 Sü 4 de).. lc:r tehir u.ıriDde ".er' p ılw. 
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t;lfiljlj~ ~ : 
Millf !a~ye~!l:~ yaz Desplaa7a ...... k ... l ... • ....... Y ... e .. melıııBık .... t~~şh~irlillıiBi 

yasagı 
başlarken kirtaı uaplı 7 Uç ay sonra tatbik 

J edilecek 
BUyilk Millet Mccl.i l yaz mesa- Lokanta. ca.mekfuılar:ında ye 

~~..m-:d~:~~r!m~~e~=: Yakalanan kadınlar dokto- mek tcr;hiri ya3ağmm tatbik işi 
'fi' otrn.fmda Daimi EncGrncn tetkik 

eti dünya tarafmd:uı tekrar cdl- • • • • 1 lerini ikmal etm!§tir. Buna ait 
len Jne\'Sİmin olıı.yl:ıruıı bclderken run ısmını vermıyor ar meclis kararı kamla.re. tc~lğ e. 
bU yandan da yeni lumırlnr nla. dilrniye ba.şlanmıştır. 
cak, yeni kanunlarm, bilhassa büt- :MUddclumumtıfk bundıın bir mUd. Bu ta.\'Siye üzerine ka.dmlar De.spl • l{arar üç ay aonra ta.tbik edi-
te meselesi 1le meygul olacnl.."tır. det evvel meydana çıkanl&n kUrtaj nayı bu sefer bir doktora göUlrmll§ • 
Mehnslanmız intihap dairelerin. faciıısı etratmdakl tahkikata ehemmi ~rdlr ve doktor Deaplnaya klh1&J a. lecekt_ir_. _ __ o-----

dc Jıalkla ba.'ba,sa ı..a:Itp lhtfyaçla· yetıe devam etmektedir. mellyatı ya.pmaga karar -nrmifUr, 
n~ dertleri bir kere daha yn.km- Yaptığrmız tahkikat.il nazaran bu P'ak&t ameli)'at netlceıdD&ı Delıpı • 
<ıan gördiih-ten sonra tesrii 'a.zi- facianın cereyan §Ckli söyle olmlJ4tur: nanm rahmi Ye barsaklan delinm1§, 
ff"Jcrinln başbrma gcl.ilorlıır. On- Bcyoğlunda Ağncamlslnde Balcı çık bir müddet sonm da ölmQştUr. Mesele 
lann gördilklerl JıfitliseJeı·, lılikfi- mazındıı. 16 numarnlı evde oturan Dos. n1n meydana çıkması ve genç kiz.m 
~etin aldığı tedb!rler birbirini ta- pma lsimll genç kız gn.yrinıe$ru blr ço· mezardan çıkarıldıktan sonra morgun 
Dıamlayn.ıı bir mUlet 'c hW•fımct cuğa hamile olduğunu hlsscdlne<ı he. ölUm eebcblnJ tcııblt etmesi Uzertno 
l'alıdctini ifade ctmcl<tedir. men tanıdığı btr kııdma mllro.caat et. yukarda bahsettJğlaılz iki k&dm ya· 

Mll1et Vcldlleri lınllda teına.s mış, bu kadm diğer bl.r arkad8ft ne 
Qde~en hiikfımet peynelmllel §8.rt:. Deçlnayı ebeye götUrmU§tUr. 

Geııç km muayene eden ebe: 
- Art.ık ben bir gey yapamam, dok 

tora gidip kürtaj yaptımıantz 11.zun. 
du deml§Ur. 

Jıtal&nml§lardrr. Fakat bu kadınlar sc. 
beb oldukları fad&yı aydml&t:maktaa 
fmUna etmek ı.temektedlrler. Bu ka.. 
dmlarm IUrafl&rmd.an llOl1r'& suçlu 
olanlar anl&§Jlac&k ve baklannda ta. 
Jdbat yapılacaktır. 

Bir tuccar ameli
yatfan öldü 

l:kmci A:bdülhnmidin hekiml~ 
tinden m~ur Basurcu Agah (pn.. 
ca) nın oğlu Hayrettin blr til~ 
nn ölilmüne sobep olmaktan BUçlu 
olamk adliyeye teelim edilmJşt.ir. 

lılrm icap ettirdiği, h:ıyatm zara. 
rileşttrdlği bir takmı tedbirler al
fh. Banlann bir kısmı iktrsadi i~
)erfn ve zfl'Bf tanliyetin taD.7.imj 
hususunda alnwı kn.rarlardll'. 
~ıin tatlt aylan i~lnde hUkü· 
ı etin ~ayn. ~tığı bu isle 
•uı ehemmiyetini inkar etmek 
tntbnkUn değildir. Kömilr m~e
.. 1, dokuma blcıi, ve zh'3i bnz.ırlık· 
laı- Uzerinde yapılım ~nın1ıır 
tlikbte llyık busnsiyetler göster

Çay ve kahve satışı 
menedildi 

Osman isimli bir tUccar basur 
hastalığından muztarip olduğu i
~ bir tamdtğİna derdini &ÇDU§, 
bn tamda da QwnaM, Basurcu 
Aglh (pap.) nın oğlu Hayrettin.i 
tnVl!iyc etmıştir. Bu taniye üze • 
r:iJıe Osman Hayrettımn Sıraservi 
lordeJd apa.rt.mıanm.e. gitmiştir. 

Hayrettin hekim olmadığı hal• 
«e, bebadan bbDa sana.tttr mUll· 
bazaarile Osmana ameliyat ynpmış 
we zavallı adam ameliyattan bir 
nlddet 80ftn aet maerlarla km-a
D&nk ölm8ot11r. 

~edlr. 
IIer biri nomıaı :ısınaıılarda da

hi büyük bir zaman lıtgal ederek 
14lhakımk e<lebllecek mahlyette o
!aıt hadiselerin bugünkü şartlar 
ıçlnde derhal tnm:ıınlaıımıısı bek· 
'eııcrucz. 

Eogünkü 3:ırtlıu- itiraf etmell id 
''°nna.t zıunnnlıırın JıcsabHe olçil
lcınıyecek mahiyetler arretmekte· 
•lir. 

Uarbin her türlü lcaplan ile kar
'' kartsıya bnlunduh'1UllUZ le Jıülru
IJtettn dm•lcte, halka ait her me-
1 ~ Jle idcta bUt~ tıınz.im eder
~-- me.,gal olm!ı.smm zaruri o?du
ı;u bir zamıuu1a bunun b!lytik bir 
flirrlıJc oldnğunn teslhn etnJek ik· 
'i.r.a eder. 
l.stc~lc mu~Jr olmak ara,. 

1 lllcla.Jd mesafeyi kısaltmak lçbı a
l~ tedbirlerin bn§ı uc:ındn e
~ bir tarihe mal.il< elconomlk or-
f:anhasyon gelir. Dn noktadıı.n 
fl'iiı.kiyenin tarihsiz oldnğnnn söy. 
~Yeblliriz. Cümhuriyet TUrl•iycsl 
.,".alma nB.me,·cut olıın1an me\'cut ,_.ine getirmeğe ralL<ıtı. l\!o:ısuıa
•'llllıznı hiç olmazs:ı btr iki asırlık 
l'1'İhl olan Krtısadi müesseseleri 
>'anında biz ancak onl:ırm henüz 
tıfa nıanm hazırhyn.billyonız. 

llarbfn zanıretıcrl bizt bu art. 
1 ıı.r fı:indo kal'fiıladı. 

Bu hale rağmen gilrlülderi yen. 
llleğo mcktedir olnyonn. MU nit 
~n yarnttı~'l clronomik oıı;a
~onları idari tedbirlerle, ni
,~amelerlo )'1Lmtmak mftmkUn 
lie~dlr. Bunlan böylece bilerek 
~ruım faatıyctine hayale kapd
'lladJm, dddi bir surette ve ran<lı· 
~nmı hesaba kntarak b:ışln.ma~ 
'1'ecburlyetlndeyiz. Bize tn.rihin 
t\bp getirdiği artlar ''c dünynnm 
'etirdlf.i mlitlılş bnbrnnlar öniınde 
!aha bir ~ok 51'kmtılıır !:Ckebillrlz. 
ı.tıa bir O()k fedcld\rlıklnra kat-

1t11mrunrz icap edebilir. 
Fakat bütUn bunlım tek blr 

ltlaksat. te'lt bir dl\va i,Çin lmbul<le 
~eddüt etme) iz, Türidyenln, ls
liktaJi "e topmk bütünlUğti ! 

nuyfik litillet l'rlcclir;fnin yaz me-
9'lsi de davnlnn lın b:\knndnn mU
'-ıca etmek ve milli birliğe, Bil· 
l1ik Şef 1n5nUnUn ooyrn.i:,... :ıltmdıı 
:terıı yeni örnekler vcrmcktlr. 
-ec.H yaz f'aallyeüne bu hn.\'n 

itinde başlıyor. 
SADRI ERTEM 

htanbal vtlAyetmden: 
ı - Koordina.syon heyetinin 290 a. 

yılı k&ranna müsteniden 17 mart m 
salı gflnU aabahmdan IUbare.o. her nevi 
ço.ylıı çiy, kavr.ılmU§ veya döğülmll§ 

kahvelerin eatı§l ifa" ahire kad:ır 

mencdllmlşUr • 
2 - TicareUc i§Ugal eden bQtUıı ha. 

ktk1 ve htlkml ~nhuılarla ticaret mak· 
sadlle eııert.nde çay ve kahve bulundu. 
ranlar ve çay ve kahveyi imal ettuderl 
maddelerde lnıllıma.o. bll(lmum haklld 
vo hUkmt §&hıalar 17 mart 942 sabahı 
ticarethane. mağaza, clOkk&n, depo, 
ambar, fabrika ve lmalAthaaaelerlnde, 
§Ube, komilyoncu 'Ye acentelerin nez. 
dlnde ve aaJı yer1erde mncut çayla 
kahvelerinin c:1ns ve ml.ktarlanıu ve 
bulundultlan yerleri gösterecek bir 
bcyannnmeyi 18 mart ç&qıa.mba ak§a. 
mma kadar buıundtlkl&n ~ en bn· 
yl1k mblldye melllUruD& ~ mu. 
kabilinde vereceklerdir. 

Lokanta, otel. kıraathane, çayhane, 
gazino, bu gibi umumi yerler de ene. 
rinde bulunan mllrtarla.rdan bq kilo 
kahve ve 2 kilo çaydan fazlasmı yu. 
kardaki ~lcllde beyan etmeğe mecbur 
durlar. Bu mahallerde beyaııa tabi tu· 
tulmıyan kısım.1ard&n Ptomlo çay ve 
kahve satılmaaı .serbesttir. 

8 - 17 .3JM2 eaıı aabahmdan evvel 
aat.Ilmış olup da henllz mnııterllere 

tcsllm veya gösterdikleri yere sevke. 
dilmlyerek satıcı elinde ktılmq çcklr. 
dek ve çeld!mif kahveler satıcı tara. 
tmdan aevkolunmıyarak 'Yerilecek be
yannameye dercedillr., 

<& - 17.3.942 aaıı .abahmdan enel 
aatılmıe ve mll§teriaine teallm Mtilmek 
Uzere yola çıkantml§. yani atıcmm 

elinden çıkmı!J ve fakat muııtert eli.ne 
varmlUD~ olan çay ve kahveler mU§ • 
tcrfyc vardıj'I gtlnQ takip edan gQntm. 

Lclıner aslen Gyu]a'h idi, aile. 
sı ncmme dönmUştU, µAyet ede
cek hiçbir hali yondu •• §imdi de 
mahalli askeri mccli8 ~ bu'1unu
yordu: 

- Biliyor musun Kadar, lıa.lk 
kadar soısya.listlerlıı de be.na iU
mntlan vn.r •• diye ıı:ınlıı.tıyordu. Ba
bam saraçlık ecliyor, .Al1aba çok 
fı\1ldir bayatmı güzcloe lkazamyor
d u. Ben askerden döndükten llOD· 

ra baba., dedim, lşi bana baü .. 
bak benim ne projelerim var. Ve 
derhal işe giriştim, çok mtıcadele 
ettim, çok çarpştım fakat netice-
de i.,te g<>rdtlğikı gibi muvaffa.k 

Yeni Beled ıye talimatnamesi 0t:a Lelmer. Kadar'• kendi e-

Şw1r Meclisi tarafından kabul vtne götllrdU. Yemde verdiler, •
l!dilen yeni Belediye tnlimntna • n>.m ettiler .. C968el\ kend:si!e bq
~ bir kar, güne kadar gazete. ıra eekilde alAkııdar olımu.yorlıa.r
el'de ilfın edilecektir. llfın mua- dt. Kokulu bir ımıt!akta kendiffnc 
~esi ilanal edildiği tarihten itL ')}dukç.n rah:ıt bir yatr.k hazn1a.dı
~n üç ay sonra 'Wtbi1· rocvkii Inr ve ora.da s:ıbaha kadar derin 
'le . cek . 
~re tır. 
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bir uy".ru !le uyudu. !ki gün sonro 
Lehner belediY<ı mnrl!etlle ik:endi
slnc elli kttron. temin etti. lhtiya.r 
Madam LehTI.C'l" kavunna., sosis ve 
recelden miiteşc3dtil1 gtizel lb!:r ye
mek hnztrhıdı. Ayni glln bir tı-cn 
Buclıı.pe,teye ha?ICket edJyonlu. 
Lehner: 

- Haydi Alhh yoltıDU ~ et.
~- dedi .. Pe§teye g6fiğ{nı za
m.an kUı;fik bir barda beraber ... 
falan çekeriz.. 

Kadar birdenbire t.elav bl'fl· 
lıı.rma çümca ilıt.iya:r ameuı ile 
yengesi gl>z'erine ina.ııamadıler. 

- De~k ki dönobildin ha? Na
r-d oldu dtı ölmedin? Deva'ya git.
tin mi? Oh .A:D.ahnn bu çantayı :ne
rc4e l>WcluıD.. Soma. bu. dler, 1ııtı 

akfamuıa kadar ikinci maddede 1UJll 
fekDde ayn btr beyanname ile bUdtri.. 
Ur. 

Ci - Ticaret otıaıntn elinde bu1aDa1ı 
kahveler beyana tabi. değildir. 

6 - Beyanname vermele.rl lAznn&'el. 
dlgi halde beyanname vermedikleri 
veya bcyann:uno verip te mevcuUarmı 
noksa.n göstetdlkleri &Dla§tlanlarm I· 
cap eden yerlerinde, mllll konmma 
kanununun U66 sayılı kanunla muad. 
del 65 inci m&d6cısi mucfblnce vali ve 
kaymakamlara verilen S&llhlyet dal • 
J"Nfnde arama yapılacaktır. 

7 - Ç'ay ve kabvenlll atıpna M 

ftklt mUsaade edlleeeğt bDlhire bll • 
dirilecektir. 

Omwım ceaedi morsa kaldırıl. 
mııe. clplomems &*tor da 9dliye
)l'C tes1:hn edilm!ştır, 

Belediye imar ve 'nşaat 
hareketleri duruyor 

Öğrendiğimize göre, Dahiliye 
Vekateti Belecli~-e muhasc.be bQt.. 
çeler.ıle hususi idare büts~lerinin 
hayat pahalılığı dolayı.sile imar 
ve in§39t iha.reketler:ini normal 
vaziyet avdet edinciye kadtr ge· 
ri bırakmalanm vil~ere ~ı -
cUrnqtir. 

t nar 1 Dm-lct Dtmiz~ NetriYat E k 
1 

Ol" 

yükseltilecek~~=~~~ 
Enisin l>&bam, esbak Konya jan--

ll"lyat murakabe komfayonu perfem· darma alay kumandanı emekli 
be gflnQ yapacağı topıa.ntıd& et me.se. albay Enis Ata.bey vefat etrni.5· 
ksin1 konuşacaktır. DUn mezbahada tir. Cenazesi bugün öğle nama.
" koyun .kcailmf§ ve ka1aJı kısmı aı. zmı müteakip Teşvikiye cnrnitn· 
ğır ve mnndalarn teWi edil.ml§Ur. den kaldırılarak Feriköy mczar-

Bu toplantıda hem k.esllmesl JAzmı lığmdı:ı e'bocll iıstiralıatga:hma tev
gelcn hayvanlar ve hem de bazı ee • di edilecektir. Ar!::ı.daşınuzn \•t 

lıebler yllzllndcn yeniden konacak ailesi efradına beyanı tazlyet e
Zam kon~lftcaktır. yeni zammın ıo deriz. Allah rahmet eylesin. 
15 ku!'U§ kadar oID.cagt tahmin edil • 
mektedlr. 

VAKiT 
Daima halkın m enfaa
tini düşünür, her sayı· 
srnCla en seçme vCl%ılar 

nesreder 

Yazan: Franmva Körmendi 

1 
25 yıl evvelki Vakıt 1 

11-1 11, 

Japonya Sibiryaya 
müdahale edecek 
~ - Landra pzeteJerl 

'b11dlrlyor: Amerilca ve İngUtePedc 
gelcıı raporlarda Japonyanm Siblrya.. 
ya mQdah~leaine bir emri vaki ııaza. 
rfyle bakılınakto.dır. 

Çeviren: Mıualler. Acar 

-16-
r~ıer~ 

İhtiyarlar Kadaı'm batından 
~leri l:ıir tililll anla.yamıyw
lardı. Sonra Pcşteckı gtl.nler yeni
den gepsefe, hem bu sefer daha 
hm geçmeie bafledı. Duan bil
tlbı gün evde kalarak vaktJnl ye
mek od8Jl!ND penceresinden <11'6-
l':llmı seyretmekle geçiriyordu. Fa 
at btltÜn buntarm hiç e-hemmiye.' 
ti YQktu, çllııkü sakindi ve cebüı
de kalan bir kn.ç kuron daha epey 
bir zaman ona kfi.f.i gel ebil.i:rdl. A
srı mllh1m olan ~tti. Lebner 
ki.bar, nazik bir tipU. 1ngi]iz: zabi
ti de umumiyet itibarile, kibcır, 
nazik bir tipti, Fakat hjç kimse
den bir ~Y istemek, bir §ey bek
i emek doğru değil.. Kadar bunu 
çok gt1sel takdir ediyordu. S&ldn
di, hayat güzeldi .• Yaşıyordu. Ya
eamak da güe,el ~- Şöyle dO
şilndn: 

- Ya ltalyan.ların 9 teıriniev
vel 1917 deki on bir kere il8tüılte 
yapt.lklan taan'uzlarda. .. Yahut, 
§imdi, da.ha blr kaç gUn evveoı hu
duttan dönenen on admı attıktan 
sonra arkamdan .... Evet,. Bu çok 
gilze'I bir tesadüf.. M csut bir te-
83dUf. Hem ynkmda kış da bite
cek.. Sulh içinde de bulunuyoruz .. 
Soaba:harda. poUtelmiğe kaydolu-

1'Ulllw 
Burada Rudi amearmn ,..."'mlda 

da ne kadsr istersem o kadar obı
ntbüirim .. Fakat ya.z.m bir kere de 
Deva'ya. atlamalı! .. 

iV 
Bir &qom Rudi amca n~f 
a~ göeteref'ek evden içeriye 
girdi ve d'Crlıal Kadar'a döae.r-cır.: 

- Ah yavrum, dedi.. Niha.yet 
SC'Ilin de i§iıı oldu. Çolk etki bir ar
·kadaşmı vardır, Maks Hubcr, elm
di maden merkez ofisi zat işleri 
mUdilrUdiir. BlWln işte onu imh
vede gördilm. Şuradan buradan 
konu"tukta.n sonra birdenbire sen 
üirma geldin: Dinle beDi Kab, 
dooim, benim lir yeğenim var, ye. 
nl terhis olumnt1' bir mblt.. A.a
lrerlilrtcn evvel babloryasmı ela 
ve.rm!für, Namm&u. t('1Dk bir QO• 

C"lJlc:ttıı' •••• , t 

Martın birincl. gUnn imzaladıiı 
bordro ~ o1aralt kcncllJine 
:naden merlre.z b(lroeu vemeeinden 
seksen kuron pe:ıfn Ucret verdiler 
ve btr yıwh'l?lennn başma ~ 
tubr. Ka.dar ~ kuronlu'k 
dört küğrt parayı cebine indirir
ken: 

- İşte bu parayı namusumla 
kazandmı. Da.he doğrııeu :mmw-

Dün bir arl.aWı..~n, tra.m\·nyda 
bolu tam. Elinde pM\ctler vardı. 
Sabnk sabah bn im.dar yüklü olu
:ıonn yadırgadım. 
·~Ne bunlar?. 
Diye sordum. 
-Bardak! 
Dedi. Paşahnhre cam fabrika

mızda yapılmı., bir ta.lammış. Ben 
de bir düzine billur ı;:ay bardağı 

J8Ptamak isti)oıuw. Arkedasa da. 
,. ...... Anmlllla .. lllaler g~: 

- llaJ'ır, JmWaJ J'&PIBIJerl•. 
-Nlçla? 
- Jlalls lmi8tal 5'1n hllamlao 

1nlm, bisde JOlım•ı. 
- Naad olar camm f 1Umle lor· 

mU§lar, nerelerde anrmJiar, böyle 
bir sonuca hU1fll incelemelerle Tar
m~lAr? 

. Dosttım, susta. Bea: 
- Peki, eledim; evvelce ba fah· 

rikada yapıhm~ Jrosme blllflr Ji!cör 
takımları, l'arol:ır görmtic;tiim. On
Jıa.r nasrl l~ptldı! 

- Onbrıa •ama ~-. Bel
çlıbdan gethtlfyonnq. 

- Bcl~dan ha!-

s 

Ba son cUm1c 1 2~ımdan 1 r Pi· 
lık ~ibl frrlamı!Otı. 

Belcikaclaa _gelecek kamla kJril.. 
tal C!Y'& JaPIDak. bana Bel~· :adlla 
g elec~ su ile clei,-lrmen oe' <'IDEk 
ı::fbi tuhaf görüniiyor, Acaba ·eae
dlk aynnl:ırı, m~lınr İnı;lllz vllıe
lerl, Rus l:ndchleri de ml :e !~ 
kuml:ıriylc ynpılryorf Bizim -ıem. 
leketimizde bn cins kum yoli -r 
:!Sere!.crde, ne ~nldt nrndık. 

''1\lat1en :ır:ı.mı:ı. .enstitüsü,, n ı .. 
lı usu tnlıi fikri nc<lir ! Aramı la. 
bulmn.d:ın heT :;ey yoh'ttır. Yiı eDl 
yıl önce bizde ::ı:ıdcn kömür, de 
~o'.ıt.a. Boraks, krom, linyit. d ın!r 
- ,_._ Fakat ı;lmıli bruıla· 1u 
lıld<fimke 1lmn olanı a.ldıktaa 11-
b. artanmı sahyoruz da. 

Belrikacla ~·ktılt lliJlc a 
"lana,, ., tabiat yal!nz ora11 • 
~lamrş~? 'cse'e<le böyle ı.lr 
ya.rndıl" imtlynzı vursa, no t'k lr. 
F'nkat e;ıyet ·ş öyle değilse, c ;w 
kPndj yurdl:mnz içlnc!e nnnruu ık 

bir sue otur. 
Bizim cs'ci "çc<;ml billblil,, l t.. 

mizin ve C61d billiirbnmımı 'ktı· .. 
tarı n<'abıı nereden ge'!lyorda f l • 
mütehassrc;ınrt bu 11nlrtalan ' ,_ 
dm lo.tmnlr~ırlnı-. 

HAK.Ki SUHA GEZG" l 

============================== 
Çanakk0:le z fer{ 
B\ipn, h,aıp ta.rihlrcı9sln palı 

blı' «Unüdilr. 18 mart 1911S, mu. 
aye!IC edilmez bir d1ı.,,man lttn'· 
w:tiniıı Tua uml Te ~ yurt 
ıı;eTgial &1Uııde namı m.h~iu
nu en gUzel ve efm.nevf bir m.lal
le tn.r:ihe mal etmiştir. 

1S m:ı.rtı, hcpmz ve btltün dUp· 
;-ı:ı pcık iyi bJiyor. O kadar ki 
"Türkün hnynt bakkı kalmam~tır, 
o ibir Avrupa. millet.ı ohunaz,. dl
yenlı:rln b\le övmekten kentıilerl
ni alımıadtkla.n re- hat'J)le 'l'ütk 
milleti hem bir

0

Avrup&ll, htm en 
'"UIUUl bir ~ oldntmıu o 
ğan de .isba.t ctıniştl. 

BOWn tat'8ilt.tı ile 18 maJ'!tm ta
rihi (IOık auııdur. Bir delil bir bQ 
Cf'eri doldurac:ak ıne\'mdur. Am 
ıbıatl:ann& gellnce : 

Sakin bir deniz .. Ben"ak. leke* hlr s&~-~lmror&daıı Bm
CMdaya kad.81! bllttm ufl*l&rda. &• 

cele eden bir Ç1rpmma hucıketJ 
sc7lllmelttedir. GUnlerdir siperler
de dUşmaru bekliycn MehmeU;ik
ler, keşfe giden bir t.Q.yyaremizin 
getirdiği ~ haberi duyuyorl:ır: 
Kuvvetli bir lngili:z - lt":ra.mız f1-
kıaı boğam doğru yıtkJ.n.."mAkta.drr. 

Sa.ba.hm &a.t 8,30 und3. filo gö-' 
rfınUyor. 10,30 d!L dördU geride 
Cl1mak üzere l2 1miıh ve bir çok. 
to'rpido bo~ doğru ileT'l'.?meğe 
b:ı.şkmnştı. En önde Sviftşör, ar
kasından Agamemnun, Lord Nel
aon. Küin Ella.bet, Enfiek&ibt ve 
}>rem Jorj. 

Prena Jorj Rumeli !;ıysmı. Sv:tft 
de Anado!u Jcymnı taklp etmekte, 
&iğer m Jnrnct! g9miaer de bo
ğ9.ZID orta yolunda yilti)mekteydl 

Saat 11,15 de Svift'in ilk mer
mitrini lhl:ileu sn-tlıı.rma atma...c;ı 

ve lntepc!'Jn muka.belesi ile ta.ri-

sumla bz:a.nacağmı .. 
Diye dUşUndü. Ve bu pa.rsrun 

evvelce her :ı.y beŞI aile.sinden aı~ 
.cl:ğı harçltktnn ~cıka bir pa.m ol
duğunu hlmettl. Bu borç alınan bir 
pa.re.dan, ha.ttA. :zahlt.ıiğlnde b1r z:ı
mıaıL&T aldığı maaştan da daha 
ba.şka bb' para idt. 

Bu parayı alD'ken namuslu bir 
iade ~a.m bir eeyler 6ğremne
' bir m ealek ahtbi obnur ilam 
geld1~tıl~ 

lıl6syft Mab Huiber kendlüe 
ma•cau-: 

- Sizden fa)'dab Ye dllrilııııt bir 
lf..zmet bek1:iyoırum doetum .• 

Demiş Ye Kadar da daireden 
<Ne döndilğil ilk ı;ece amca.sına: 

- Öyle zannediyorum .ki bu va
rılfede h.ydah ve dllrGst iş gÖ'reee
ğim amca.. ~ti. 

Dairede yavaş yaVD.§ mesle&: a.r
k::ıd:ışlıın ile tanıştı ve o r.ame.nın 
dUini ve insıan!n:raı konuftukla.n 
lhruıt nn 'a.mağa bs..~ladl. Renk ti 
fi~let'. antetli kfığrtla.r, sUtun sn
tun rakamlar c.ramnda gUnlerint 
ge91J'iyor •e ilk 1'alcşta ne~ ne 
EoOmı g~lilnllp anlqtlnn bu ~ or
taemda bir mevki işgal ettiğini 

~YQr •o bütUn bu faaliYetJıı, 
bnttın bu 9iltun lliltun rabmlann 
bir tek gaye içıln. hcap1arm eo 

hm bu en bil.yük Mltıi ~ < 
hıyo'niu. 

Arb:k Rumeli Hemidiye ~
Q, Anadolu Hamicliyc osınııra.mıan 
blıu eama da ~le telWi 
bomb&rdun.a:ı edilmeğe bqtımmış. 
tı. Saat 12 de donanma:ıım bütiiiı 
~tldetile ys~';y &te;) ve Türk l:ı&-
1.a.l"yalarmm lmrşıl:ı!klan ile deniıg 
ıi:..rbi en şiddetli c:.nıncsiıle girmiş
ti. Yahm bu lm.rb'Jn ıen mfilrlı:n nokJ 
t.sn, Tül'Cı: istiıh~rt\ml:ı.r.nda gayeıt 

sıoğukkanhlında, hiç b!r tellş ese
ri göstermeden cndallt etmele'l'l 
idi. 

V!sa.miral Kcpra.t 'ın lkımıamda

smdaJd Sııfrcn, Bl!.ve, Goluva Te 
Şarlmaııy Frıı.n91Z zırhlıhrt da mu
haazoebe hattına girip nteşe başla .ı 
ymca_ deniz, gö"k ve kam bir ce
hennem halini alınıştı. · 

Saat 1 de amiro.I geır.: i olen 
Killn Ellz:ıbet'ten Fr..ı.nsız fikıeu
na hUcmn emri ,·eıfilmi§!tıl 

Büne, Türk ist:ihkfünlarmm &o· 

~lrlıkla.mıdnn ~sa.ret a.'.mıv 
61noa.k, Da.t'Clanos ba.1:c.rynsma doğ
ru ya".tl~ eüretini gösteıdi. 

Fakat Tllı'k bata.ryalan, l1mdi 
öyle bi-r ~ nçrmşlnrdr, ki ibu bo! 
eıa miıl1 ne ynp:ı.ooğtnı ~. 
manevrasını bile dognı dürüst l,.._ 
J>AmtyOrdtt Bu es:nrı.da Entlciaıibl 
bir yara alnım, ger:llcmeğe blfla
m.ıŞt. 

16 .arlılı, 3 kruvazör ve bir p 
torp;do dumındo.n dört ta.rafa a
~ ~.Toprak k::ınıyor. etik. 
rer, denb kant)"Of', fakat kanla 
\"Uğrulan topmlrlcrd.1' elpere yat. 
rr.Jlf Tilrk :Mchmetdkl"ri bilmiy(ırJ 
!:mlı. 

Hamidiye tnhiycsi Büve'Din cııım 
da.marma tlstüste yarnlar açnupı, 
Bu 12 ya.hı, ile Büve inleye inleye 
Qaruı:kkale sulc.rm:ı. gömülüp git.o 
ti. Goluvn da yvalan:nıştı. BU ... 
mu1nuıynn durum, mwı.ızam do-
uanmnyı öyle yıldmnı:şb, Jd saat 
tıun 2 de, 1.sta.nbu;:ı var:nıaJr; haya
h sulara gömü1mt!5 ve :rica.t emri 
verlhnişti. Ji'Cknt Enlf~ksl>J kra -
vnzörU de suln.rn. b:ıtmış, lre7J8Ul 
~e'e tarafına yatmılj, Oşin ZIM
lmı eanccı.k ta.nıfııı:ı meyle~ 

Dlbıman donanmssı Jı:.aı;ı~ 
!&kat Tilttc batatj-nlan Mla sas ~ 
mam11, onla.n top nt~ ile kovalı-
yordu. Sanki bu tophr, Türlt yul"
duna saldrra.nla.r, her vakit ayni 6-
kıbet.e uğrayecrut'" d'iye haytm
yordu 

Ça.na.ktmıcde eelıit dilfen bil . 
nm.nn ve asn Türk evliıtlan Tllı1c 
m'llet!nin ruhund~. Tür.it milleti'· 
nin tarihinde ve dünya tA."'löinıde 
ebediyen :rnşzyaca.kUr. Türit inil
leti, her mil:i d::ı.,•ndn oola.rm idrı
den yllrildllkçc, kanlarını akrtan 
Mchmet<-lklerin ruhbn "8.d oln
c:ıkbr. Onhrı bu.,"llıı de saygı ve 
,;evgi flc n:ruyonız . 

Odan nrrkının 
servıest olmııı 

dtl in itiyor 
nundaki "salt kAr,, hanCl!!ini • dol- , 1,. i . - ... 
du~ak i~ olduğunu çok güzel J clcdıyo ~tıs.:ıt şlcn mudurlüiu 
h.'mediroırdu. 11k defa olarak ka- odun, köınür satışındaki nıırk uaw. 
zandığı ba paranın Uzerinden gnn. 'rnn~ kııldmırak serbest bırokW.a. 
ier gf'çtikten 80nra nihayet J-c•ndi- sı ıçin tetkiklerde bulunmaktad1r. 
sinde hAs:l olan hissi kelimeye IGcii:cc'.t yıl 1 ı:ınbulun odun, tö. 
qıevirmeğe mavaffa.k o'du: Haynt.- mür ihliyncını öııknıck fizcre fili!. 
ta ka.zanmak, çok kazanmak, zen- diden ~nbcdcn tcdhirkr 111ınmışlır 
gin olmak ve :rahat yaşamak rn.

1
0dun "c kömür mr.hzul miktarı! 

Z11Ddı. · (Datamı oor} §Chrımizıe getlrllcc.ııktir. 





\11\RIT • 
~~i K ify E"Jı 1 

Otuz kuruşa gatax. 

Dilsiz ve sağırların " ebedi 
reisi ,, ile bir konuşma 

Türkiyede ne kadar sağır 
ve dilıiz insan vnr - In. 
aan niçin dilsiz olur-Dil. 
ıiz amca çocuklarından 

ORHAN SEVFiNiN CEVABI 
Orhan Seyfi Orhon, ilk suale romaıılar-:nın dclla fıızln okun • 

derhal şu cevabı verdi: duğunu görüyorum. Hatta., tabi· 
- GenÇier llzcrlnde gerek a.lılfık ler bu türlü eserleri resimlerle 

gerek ideal b:ı.k.mından fena te- sü:;;i~rek QOk ucuz fiyatla neş.. 
• sirler yapacak romanların okwı. redı;'or ve bu t.emnyü den istifa

ınanıası fikrine heyecanla igtira.k de ediyorlar. C!ddi, kıymetli u. 
~eri~. Herl{oslıı bildiği bir ha· zun bir emek mahsulü olan eser· 
kiknttır, Romanlar, bir taraft:ın le.mı nıaa:esef çok az sntıldığmı 

Yazan·: 
Bir salı gUnüydü. Sonba.hal\iı, 

Galiba ikinciteşrindi. lsta.syona 
Pancar götüren arabalardan Ada· 
nıu arka sokn.klan geçilmiyordu. 

Yerliler Adapa.zanna böyle di. 
vor. En kıs::ı. bir ifade ile: 

- Ada.! 
Eğer gezinti mevsiminden b.1§· 

ka a}larsa bilhassa salı günleri 
ı'.da lmlabalık oluyor. O gün pa. 
~ kuruluyor. Zengin veya fa
kır bir halkı ayni bir tntı altın. 
d!l, otelde veya lokantada gorcb! · 
liyorsunuz. Hiç değilse fakirler 
otele baş vuruyor; Patates ve 
l>:ıncar tüccarları da lokantr.t:a 
ıçiyorlar 
lkinci~-rin Adada nieb~ten 

Yağışlı geger. Fakat bu yağmur 
hiç de r,arip yağmurlardan dPğil. 
dir. Hava saatlerce evvel kapa-
rıır: yani size bir nevi haber ve 
!Şaret verir. Fakat bir a.\csilik o. 
•ac:ıktı ki pazar kuruld:.ığu gı.in 
avni sey vukua gelmedi. YaF.mur 
ô1'ier.len sonra birdenbire b:ıstır
d .• Pancar :ırı:.balnn <'amura gır. 
dı, Alış veri~ bitirdikten sonr.. 
<:a.ybaşı v~·n horo:z1nra gidecek 

övluler de elleri b3ğründe kal· 
ci•"ar 
... Saat dokuz bu<'lıktu. Mavi kiı... 
,..ıt perdeli BelC'diye lofrantnsrr.ın 
tnll~terileri dağılm:rştı, Yalnız 
ortadaki bUyük masnlardnn biri 
~liyordu. Yuvarlak bir m~y-
~· Etrafında Bolu ve Düzceden 
~ l tUccarla, Adadan iki mUteah. 
ıt, bir muallim! 
Beş k;~'den hnn!!isinin konuş

tuğu bilinmiyor. Fakat muallimin 
~stuğu farkediliyor. Belki de 
endi kendine: - Bilmediğim bir 

8an'at! Diyor: 
Müteahhitlik! 
Ortada bira içiliyor. Müteah -

httlerden biri bir validen bnhse· 
diyC\r. Bir fiyat meselesinden ko
nusuluyor. 
Yavaşça loJamtan m kapısı a

~ıldı, lçeıiye çanklI, poturiu bir 
~an girdi. Elinde küçllk bir 
tuıum ! Yan taraftaki kahwden 
!rdöndermişler: -'otel katibi ora -
a!'• demişler! 
Coban yazı masasına doğru 

~a.ltta..c;tı: otel fiyatlarını sordu: 
Katip: 
- Tek yatak, 30 kuruş; dedi. 
Çoban tulumunu koltuğunun 

KENAN HULOSI 
rip bir şekilde teltrar etti: 

- Otuz kuruşa? Yatak? 
Tüccarlardan biri: 
- Vallahi ucuz be i:nrde.'.}im! 

dedi; otuz kuruşa? yatak? 
Muallim beyin mezesinden bir 

çatal uçladı; fakat sustu. Çcbnn: 
- İyi hemşehrim ama, dedi; 

Bende 17 ,5 kuruş \'a.r? 
Bir çıkın içinde üç ~lik ve di 

ğer uafkMdar! Birer b=rer saydı. 
- Ah ,etti, on para <la fazlny· 

mış! 
Tüccarlardan tdri pancann ki· 

!osunu Bursalılara 1,10 fJarndan 
ııa.sıl yutturduğunu anlatıyordu 
ki çoban m:u:a.rn. doğru .r~k.:::ı.;u; 
ve onu ~i de hissetUlcr. A:ie· 
ta o..'lluz baş1 arma. doğru geliyl)r· 
du. Havada ı:çan bir s;nrk gibir· 
di. Acaba han..."'i:inin üzcı ine ko 
naca.le? 

Düzceli tiirc:ır: 
- Patatestaı bu yıl iyi knı:aıı 

dık. diyor; ~000 lira! 

E lu'Ju ririnr L7 tine i~ yapı 
yorma"}. Otuz Oin lirn ıu "'rn.fa 
elli bin ka.1rmq. Fa.kat ~uın 
12 5 kuruş ı · .zmı. ! 

Otel kıi' ibi: 
- Eh, d;yor, ne ynp!l.lım. Dı· 

~r dn yatıver. 
Dışa.n~a yağmur! Saat ikidmı· 

bert yağıyor, Sonlxı.Jm.r. 1h.irıcıte;; 
rin! 
Çob:ın gözlerile havayı işaret 

etti. Otelci-
- Anlad,k, anladık! Diye ko 

nu.stu; otuz kuruşun varsa. yatar
sm. Yoksa, haydi bakalım, marş: 
Çobanın gözleri masada .• kendi 

kendine: 
-12,5 kuru~. diyor, 12,5! 
Fakat bunu söyli~•em.iyor, yal

nız bekliyor. I..o:i:antanın ca.mlıı
nnda yağmur \'ar. Kapıyı açtı; 
ve bir saniye durdu. Çaresiz! O· 
tuz kuruşa bir yatak! tuh! 

Müteahhitlerden biri pancar 
ii7.erine yirmi bin liralık bir alr§· 
tnn bahsediyordu ki muallim o· 
tel kfıtibine döndü: 

- Hışt, dedi, Süleyman bey, 
Süleyman ooy: 12,5 kuruşu ben 
vcriyon.nn; çağtr §Wlu! 

Pancar tüccarlanndan biri ço· 
bana baktı: 

- Sefalet! dedi: fakat otuz ku· 
ruşa da bir ynUık? Çok ı:.:cuz 
ht.! 

dilıiz çocuk do~ar 
DUnkil Vaklt'de dilsizler, körler ve 

S&ğırlar cemiyetinin ııehı1mu:dok1 u. 
muml merkezine kaydı hayat p.rtıyle 
bir reis 8eçildiğJnI okuyunca derhal 
gazetecilik damarım kabardı. 

Dllsiüer ccıniyetlnln elbette dllalz 
olması lft.zım,ç;elen rclslne, ölUme mu. 
aılAk, Adeta ebed1 bir "taç,. gfydiriL 
mi§ oluyordu. Şimdiye kadar hlc;;btr 
cemlşet kongresinde daha eılne teaa.. 
dil! -edilmeyen bu je...UU kahramanı I· 
le gB:-O§Illek faydasız o!mayacalttı. 

Blz1m b1Idllfm1%, kcndlaine bl5yle 
kaydı hayat oarttylo pAyeler verilen 
kimseler, hemen ekacrlya devlet men. 
suplandrr. Vtıkı:ı bu da bir devlet rnU 
esscseatdlr. Aınıı. bakalım bll§ına böy. 
'e bir ku1 konan zat bU ı,e ne diyor? 

Kend!.s!ni, İstanbul dilsiz ccmJyeU 
binasmda, ebedi riyaset koltuğunda o. 
tunır buldum. Hemen tanıdım: Blzim 
meşhur SOıeyma.n Sırrı Gök. 

Dilsizlerin, dlllller dOnyasma kareı 
yeglne tercilmanı olan Bay Gök, ga_ 

Japonya 
Rusya ya 
taarruz 
edecek 

Şark cephesinde Alman 
taarruzu ile beraber 

Japonya 
Mançarlre ı m111on 
asker tabşlt ediyor 
v~ı. 11 (A.A.) - Amerikan ajaruı. 

1armın blldlrdlğıne ıtSre, usak§ark 
hAdlaelerl hakkında pek doğru malQ • 
mat alan Va§ingtoııun uker1 ve siya. 

ıd mahfillerinde huıl olan kanaat, 
garbi Paııi!lkte stratejik vuiyetinl aağ 
lamlaıtırmağa muvaffak olan .Japon • 
yanın ilkbaharda Ru.syaya tam.ız et. 
meğe hazırlandığ'ı merk0%lndodir. Bu 
hareket prk cephMindıe Almanl
yapacafı büyük taarruıa aynı amaıs· 
da bqlıyabUj.r. 

Amerikan hUkQmet merkezinde ya. 
pılıın heAplat'& g!Sre, Japonlar Man • 
çurlde takriben 1 milyon k~lılk blr 

htaobul clllsW.crlnln ebedi rcW 
SWeyman Sırn Gök 

4 l h~yatı bize aksettirdıklcrı gıbı h:ın.en hemen hiç ok-unmadığmı 
. ! b .• 4 tanıitan da bizim hayatmı:z goruyorum. Bunun k:ı.b:ılıatini 
? üzerinde çok derin tesir~er vnpar· biraz da münclckitlerin sırtmaı 

lar. • ylık:an~k lfız!m! 
1 Muhtelif devirlerde çok oku. Onlar gençlere. bu yolda roh.. 
nan romanlnrn ıçindeki tiplerin oor oin::r.lıdır ar. Bu kcltU cereya
hayatrmıza. kar.;ştrğmı biliyoruz. n n önüne geç.'lliyc ç:ıhşm::ılıdır. 
Servctıi Fünun devrinin romnnti~ !ar, 
genç kız tipi, :ışkı memnuun ni· - M J i ir odebi}'at yarata.bi-
lıaletten çılonış değil midir? Hat.. lir m \ ız? 
ta. isimlerine varıncıya kadar - Homan ba.knnmdan son za.. 
bu roman'nrda yn.~ıyan r.:a.hsiyet· manlarda kıymetli eserler çıktı. 
lerc temessül P.tmiş ol.mlnr pc:~ Mcselft. Y::ıbıp Kadrinin (Ynba
QOktur. Romanlaroa mut'aka alL n) ı ve ?Ut.at Ccmalliı ('Cç btm. 
Wd b.r gaye bulwunnsmı isti- bul) eser.:crl i>u meynndadr. 
yenlere bır ba.kmıdaıı i.d .. tc. hak MiLi bir cdeb·yat için, mutlaka 
vermek icabcdiyor. .Ahlaki bir milli bir mest1c bu.iın:ın TUrk!;tlo 

7etccUer lçln yabancı değildir, Bizlm gaye belki, bu biıaz hakia. te. lük \•e mcm1c.1<et sevgisi telkin 
0abıtlllde pek dolaşır ve böylo b1r kon hafuzh.ar bir dü17ilnccdir. li"akaL etmek istiy .. n eser!cr değildir, bi. 
b"re m&.n oldu ınu derhal karımıza h~r halde bunun aksinı tçlkin e zim havatttnlZl al:sett::ren. bizim 
çıkar. latanbuı dilsiz ve körlerinin den eserlerden kaçınmak da ıa. cemiyctimlzin tip'er'ni yaşata.n,. 
•'plr,,i gibi reiB~ znndır. bizim karc.ktcrlerimizi göster.-m 

Kcndimyle kAh ya.sarak, ktüı 1.§aret. Genç:erin okuyacak!arı ronın.n· ve bu yolda orljin:ıl olan eserler 
lerıe, Mh da batıra balira konll§mak ları kontrol etmek, aileye düşen milli edebiyatın başlangıcı ~ 
mUmkündııt. bir vazife olmalıdır. Bunu bir an· mcktir. Bu eserlerin başka diller. 

J Yan kekeme, yan boğuk, yan er- anc haliM getimrlye çalışma:s- de yapacağı tesir bi7.C mUll bir 
t kek, ynn l:adm sesiyle anıatmağa ba§ vız. Bazı y~ann çok kıymetli edebiyatın varlığını hnbcr vere· 

ıac1ı: bl!e olsa o.ruya.mıyacağı ccerlcr cektir. Henüz şlındiy-0 J·adar böy. 
- İki ay oluyor. Bir kongre yap - vardır. Aile reislerinin bu nok. le beynelınilc.l san'at filcminde bır 

mt§tık. Bu kongrede ah de bulunmll§. Uı.da çolt dikkatli culunma..:an i· h5.di.se telUlüti edilcıbilccck ~ 
tunuz. Biliyorsunuz, ben cemiyet reıs. cabeder. Ara sıra, rast &'\!!diffej. Jer ortaya konmadı. Bunların ı. 
llğine kat1yen talib delfldlm. HattA mfz anormal, insanları vücude çinde parça par<'.fl çok güzel olıı.n
o zaman, ba:;ka bir arkada§ı rcıs seç. &etiren tesirlerin aras nda bu tlir lar var. Tam eser halin.de benim 
mlşlerdl. Ben umumi müfetU§Um. lü eser:erin de bulunduğuna ka· buna u'aşnıtı değiliz. Fakat kim 
Fevkıı.lllde bir ko.ııt;re yapılması lA • ni!m. bilir. belld, pek yakında bunun 
zmıgeldl. Bu kongre, dtın toplandı. Bu Bir genç kendi yaşmm olını. sevincini duyarız. 
sekr, arkııdn,,lar tdare heyetinin fes- yan bir eseri okuduğu zaman on· 
hlni ve yeniden idare heyet! seçilmesi- dan 'basıl olacak intiba ve in~af - Tercüme eserler ha.kkmda.ki 
nı istediler. Böyıe yapıldı. Sonra be.. tabh ve nonna.1 seyrini takip eL fikriniz? 
nim teı:rar reis olmamı iatedller. Ka. mekten uzn:klaşır. - Son zamanlarda. bizde ter. 
bul etmedim, ısrar etuıer. Ve kaydı _ Bugilnk .. romanı _ cüme edebiyau çok zenginleşti 
bayat prUyle bcnl 1stanbU1 u.mumı ru arın artı. ve birçok kı)'metli ererler her dil-
ınerkeztne reis seçtiler. ı smcla gcnçl~re okutulmasından den lisanım-m çevrilmiye ba5la..n· 

kaçınılması ıca.beder eserler var dı. Bunların okuyucular tarııfm· 
Bwılan anıayabflmek için akla ka.. nudrr?" dan biiyilk bir ragôct kazandığını 

rayı seçm~t1m. Bu seter, IAl&llml ki.. - Yukarıda söylediğim gibi görüyorm. Fakat bu şimdilik 
tıdtı yazdım: bazı ya.~larm okumaması lazan daha çak gelişi güzel yapılmak. 

- Ya ldare heyeti? gelen eserler okluğuna şüphe tadır. Mese!Cı.; ibUyUk bir roma.n-
onıarda mı kaydı ha11Lt prUJ!eT yok., Fakat mutlak olarak genç.. crnın külliyattnı lisanımıza nak. 
- Hayır, idare beyeU bC!f .nede lere okuma.masını söyliyebilece- le'trnekten daha fazla muhtehf 

bJr intihap olwuıcak. ldaro heyetinin ğim eserlerin isimlerini tekrar eL devrel<?re ait eserleri gelişi güzel 
be§ ıseneılk pllnı olacak. Bu pWıda nekten çekinirim. Dediğim gibı, nakletmek tabilerce dana kfirlı 
mektep, yurd, atölye açmak madde· bunlar ailelerin vazifeleri a.ra.sma görünüyor .• 
ıert bulunacak. koymak daha doğru oluT. Yal· Henüz Türkçede beynelmilel 

- Mekteblnlz vardı, ne oldu 7 nız şunu söyliyef.m kı, son za. büyük romancılardan hiç biricin 
DWıl&rda edebi bir JcUJttır veı lnllliyab lisanmur.a bu ısekilde 

- Şimdi 7&1Dlll Jsmlrde Jlleküp mekten uzak. lisan ve an'at ba· nakledilmİ.§ değildir." 
vardrr. htanbuldald mektep l&lftdll· kmımdaıı r.a.yıf, macera ve aşk JL B. tt. 
dl. Bu eeter htanbUlda da bir mektep ------ - -------------------
acacnğta. 

altında bir defo yokladı; ve ga-
-------------------------- ordu ~lt etmektedir. Bu kuvvetin 

- Bu mekteplerden lırtl!ade temin 
ediliyor mu! 

MEMUR ALINACAK 
Kral ibnissuud r , tı1lytlk bir laamı Vladivoatok civarında - Ediliyor :ya. Ben de konupnağt 

mektıepte öğrendim. 

Mııır kralına bir mektup 
gönderdi 

bulunmaktadır. Dlğer cihetten aynı V A K / 1 1 derecede kuvvetli blr ordunun vı~aıı 
Çlnde flmdl yayılmıf bir vaziyette - Sis aonrad&D mı dl1ms olclunus T 

Jaaetede çucan oUttın 1uı ~• bulundufu bilcllrllmektedir. Biç h&)'lllanmadan fU cevabi ~er-
l\nhlre, 17 (A.A.) - ı-~al lbnlssu. I 

lıdun oğlu Emir Mansur general Au· 
Chlnlcckln daveti tl.uırlno 10 glln kadar 
ltaınıak üzere I{ahlreyc gelmJ§tir. CI. 
<!~den SUvey§e kadar bir lııgiliz gemi. 
lltııcıe seyahat ctmı, olan emir kara, 
<ıeıuz ve hava ordularınm mOmessllle· 
tt la.r&fmdan kıı.r§1l&nDıt1tır. Emir diln 
tılatyeWe birlikte Abidin sarayını zL 
l'aret etml§ ve kabine §C!l Haımeneyn 
lla§arun dairesine kabul edilmiştir. Pa. 
k kral hnıku teDlliı etmekte tdl. 
eu Ziyaret esnasında Naha. p8§8 aa. 
l'al'a gelerek emlrl bUkf.Uııet namın& 
8el~ıamıştır. Emir Nahu pqaya 
1tra1 lbnlssuudun bir meıetubunu ver • I 
llll§tır. Sarayı terkederken emlr kal&. 
~ b1r halk ktlt1eal taratm4an tem 
tttıltnı§tir. Bundan ısorıra emir prens 
~ehınet Aliyi ziyaret ederek onunla 

reatmıerııı tıl.lkuJnı maht'ul.dw S6ylend1ilne göre, Vlndlvostok cıva.. dl: 
A.HOSE rA.JUF&til nndakl Sovyet garnizonunım kuvvetl - D6rt yapmda td1m. KlAIDifa 

MeaıJNı:et Mem!elleı takriben 600 bin k131dlr. Fakat bu kı- tutuldum. dl181Jı oldum. 
- DUllzUk lnıl delil midir T 

içinde dı§ll)da talardan blr kımımm Avrupa cephe • 
AyWı 16 lMı &ı sine g&ıderllmlf olması ihtlmall de - Hayır. Herku b!Syte sannedlyor 
ı ayıııı t60 w • vardır. Mançuride Japoııların elin<le ama yanlr§tır. Dilsiz ana babadan dil. 
t aytıtı na Qt • 10 kadar mUhlm §lmendlfer hattı var ! li çocuk oluyor. Fakat dllalz amca ço. 
l :rıllı.ı llGO 1600 .. dır, icap ettığl zaman bu hatlar he.- cukları birbiriyle evleııdl mı, çocuk 
l'&r11tden Balk&ı:ı Birli&" tçtıı rekltı kolayıqtıracaktu'. mutlaka dilsiz doğuyor, 

a)'da otuz ıturuş dO:tıJ08. Posta 
01rllg-tne gtrmıyen yerlere llJ<Sa 
yetmı~ oooeı ıı:uruı &ammedlJlı. 

Abone llaycimJ bildiren mektu~ 
ve telgraı UcretUıJ ab011e paraaa. 
o.ın poeıa nyı oaııka ue youam.a 
QcreUnl 11are kendi tızrrtne a.ııı 
nıııoyenuı beı posta merlU'.2J.aclı 

VAJU'l"a aoooe JUWı, 

Adres de~tinne ııcreu 2:1 Krı 
lJ..AN UUHE1'.U:JU 

ncaret u~ııı.ruun ııanUm • u 
~uıı mUddet görU§mU§tUr. 1 cm eonılan lUbaren uaıı 1aytaıa 
~yııcıc.nz:ıla civarında yUrUyUo ha • rmoa .o. ı~ !Nl)'tatarcsa ~o kW"Uf 

llııdo ıiu J.v mıuı kolu ve Tobnık U _ :lör<ltıtıctl sayracıa l; Ullnd •• 
~ tcsısıerl Alman tayyare tqkllle. ı.lçtıncUde 2; ııtrınclae t; bafb• 
tının hücumuna utramtf ve laabetll J&.rıJ lHamooe 6 Uradıı, 
bo Btlyük; eok devamb kllşeU 
ttıbardmıa.nl&ra marus kalıxu§tJr. Ha renklJ UA.n verenlere ayn ayn ta· 

"a dU,.:ıoıan esnasında S KurUs tay. cUrmeleı ya.pıur. tteımı UA.aJ&nlı 
l'lresl iaabeUer aıarak yere dU,mU, sanum satın 80 kU1'11ftıır. 
~ parçıılanmrştır. Bl.ngulye yapılan ncıan lllalllyetk otmqu 
btr hnva hllcumu esnasında b1r bottıba &ICW& llAa1u 
te.Yyaresı dQştırlllmtlştllr. 

İtıgtıız tayyareleri Avgusta ve Slra. Btr deh 80; fkı def&BJ 80. Gc 

Kırlpıle 
mlzakereıerde 

bulanmak tlzere 
Hindiatanda Prensler 

meclisi 

Bir talt komite seçti 
Y-1 Dellal, 11 (AA.) - StaCford 

Kripı lle mtızakereler yapmak Uzere 
pnmaıer meella bir taU komlte MÇ • 

mı,tır. Tali komite a.zalannm Kripe 
j Ue YeDf Delhlde bul1.11maıan kuvveUe 

muhtemeldir. lıılııakerelerlla netlceal 
eonradan prenısler mecllstniD taavibL 
ne araedllecektır. 

Prenater mecllalnl.n talVibt Hind e.. 

1 
yaletler1.nc!eıı her btr1n1ıı baklarma 
mtıdahale mahiyetinde olmıyacaktır, 

lttıaa çevresinde bombalar abnl§lar _ I 1eıu:ı 83. dört defam 70 " oa 
11'- 1erası USO ıruru•tur. 

~. ·----------.... ~-----------· Amerikada 
• .. P' 1' f ·- •••••••••J Kaclm yardımcı aervialeri 

ihdas edilecek 

- O halde dllaizllk neden oluyor? 
- Bunun sebebl lylce anla§Ilamadı. 

Fakat, umumiyetle korkudan, huta. 
Iıktan olduğu zanncdillyor. Onun 1çin 
nnneler çocuklarını ısakm korkutma· 
Sinlat. 

- Dilsiz ve körlerden e.n fazla ka-
dmlar mı var, erkekler mi? 

- ErkekJel'. 
- SLzl.n cemiyet ne zaman kuruldu. 
- 1930 da kurucusu da bu &ctzdir. 
- Biltlln Ttlrldyede ne kadar di1atZ 

vardır? 

- 32 bin kadar. Fa.kat bunl&rm 
çoğu. ı.t&nbulda, Ankara n lmıirde 
kendileri için ça.Iıpn blrcr cemiyet 
bulundufundan haberdar bile değiller. 
dir. Bunun iÇin ekaerial cahildir. 

- Senelik varidatmız ne kadardır! 
- 4 bin Ura. 2 btn fahtl Azamaı 

vardır. Bunlar malQl deflllerdlr. İn.!L. 
niyet namma cemlyetJınlze ayda tk1. 
ver Ura teberruda bulunuyorlar. 

- Stzbı blr de mUZik kotunuz var. 
dl? 
~ Ent vardı, lzınir aldı. Ştmdl tek 

rar aramıza kantm&k lstlyor1ar. DQ· 

,uııtıyoruı.. 

- Ne dU§U.nUyonıuııuz! 

latanbul P. T. T. MüJürlüiünJen: 

ı. - ldaremlzde mtlnhll m&&§lı, tlcretll veya muvakkat memuriyetlere 
l1le ve orta mektep meswuan mUaabaka ile alınacaktır. 

ı. - Ktlaabakada muvaffak olaıılarm ldarenl.n wkllt edccetı yerde his. 
met kabul etmeleri prttır. 

a. KU.abakada muvaffak olan lLle mezunlarına 20 Ura aaıı maq \'ey& 
15 lira Ucret. orta mektep mezuıılarma 15 Ura uıı maq veya 50 Ura ücret 
'fVlleoekttr. 

4ı. - latekllierln 788 aayılJ ımmarin kanununun dördtıncU maddulndc. 
kt eartıan haiz ve devlet memurtyetlDe llk de.fa gireceklerin 30 yqım geg.. 
meml.ş olmaları lhımdrr. 

~. - MUsabakaya g!rmek i!teyen U.. mezunlan 19.3.9'2 perwe.mbe 
gtınü ve orta mektep mezunlarına 23.3.9'2 pazarteal gtbıll alqamma kadar 
dilekçe ve evrakı mUabltclerile blrllkte mUdllrlUA'Qmtıze mUracaat etmelL 
dlrler. 

6. - Mll.sabaka ıl!e mezunlan için 20 Mart 942 cuma ve orta mektep 
mezunlan lçl.n de 24. Mart. 942 aalı Ktl.ntl aaat oııda yaptlaeaktır. (8060) 

Devlet Deniz Yollan işletme 
Müdürlüğü lJanları 

Unwm 

Muntazam posta scı.ırteri yolcu navlunlarma l. NlaaD. 942 tarihl.ndeıı 

lUb&reıı ytlzde on zam yapılmt§tır. Acentalanmrzdan izahat alınabll!r. 
(3388) 

Yunanislana 
gıda yardımı 

7000 ton buğday yüklü 
vapur yolda bulunuyor 

Ben.. 17 (A.A.J - Cenevre bcyncl· 
mllel Kı:zıUıaç muhtetll' yardım komls. 
yonu, blr lsveç vapurunun 7000 ton 
buğday ytıklU oldup halde Hayfadaıı 
Pireye hareket etUğlnl haber vermek • 
tedlr. Bu bufdayııı M.000 tonu öııü • 
mlladekl 15 ay için Ywıantstan lhtlya -

Amerikan 
donanması 
Japonyaya hücmn 

edecek 
Mellıourne 17 (A..A.) - Ameri• 

kan dona.ıunn&m."11 taarruza haztr 
'11duğu burada tem n edilmektedir 
Japonyaya karşı yapıla.:ak o:an bu 
ta.crnız iç'n bir çok deruza.ltı filola· 
n ~ncil va-dfesi göreceklerdir. 

&on.· keDcll !1a7SUDI ,_.ar - BiltlJeler - 8111UB 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni ı~=~e!~ -bakı::. . t d b 1 mom..uı.r meellalne blr kanun pro. 
neşrıya ın an azı arı ;ıeısl tevdi edllmJ§Ur. Bu servis men -

1 suplan g&ıll1llller olacaktır. ProjenlD 
l1ptı kabultı muhakkak gibi görünüyor. 

- Bunlar bı. Dllipllne girmiyor-

lar. Canları sıkıldı mı, kemanmı ya.. 
ymı, flQtunu alıp gtd!yorlar. 

cını k&rftlıyacaktır. Diğer cihetten Avustraya tayya• 

SITIU IU1N'J 

tın-eç ımılhaç cemlyeU diğer bir 1 releri yeni Ginede ve Timor adasın 
gemi daha yoııamaga eon zamanda da bulunan Jl\pon iatilu kuvvet:en. 
karar vırml§Ur. Bu gemi Lfsbona ni hrrpalamağa devam etmektedir 

Dllslzler kralına, tefekktlr maka • uğnyacak ve oradan buğday yükll - Japon ·arın Çmdc bulwıan ku·.rvet
mmda elin:ıı. bir temenna verdim. yecektır. Blrle§lk Amerlk&dakl Yu • ler:ni t.emen kamilcn geri çe:kti-k-

Şimal buz denizinde bir ı\ynlırken: nan cemlyettert 4e buna hem.er sev - lerlne dair ge!en ho.berler düşma-
ht 8"tJ01111D - Roman - BUBJIAN BUHÇA.11. 
IO Uen&t- Gazet.ee:Llla - SlaSll A..LTUO 
~ ıı&eb'uNuı u.11. ıtw - BAIUU rAJUK 118 
0çQacG 8DllaD Mehıoedlo S'\naf't Ut>ttlDD - llJUO UB.UI 
ll•cU 11eodtnf' ı otıt •eUmt ue cttttkt - Franaaea ldıabo 
lleaGJ •t'lldJm ı ooo ııceume u. ıtrettcı1 - Atmaocıa Kitabı 
1'•d lrnldilt" 16"° lrllllnM S. 'il°rf'ttC'I - fnrflb~ ~ 

Alman tayyaresi dü•ürüldü - Yakında dQğtlDUmilz var, bekle.. -kl~y:._a_t..:.ya_:..pac_aıt_ıar_dır_.______ rı.m Pasiiikte yayılmak jçln sarfet• 
ır Uği gayretlerin ehemmiyetini gös 

1 Lonclra, n (A.A.) - Amlralllk da. ri%, dedi. ,, ,., ,., ,., ,., ,., "" "" "" ,., "" "''Jıı.;"" tennt'ktedlr. 
lresi, §imal Buz denlziııdo 13 martta - Ne dtığUnU? -l' 
bir Ru.a ticaret gemlslne hQcum eden - Azaınızdaıı bir çı.tU evlendtrlyo. ~ ~ 

bır Yunkers 88 tıı.yyarea1nl.c Stefa 1 - :ruz. Maara1 bizden-. ~ ?r Mural R A • ..1.~ '" 
slmU ya.rdmıcı mayn tarama gemlııt Bir kayuıpeder gibl ~ğaü kaban ~ ıwyottu ParmakklıPI ,,,,."' 4"k11• ,. 

tarafmdan 4Qştlr1lldlltilntı haber ver. , yordu. "'n ı f'PI• •'Mil ~ 
1 meJdedlr, JUll}AT llAlllılUr 

VA!(IT' A 
ABONE 

OLUNUZ 
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litvnnotun 
Nutku 

YA KIT 18. 3 - 1942 

KIZILAY CEMiYETi 
istanbul Deposu Direktörlüiiünden: 

Nümune ve •artnameleri Depomuzda mahfuz buhınan 

UÇ CiNS DERi 
Sioaris edileceğinden deri imal eden fabrikaların 20.3. 
942 pazartesi ak.amma kadar (\:atil günleri haric) ol. 
mak üzere) hergün büyük postane civarında mimar 
Vedat caddesinde (Kızılay) hanında direktörlüğümü. 
ze müracaatları. 

Baş, Diş, Nezle, Grip; Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

(Bo:J tarafı 1 inci sa11fada) 
Bu muharebeyi tamamile tedafüi 
bir taDiyeye uyarak yapmak tasav 
vurunda bulunmadığımı.zıı daiı 
düşmana teminat verebfüriz. Düş 
man ne zaman ve nerede kendısi· 
ne taarruz etmek istediğimizi öğ 
renmek arzuswKladır. Bunu tabıi 
ona söylcmiyeceğiz. 1943 senesi 
ılkbahan ve yazı şüphesiz her ta
rafta serbest insanların cesaretini 
ve tahamınUlünü çetin bir imtı 
handan geçirecektir. Bız çok şey· 
ler kayebttik. Daha bir çok şeyier 
kaybctmekliğimiz de mümkündür. 
Fakat bizi tehdit eden tehlikeler 
bir.de yeni bir k""Uvvet hıssi uyan· 
dırarak kendi zehirlerine karşı 
iI.Acı da beraber getirmiş bulunu
yorlar. 

icabında Günde 3 K.• AlmebiHr. Her Yerde Pullu Kutuln.n hrarla isteyiniz. 
9evlet DemiryoıUarı Ye Limanları işletme 

Umum idaresi iJ.inları 
.. , 

0

-! ,. -· . c . •• .. ~~ ,.J·ı· ... ' 

Halifaks düşmanın sınai ve as· 
keti kuvvetini son haddine kadar 
kullanmış olduğunu belirtmiştir. 
Buna mukabil Birleşik Amerika 
ancak şimdi işlemiye başlayan 
muazzam sınai ve askeri kaynak 
lara maliktir. Sefir demiştir ki: 

Bizim ümidimiz büyümektedir. 
D~man ise aleyhinde ayaklandrr
dığı kuvvetlerden, lô.yik olduğu 
cezadan korkuyor. 

Halifaks netice olarak şunları 
eöyJe.miştir: 

,Harbi kazanacağnnız zaman 
sulhu da kazanmak icabettiğini 
~r zaman unut.mamalıyız. 

Litvinofun sözleri 
Halifakstan sonra söz nlan Lit· 

vinof btlhassa demİ§lu ki: 
Jııl.ihveriıı ruhu olan Bitlere kar 

p zaferi kazanmak için tatbik edi
lecek pratik çarelerin ilk defa o· 
lllU'ak d~ünüldüğü intiix?ı hasıl 
Oluyor. Harbi kaybetmemize im· 
kan olmadığını umumi surette 
söylemekle ne kadar müteselli o
luyorsak zafere giden yoldan o 
kadar uzaklaşmakta olmamızdan 
korkulur. 

Litvinof zaferi elde etmek için 
t.a.tbik edilecek pratik usullerin 
tehlikeleri davet ettiği inkar edi· 
lemiyeceğini kaydederek gunla.n 
ilave etmiştir: 

Fafiat hareketsiz kalarak fırsat· 
lan biribiri arkasından kaybet 
melcle daha büyük bir tehlikeye 
yol açmış oluruz. Tehlikeli olan 
harekette hiç olmazsa bir muvaf. 
falqyet ümidi vardır. ~'akat aynı 
suretle tehlikeli olan hareketsiz
lik iBe hemen hiç bir muvaffakr 
yet temin etmez. Harbın 1943 ya 
hut 1944 veya da.ha uzun sürmesi 
iıhtimali harbi daha evvel bitirmek 
"fjin hiç bir teşebbüste bulunulma· 
ma.gı 18.znn geldiği manasını ifa· 
de etmez. Harbi kısaltmak için 
birkaç tehlike atla.tmalc daha mü 
nasip olımaz mı? "Zaman'' her iki 
tarafla d.a. çarpı.,mağa. hazır alda
t1<:ı müttefiktir. 

Litvinof sözlerine şöyle devam 
etmiştir. 

ffi!niş ölçüde ihtiyat sitfilılar 
biriktirmek suretiyle bir bekleme 
siyaseti takip etmek bu müddet 
jçinde dU..,cman atıl kalmağı ta· 
ahilt etmiş olsaydı, her halde fay· 
dalı bir şey olurdu. Fakat sizde 
biliyonnınuz ki düşman taınaIIlly
e burum aksine harek'et edecektir. 
6u takdirde düt;man pndiki mu· 
n.ffakcyetlerinden itstifade ederek 
daiha çok ilerliyecek, kendi.sine da 
be. faydalı meviiler işgal edecek, 
yeni iptidai Ill!\dde menb:ılan e· 
line geçirecek:, yeniden birkaç mil
yon kişiyi esaret altma alacak ve 
imkan bulursa ·kendisine yeni 
müttefikler temin edecektir. Düş· 

Muhammen bedeli (23.376) lira olan 72 kalem muhtelit tip ve ebatta 
Bllyalı yataklar 30.4.1942 Per§embe günü .saat 15,30 da kapalı zart usull 

ile Ankarada İdare bina.smda toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satm 
alınacaktır. 

Bu lJC girmek t.steyenıerln (1753, 13) liralık muvakkat teminat ile ka_ 
nunun tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini ayni gün saat H,30 za kadar 
adı geçen Koml.Byon Rel.ııl!fine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Alıkara'da Malzeme Dairesinden, Haydar. 
pap'da TeseUUm ve Sevk Şetllğinden te.mln olunur. (3363) 

••• 
Muhammen bedeli (9642) lira olan 600 adet demir tekerlekli Tahta el 

arabası (30.8.1942) Pazartesi gllnU aaat (16) on altıda Haydarpagada Gar 
binaııı dahilindeki komlııyon tarafından kapalı zart uaullle satın alma. 
caktır. 

Bu i§e girmek lateyenlerln (723) llra (111) kuruııluk muvakkat temi
nat, kanunun tayin ettlğl veatkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
g.tln .saat (15) on beşe kadar komisyon Reiallğlne vermeleri llznndır. 

Bu l§e ait şartnameler koml.ayondan paraaız olarak dağlblmaktadır. 
(3379) 

Karar Hülasasıdır 
O. U/8UI 
Mlltt korunma kanununa muhalefetten t.atanbul Sultan hamammda 

1/7 numarada TUtUncUlük vo mUakiratçılık ticaretlle meogul Onnik oğlu 

Bedros hakkmda tatanbul aallye ikinci ceza mahkemesinde cereyan eden 
mahkemest netıce.slnde suçlunun !llll aabit olduğundan milll korunma kanu
nunun 31 ve 59 uncu maddeleri mucibince yirmi be§ lira para cezası öde. 
meslne ve yedi gün mUddetle de dükk.lnının kapatılmasına ve hüküm kat'
tı90tlğln(kt ücreti suçluya alt olmak üzere karar hUlAsasmm Vakit gazete. 
atnde neşredllmealne 11,12.941 tarihinde karar verildi. (31126) 

• 'l1örlliye tamllarlyet! 

ZiRAAT BANKASI 
Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai ve ticari her neui banka maameleleri. 
~ bb1kUna.Mre ~Ura lknm~v• vwtyor 

c.ıraat t:i&nkaaında lıtumtıe.rau n l.bbanuz ta.aarruı b.Uapıarmcıa en u 
llO Una bulunanlara eenede 4 defa celdlecek lrur'a Ue apgıda)D 

oı.&ııa ~ Uuamtye datrtıJacaktır. 

• • • • • • • • ... 100 • 

t.000 • 
ı.ooo • 
ı.ooe • 
6,009 • 

110 
uo 
180 

... .. ... • 
• 
• 

DlKKNI': Beaaplarmdakl paralaı blr .ene t<;lnde ~ ı.!rada.o &oll~ 
ıroşmlyeruere ikramiye çıkUğı t&kcı.ırcıe % 20 fazlasiyle nırUecel<tıı, 

Ketldeler: 1J Mart. ıı Haziran. 11 EylOL 11 BırınctkAnun c.arthıc-

rinde yapı.lir 

ınanın kendisine temin ettlği bul••••••••••••••••••••----~ 
nenfaatlcri tek taraflı olarak ge 

ediniz. Hangi 11<oaJisyonun siltl.hla· 
l'IDI Almanya.ıun silfı.h lan seviyesin 
de tuta.bileceğini oonıyorum. 

çireceğimiz bu mutarcke deninde 
elde edilecek silah üstünlüğünden 
laba istifadeli olnıası muh~el· 
dir. 

Lihinof bu millfilıazalara. rı~erl Sefi!' SoVJ et. ordusunun diı§mST• 

Lltvlno! devamla demiştir ki: 
Biz Ahnanlan pek tı.zakla.ra kn

,lar s?lrem~di.k, ancak birkaç yer· 
~ e 300 ki ometre kadar gen püs• 
klirttilk. Fa.kat kuvvetlerimizin 
nrt.tır:Jma.q imkii.nı olursa veya 
Alman kuvvetleri ikiye bölilnilr 
\'eyrı şark cepheslnde başlrn ta · 
raflarda yapılacak bir şaşırtma 

f13ugünkü radyo 

' ı 7,30 Program, memleket saat ayarı 1 
7,33 Mtizik PL 7,45 ajana 8,00 mtizik 
programının devamı Pl. 8,15-8,30 e· 
vln saati. 12,30 Program, saat ayan 
12,33 Şarkı ve türkWer 12,45 ajans 
13,00-13,80 Şarkı ve türkUler prog. 
rammın devamı. 18,00 Program, saat 
ayan 18,03 Ra4yo dans orkeatraaı 18, 
45 Zlraat takvimi 18,55 Konuşma 

(Dış Politika hAdiselerl) 19,10 Hüz. 
zam makamından oarkılar 19,SO aaat 
ayan, ajans 19,45 Serbest 5 dakika 
19,50 Fuıl heyeti 20,15 Radyo gaze.. 
teai 20,45 Bir marş öğreniyoruz • haf 
tanın ma?fı 21,00 Konu§Tlla (sağlık 

saati) il,15 Karışık prkı ve turkUler 
21,45 RiyaaetlcUm.hur bandosu 22,30 
saat ayan ajans ve boraalar 22,45-
22,50 yarınki program, kap8.11.1f. 

Şehir Tiyatrosunun 
DR.ill KISMINDA j 

1 
Akşam 20,30 da PARA 1 

(Yazan: Necip Fa.al 
KJMkUrek) 

KOMEDİ KISMINDA 
Gtlndöz H de Çoook 

oymıo 

Akpm ZO,SO da ÖKSE VE SUKSE 

tsTANBUL BORSASININ 
1'7-ı-&C F1yatlan 

açıllf " kapanııı 
Londra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dolar 132.20 
Madrld 100 Pezeta 
Stokholm 100 t.aveç Kr. 

ESHAM VE TAllVtLA'J 
lkramlyell % 15 9U JÇrgant 
Sıvas--Erzunım 2 _ 7 
% 7 941 Demlryolu I 
% 7 94'1 De.mlryolu n 

SevdaJı oğlu Aı1t - KIUçU köyün. 
ele oturur 

Beykoz Sulh Hukuk JIAldmllğtnden: 

942/88 

Hamdi Peyın taıra.tmdan aleyhlnlu 
açılan alacak davaamm muayyen du. 
ruşmamıda: Aleyhinize çıkarılmt§ olan 
davetiyenin tcbl!ğsl.Z olarak geri c;ev. 
rllmlş olduğundan 27.2.942 cuma gü. 
nü saat H'e brrakılmış olan duruşma 
gtınU de.hl hazır bulunmadığınızda.n 

du?'U§Illanm 30.3,942 tarihine bırakıl· 
mış olduğu llAnen tebliğ olunur. 

(89169) 

Kapalı çarşı Bayındır
ma ve Koruma Cemiye
tinden: 

Kapalı çaroı bayındırına ve koruma 
cemlyeUn!n 1942 yılı heyeti umumiye 
sinin 23.S.942 tarihine müsadlt puar. 
tesl gtınü saat 13 den 16 ya kadar 
kapalı çaroıda Sorguccıhanmda 22 nu. 
maralı daire! mahsusunda icra klima. 
cağından cemiyetimizde mukayyrı. 

lı:zaların hllvlyet cUzdanıariyle birlik. 
de teşrifleri UAn olunur. 

RUZNAME: 
1942 yılı idare heyet1nln muamelA.. 

tının ve hesap raporlarmın okunması. 
2 - 942 jılı büt~ıılnin tasdiki. 
8 - İdare heyeti .seçimi. 

(3917') 

vaziyetin kendeinde btrakt ğı en- maneviyatını ve mn.ddi kuvvctinı 
dişe ile ortayn o.ttığını ve but.ün tahrip etti~n.i kaydetmiştir. A-.... 
Birleşik devlet erin müşterek d .. • ,rdusu 7 ny müddetle Leningrad 
vabı.n menfaatine o'nrnk böyJc dil- etra.tında bcklcmııı !aknt §Chrl alama. 
f:Ünd.1lğUnU söylemjştJr. Meırılckc· roıştır. DU!jman Sivastopolu almağa, 
Linin bu devanın müdıfansma ne Katkaaa glrmcğe hattA Roııtofu muha· 
suretle ıf]tirak ettiğini nn atan faza etmeğe bile muvaffak olamamı§ • 
Litvioof demiıJtir ki. tır. Nlhtıyct iki aydan beri Moskova 1. 

hareketiyle :zayrf ıyııcnk olurs!l 

1 • ki bu da.lıa kolaydır • bu taıkdir· ı K A y I p L A R 
de dilşmanı dahs u:z..'1.klarn, Alman 
hududun:ı. Berline ve ilaha ileriye ------------
doğru atınıık imkanı hasıl olacak- Beyoğlu birinci noterinin 19 Nlaan Son g ay içi:ıde Ru.<ıya Hitlcrin ı:ln yaptığı muhnrebeyl de kaybetmiş 

her h~i bir cephede mtihim b:r ve bütün hnttA geri çekilmek zorunda 
askeri harekette bulunmasına ma· katmrştır. Alman askerleri yalnız Sov 
lli olmu.'jtur. Rusya :rr.Uttefık'ere 1 yet ordusu Uo değil bütUn halkla çar. 
milhim kayıplara uğramndan ıu;ke- pı§mnk mechurlyetinde olduklarını.. 
ri kuvvetler toplamak için hır :z3. anlo.mışlardır. Alman ordusu seçme 
man tcmhı etml5tir. tümenlerini knybetmJ§Ur. Uğradığı 
Şark cephesinde A 'mıuıl:ınn ug- bozgunlar gerek kendi maneviyatını 

rad•ğı nğrr kay-plnrı işaret eden gerekse kemllslne kolay ve çabuk bir 
lJtv'nof dcmisti'r ki: muzat:erlyet vaadcdllen Alman hal • 

Hı.tJcr Sovyet er birliğine taaı - kının man<'vlyntını sarsmıştır. 

ııız c~c - e h:ı.ş <>_..iığı zaman elinde Setir bu nct.!ccl ri, burılnrdan do -
mevcut ol:ın silah nn olduğu gibi ğnn imkD.nıarr gö termclc ve ne glbi 
rnu'm!.azn. e<t:m.i!I oJs:ıvdı Almnnln- bir hareJ{et tarzı ıtUhnz etmek imld!.. 
rm ::;imdi ne lmrl.nr biirli!t blr kuv- nını tay n etmek fırsntmı vereceği için 
\'etlerı o! ~ ~1.Ilı ı n' r. m:l :' bel rtt ""'nl sö <'mlştlr. Sovyetler bir. 

bo g'CÇ n 9 y iç nde li'ran liğlnin vas talarınn inzimam eden A· 
sa.da. Çckos ovnl adn, A vnsturya· merikıın ve lnglllz yardrm·an ilk defa, 
da ve diğer i~gnl altında bıılunan olarak HIUerln plft.rllarmı suya dUşUr. 
memlc-krt!erdeJ:! Alınan fabrıkala- mek ve ord:ıl:mm geri pUskUrtmek im. 
•ırun çıkaracağı siliUı an da hesab kanını verml§tir. 

tır. Alman ordu'an ne kadnr ge- 938 gUn ve 5078 sayılı ııenedfyle Os.. 
rf itilecek olu~ maneviyatları mandan almış olduğumuz eski 2789 
'l kadar bozulur, Almanyadaki ga· ycnı !11586 numaralı oto plllkaları zayi 
ı~ynn ve meınnuniyetsizWc 0 nis • edilmiş olduğundan hükmtl olmodığını 
ll"tle fiili bir şeki' almış o1ur. Bu lltln ederim. 
rıı'lleUcr şimdi son harekete geç· Hacı ve ortnlt namma Said 
:nA,k için bir jq:ıret bekliyorlar. {39173) 

Be-klı><lik'<'r! ye{!fmr 'şaret ise Al· • ll' * 
man ordusunun uğr:yncağı ağır I:Casımp:ıoa camlkeblr mahallesinin 
bir bozgundur. dabağhano meydanında (35) numara. 

Lltvinof netice ola.rrık şunlan lı haneden aıdığtm iki adet (BUytlk) 
6Ö\·lemiı.tlr: j ekmek karnesini c;aldırdığtmr llAn e· 

Harbin b"r an t!\-Vel bl tmesin d"rlm. 
de menf'latim.iz vardır. Bütiln mi' Mrhmet GllrbDz - Fatma GDrd:ıl 
lr>t" er<' I",.ıı"rine U\'f"Un b r ~ ~ "' Jt * 
ıt: de inkı,,:ıf etmek ideallrine ka- E~eb!yat trltUJtMlndcn aldıl'hm {'e 
vuşınak, ecncbf müdahalesinderı beke kartımı knybettlm. Yenisini ala. 
ve, harbin yeniden patlak verme • "at°'mdan eslrlstnln ht1kmtı yoktur. 
r.inden korkmnda.n ya.c:amak im -1 Edeblvııt fakUJtt'8t: No. %%81 
kanını veree~ bir sulh istlyoru:z. i'\lustatn Ödt"n (89172) 

TURKiVE iS BANKASI 
llJ.U lKh&Ml aa.t:KJ 

Kücük Tasarruf ı adet 2000 ı...l.r&llll - 2000.- Lira 

Hesapları 1 ~ 
1000 -aooo.- • 

2 • l~ - 1500-
194% •'ltRAMtYE PLANJ • • 000 - 1000.- • 
&ı:Şh>EL&K: ı ŞobU, • 

10 • 260 ~ -~ • 
tO .. 100 - tOOO.- • ~&,.... ı ~ğwıt~ ı lk1o 30 30 - 2600- • .. 

aite,rtıı carUılerlııclc 280 • ~ • - 0000.- .. 
-pıltr 200 • ıo - ıooo- . 

I nşaat ilô.nı 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Karabükte yapılacak 100 işçi evi, yollar, harici 

su tesisatı ve toprak tesviyesiyle kanalizasyon inşaab ka. 
palı zarf usuliyle ve vahidi fiat esasiyle eksiltmeye kon. 
muttur. 

2 - ltbu intaat ve ameliyatın muhammen keıif be. 
deli 699.357.70 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank muame. 
lat Şubesinden 35 lira mukabilinde alınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktan 31725 liradır. 
5 - Eksiltme 27.3.1942 tarihine müsadif cuma günü 

saa'.: IS da Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü İn. 
,aat şubesinde yapılacaktır. 

6 - İstekliler teklif evrakı meyanında, firndiye ka. 
Jar yupmıt oldukları bu gibi işlere ve bunların bedelleri
ne firmanın teknik teskilatımn kimlerden terekküp etti. 
ğine ve hangi bankala;la muamelede bulunduklarına dair 
vesikalar ltoyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplarım havi zarflar kapalı olarak 
ihale günü saat t5'e kadar makbuz muakbilinde Ankara'. 
da Sümer Bank Umumi Katipliğine teslim olunacalrtır. 

8 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa. 
a•linden 1 saat evveline kadar gelmi& ve zarfın kanuni 
§ekildc kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki olabile. 
cek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada aerbcııttir. (3250) 

Karar Hülasasıdır 

c. 42/IJ40 
Milli Korunma kanununa muhalefetten Şişlide Abide! hürriyet cadde

sinde 148 No. da kömUrcUJük Uc:ıretlle meşgul Alfans oğlu Jorj G<:SzlU hak. 
kında latanbul Asliye iklncı ceza :nahkemeı.lndc cereyan eden mahkemesi 
neticesinde suçlunun fiil! sabit olduğıınclan MilU Korunma kanununun Sl ve 
119 uncu mnddclerl mucibince be' llra parn cezası 6dcmefllne ve yedi glln 
müddetle dükkAnmm kapatılmasına ve hUkUm kat'l'eşt·ğlnde Ucretl suçlu
ya alt o'mak Uzcrc karar hUICı.sasının Vakit gazetesinde neşredilmeatne il. 
2. 942 ta.rıl.lnclv knrar verildi. (3519) 

SAHIBt : AS/Al US 

Umum! Neşriyatı idare: eden 

Basıldığı yer: VAKiT MATBAASI 

Refik Ahmet Sevengll 


