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Hububat müstahsillerini koru . 
ma.k için bir sistem b~_lmalıyıı 

. Yazan : AsUH. Us 
MllH Şef İsmet 1nönii soo bmir ~if~leria "HUldimet mallara elku 

'IÖyle\inde memleketimiz ekonomi- yacak,, diye gıda maddesi ekmek
shıl harp ist.erlerine uygun olarak f.f"D.ıııe ttlttin gibi lüks -- lstibsa. 
düenlemektea. b.:bsetti. Hanin ~~J-line meyletmesl memJeket ~ hiç 
~ auyacaiı ...... ldığma göre tst.enllmiyen zararlar valnmna se. 
ihtlyaçlanmm ölçmek, düzeltmek, hep oluyor. . 
lıvr.yacaklanmm tertibe koy- Onun için ba tll.rlü maddelerin 
Juak ha yokbıld iflertmidn en ö- dağrtma işinde ortalama bir 11tst.em 
nemttl~. ~tedbirlerde ue bulmak daha faydalı olaeaktır. Bu 
kadar dıkkat ve ~ nlyetlerlfl ha- yeni sistemin esası da hububat 
~et edfl8e yine bir takım ek.91:"- 1 mü.stahsillerlnin mahsullerinden 
ukler olAbHlr. Bu da Plphesbdır. yü7.de on bet, yirmi gibi bir mJk- ~ 
Ancak tecrübe ile ba '*51k1ikleri tamu hasat zamuamda aynen alı
tamemlam• cliı~ gtkltllen mil. narak gerisinin almıp satılma8ını 
it sl~t o1dap için bu bUım- se~t blnkmak ve bu b11S11Sta 
dut .hatırımıza ~ bir diişiince koordfnMyoa heyeti~ bir tmnr 
iizennde biraz durmak istiyoruz. alınarak ekim mevsimi ge(!llleksi-

Blr kere ke.di topraklanmnda dn mlistaMIUerln malt\matlan o1-
Yetben lhtf~ maddelerinin is- mak üzere ,amdlden llln etmektir. 
ı.a..lfnl, cbl&nya geJealerln getl
rilmesinl de elden geldi~ kadar 
~plmı.k li.madJr. Ba noktada 
:halt ft lııılk6met ......... it Wrti
.... ..-...11. ohm-.. mcel ola 
bir tabn xrtaY.r .._ ı..Jan 
ı.ldnmahyn.. lleeell habwkt etd-

ndae ,....ımı - ~ to
hallak tedarik eclillyor; faluı ve 

Yanhşhk ingiliz 
tayyareler inde 

ALAMB~ 
- 1 ~, 
upon No. I 

(. 

Oüatav F1obeı'ln bu barlkulWe ..a. atk ,c. 

tarlhl romanı 10 kupon cetlren okuyucumuza yalu 
nız 60 kurup vcrllettktlr. Salambo 484 bllyUk •r-

' falık bir eaenllr. Bu kuponları saklamayı unut-

İ __ maymız. 

fUi.n IHSigelett Riftdel'iltyor. Ba 
aıeldlde ıneril:•M ,,öncıerlen to-
1-n19lda!m bil' kanı llltlyaç Y-· 
&erine varmea m ' R da wnun ~
may.:bilir; ~ sınat itleri ile 
......... lar hiMer Jd blskn mell\• 

lellet'ml:ule bir vllly~t araz.isi lçhı 
~ i)'i olan Mr elna t-Oll11m kom
'9 vRlyette ite J91'Eme« ...... 
Ba tl.rlti ~ iiBlıle 1f9f
lllek için lrlk~ ~ 
YVdlm ne'klinhl -=· IWl~ 
ra e11 ziyade araı: Mit e6te olmwnı, 
)'ani aynen ef)'a vennek mi, yok
ııa pua ve Jmedl temin eylemek 
ini dUa dyade ite yaraJ"ldiml 
evvelden hcıflaba alımM gerektıir. 

Mil AS 'W'. 1ı - -·---en IJaberJer, bu hafta fçfnde Şa cep fl8 f f'> İir~ n f 
• \l'fJ bölgenln zengin petrollerini ele ge tlrmek latedlğl, barbln ' başındanberl ııöylenmektedlr. Fakat çarpıtmaların devam etutt ıu.lmlerde ROlilMm 
çok kuvvetli buJundufu, K&fkuya ~pheıdnln de takviye edllmlt oJdufu, bbıaetıaleyh K.afka9 bareklhnm yapıl muı laııkAnlan aahbfı, yalııot laıL 

madıfı ileri allrWmektedJr. Haritamız, Kafkasyayı ve ~I göstenneldecllr. 

Soua ddm ~I mevsim meeelMl 
oldajq için lönmlô tedbirlerin 
~ .................... . 
nrlum draUe v....._. lllldtn'. 
Bir mesele bakkmcla merkezle vl
layet.ler aramada mahaberelerlıı 
U7.ama8J maksıuJnı kaybolınMoıa 
ııebep olabilir. Böyle bir mahzurun 
onüne geÇmek 'için \'lliyetlere im
kin de.reoes.inde geniş salabiyetJer 
\ermek doğru olur. 
~ti~çmaddelerimnuğıWma. 

sı tabii olarak lstfttsal veya ithal 
miktamın be.ğhdır. F&kat inhisar 
eşyası mliste8na, buğday gibi her
hangi umumi bir ibtiya( madde!lll
nln bütiin memlekette me,·cudunu 
bir elde toplayarak dağıtma i§inl 
bütün m<'mleket ölçüsünde vesi
kaya bağlamak hükfımetln esasen 
ağır olan vazifelerini çok zorl&§t.ı
nyor; gizli stoklan meydan& çı
karmak tfin alman tedbirlerden de 
beklenen mUsbet netice göriile
miyor; hele bir Jmmı müstahsil 

lngiliz tayyareleri tarafın. 
dan bombalanmıt 

l,..i#U elçin yeniden 
/tariciyemiu teamrlerini 

bildirdi 
Loachs, !2 ( A.A.) - Röyterin 

Mber &klığme. göre, İngiltereniıı 
Anlr.a.ra bllyWt elçiliği, htildUneti 
taN.tmdım MIJAa bomlıerd11D81lt 
lıalııkmda yapılan taHrArat net.lce-

(Devamı Sa. 2 sa 6 da) 

Alman tebliği 
............... iri. 

Jetll lllCllDllar 
J&pıldı 

Bir ayda 678 tayyare 
tahrib edildi 

Almanlar 200 tü
men hazırlamış 

Berlln, 22 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlığmm tebliği: 

Kerç yarım adasmda dUşmamn 
ycni~n yaptığı hUcum1ar pUalrllr
tillmüştUr. Doğu cephesinin bqka 

(Dev11mı Sa. 2 Sü. ·' '1eJ 

ANID - KABiR PROJELERi 

Ankaradaıı haber v~diğine DB

za.ran, An.ıt-Kaıbir projekrlni tet.. 
kik eden jüriye dahil ecnebi mU-

tehasmsla.r. işlerl bit.mig olduğun
dan memleketlerine dönmek üzere 
dün akşam Aıikaredan ayrılmJt, 
çehrim.ize ge~lerdir. 

JUri reisi, Alman mütebaımııı 
Prof. Pol Bon.aç ve İsviçreli Prof. 
lva.r Teng-bom A:Dık&r&da kcıı@e-

riDe brJı ~ hüanü kabul
den ve samimi dostluktan feva.IA
de müteha.aı:tİB oldWOarmı aöylc
m.işlıerdir. Macaı- Prof. Karoli Va.
binger ~e tunlan eöyic
ı.nilJtir: 
"- Müteaddit defalar Ameri

ka.ya gidip celdim. AnkaralJlı&rm 
k8L bir za.manda bir şehir kurmak 
yolundaki kabiliyetlerine hayra
naıı. AAic8rayI giSrüfüm bu baıkım-

Onümüzdeki haftalar 
içinde 

Şark harekatı 
başhyacak 

Bravçiç 
Tekrar H itlerin 

itimadıni kazanmış 

Türkiye hakkında 
Almanlar ihtiyatla 

hareket ediyor 
(Ya:m 2 ncide) 

dan· da bir sürpriz oldu. Türkiye
li.in başşehrinde ge7ldikçe iJDaZ' ve 
inşa sahasında sarfedilen enerjt
nin beşer kudretinin fevkinde ol
duğunu t c~lim etUm . ., 

Prof. Karoli Tür.kiyenln eski e
serler bakımından zenginliğinin 

bUtnn dUnyanm alA.kasmı celbe
decek ihtiı;amda oldu,ğuııu tebarüz 
ettirmiştir. 

' ROMEN- MACAR 
GERGiNLiGi 

Macar ordusu 
Hududa takviye 

kuvvetleri gönderdi 
Cenevre, 22 (A.A.) - Roman.= 

ya hariciye nazırı Miıhail Antonee
ııı11,ıecMjl bir -m1U.ta maı-epl 

Antoneeko a1eybine o kadar !Pcl
detH bir CCl'0yan doğıpmuştur ki 
Romanyada dlktaıtöıfük aleyhinde 
bulunan bütUn teşkil!t §.imdiye 
kadar böyle bir muhalefet doğur
mağa muvaffak olamamıştır. An -
tonesk.onun nutku, Macarların Ro
manya hududuna derhal asker gön 
~ermesine sebep olmuştur. 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

Kral Boris 
Almanyaya hare

ket etli 
Sofya. n (A.A) - Böyt.er: 
Kral Borla trenle Almanyaya hare. 

ket etml§ ve devlet ileri gelenleri ta· 
ratmdan uğurlanmııtır. 

Kıripı Karaşi' de 
----0--

Hindistanda . 
Partiler Kıripa'e 

verilecek raporları 
hazırlıyorlar 

KarBfi, n (A,A) - Slr Starford 
Kırips maiyeti ile birlikte bugUn tay. 
yare ne buraya gelmiştir. 

K&l'9fl, 22 (A.A) - M, Kırips bu· 
gl1n öğ"leden sonra bir deniz tayyaresi 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

Sovyet tebliği 

Kızı lordu 
ilerliyor 

Sibiryadan 20 tümen 
babya getirilecek 
,llmanıar yeni 

takYlye llanetlerr 
getirdi 

Moakoya, 22 (A.A.) - Çarplflll&lar 
gittikçe ıtddetıenmektedlr. Almanlar, 
§iddeW mukavemetlerine rağmen, Kı· 
züordu birliklerinin ileri hareketlerine 
mlnl olamıyorlar. Kızüordu birlikleri, 

(Devamı Sa. ~ Sü. 2 de), 

Japonlar 
Brezilyada gizli bir 
teşkilAt kurmuşlar 

Rlo - de • Jaaelro, n <A.A.) - Bre_ 
zllya ajanamm blldlrdiğlne gön, S&o 

Paulo abaliaiııden aalen .Japon olan bir 
phıs, .Japonların Brezilyadaki tefki. 
!Atlan, hakkında mOhlm ifp.atta bu· 
ıunmll§ ve bUtUn Japonların tümen, 
alay ve tabur halinde teıkillUandınl· 

dıkıannı' ve bunların subay kadrola. 
nna da malik bulunduklarmı aöylemlır 
Ur. Bunlar aynı zamanda gizllce geU 
rllmi§ birçok silllı ve mmıtmmat stok. 
!arma da maliktirler ve mUhim strate· 
jlk merkezlere karvı yapılmıun muh. 
temel bir hQcum pllnı da hazırlıyor. 

lar. 

Hüseyin Suadı 
kaybettik 

Doktor Hüseyin Suat Yalçm'm 
dUn vefat ettiğin( teeaaOrle haber aL 
dık. Hüseyin Suat Yalçın Edebiyatı 
Oedldenin tanınınıı blr ırlmaaıydı. HU· 
seyin Cahlt Yalçm'm ağabeylal olan 
merhum 1867 de Mollagftrnnl mahal. 
leslnde doğmuş, ilk ta.ıısılinl Balıke· 
Birde görmll§tür. Beyazıt rtl§tıyealn· 

den çıktıktan sonra 13 yaşında mnı. 
kiye tıbblyestnc girml§, 19 ya§lnda dok 
tor dlplomnsı alarak MldilU Belediye 
hekimliğine tayin olunmuştur. 

Gençler her romanı okumah mıdır? 

Muzaffer Esen'in 

Burada Uç yrl kaldıktan sonra Pa. 
1 rlse gidip çocuk hastaııklan üzerinde 
çalıgmrg, döndüğü zaman Kadıköy be_ 
tediye hekimliğine. bir müddet sonra 
da Şam Sıhhiye mllfetti§llğine tayin 

cevabı 
Neslimizin zevki çok 
İnce ve çok temizdir. 
Ancak iyiyi bulama
dığı vakıt fenayı oku
maktadır. 

olunmuştur. Kendisinin Edebiyatı ce· "Evlenmeyi teşvik için ne dütü
cJldeye hizmeti ı,,te bu devrey,e teaa· nüyorsunuz?" beşldlh anketimize 
düf eder. Bu devrin eseri (Llne.i Me. ,,fll'()iif cevapla, yeni anketimizin 
IA.1) adlı gllr mecmuaaıdır ve Edebi. mevzuunu ortaya atan kıymetli 
yatı cedide kltablan arasında çıkmıt- muharrir ve öğretmen Muzaffer 
tır. Esen'ln E"lbetteld claba geniş muta-

Me§rutlyette lsta.nbula gelen Hllse. Jeasmı almamız icap NJerdl. Mu
y.n Suat karantlne idare rnecıtsı A.za· zaffer F..sen, evlenme \•akalannm 
lığına tayin olunmll§ ve Salllı Cim· azahn8'1ma tı:öttl romanlann lmll 
coz'un çıkardığı mlzaht Kalem mec- ol<luğunu llert r.ünnlı~ ve gcni:leri 
mussında takma adlarla yazılar yaz. bu gibi romanlsn okumaktan ko· 
m.ıgtır. (Devamı Sa. 2 Sü 6 da) • nunak lizmı geldlğlnl belirtmişti. 

Muzaffer Esen yeni anketimi· 
1:ln ilk sualine şu ce\"&br verdi: 

- Tasnif edilmemiş, muayym b 
tegorilere girmemiş fikirler dnü· 
ma kati bir hüküm ifade edemez
ler. Binaenaleyh bu SU9.le ...ımf 
bir c~p yermeden ~vve' kimler, 

(Dıovamı Sa 2 Sii. • d~J 
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Gençler her romanı 
okumah mıdır ? 

( Bu~t r / ı 1 tn,·ı şayfada) 

hangi romanla.?'\ 01."UJnanıalıdn'lar 
üzerinde durmak gerektir. 

Roman okuyan ikiitlelcrin başın.
da yalnız ilk tahsilini yapmış sade 
Qkuyup yazma ÖhTeıımiş insanlar 
gelir. Bunlar bilhassa zabıta rcr 
manlarmm kadid.irler. Muayyen 
hir yaıta. gelmeden evvel okunan 
lıer 7..abı.ıta romanı henüz teşekkül 
c miyen dimağ üzerinde hayranlı
ğa benzey0-n garip bir taklit arzu
su uyandır;r. 

Z:ı.bıta romanı hareketini perde
de alan, tefcrrü.atx cabu1c unutu
lan tesiri bir resmin tesİ7'inden da 
ha. 'f.;zla o ':ınryan Hm.den daha 
zarar.'1dtr. ÇUnkü okunur, üzerirı
de dü~ilnülür, t~!.r okunur, tek
r.ır dilşünülUr ve nih:ı.yet bir ben
zeri yapılmaya kaJkı,..c:ffiı:r. 

Roman okuyan kütlelerin ikinci
l".i, mcıktep talebeleridir. Bun1ar a.
rosr.ıda 7..ı.bita romanı meraklıları 
azdrr. Bunlar bilhassa genç kızlar, 
daha. ziya.de kü~li.khannn romanla
rı ismi altında ana.bileceğmiz a
daptasyon a..<>OC romanlarının oku
vucusudur1ar. Adastasymı aşk ro.. 
~brı derken yalnız fransızca.
dan veya başka b:r lisandan sözde 
miili~tlrilerek almmış eserleri 
kastetmiyorum. Mevzulan ve şa
lusları milli hayatmnzm tamam.ile 
<~da yaşzyan bir çok telif eser
-Ur de bunlar ıı.ras:mdadir. Bunlar 
']OOUğun zaten u<;maya müsa.it 
ır.u.hayyileaine bir tayyare motörU 
takar ve onu sa.adetin servette, 
rahatta ve istediğinJ. yapmaık hlli'
'riyetincle olduguna imı.ndmuı bir 
hayal rklimine götü:rilr, ki bu de
Jilran.lIJ&r vıe geM kızlar, hayatta. 
Lu .imrendikleri muhiti bulema
:.vmca derin bir k:Inkh1t 1Usseder
: r.r ve irade n.gmmda bir ş.eyleri
n;n ka.lına.dı:ğnu görürler. 

Kemale gelen insan1arm oku
y2llll)-acağı eserler )'8liıJz Jianu
n. un toplattrğı kitaplaroır, :ıd bun
lar zaten mO'V'Zt?Un d:ışcnda kaı
lır 

Muar kita.pılıa.ı·.m. son lir nevi de 
m.ilU mefabirl dınk8.r eden veya.lı.ut 
gençliği muıun, ~ mazisi 
lıa.kkııııda gilph~ye dtlşO.ren kötü 
tarihi roananlardrr, 

- Bunla.mı. önıilne namı geçilir? 
- Bu J"Ol'D:ınJıa:r hattında kanu-

nl lkaytioo.t ya.pıllın&ya imlin yok
tar. Kanun, sözünü söylemiş, 
vapaca.ğmI yapmıştır. Faka.t ~ 
l>~ taqm. ted:birler almak dahna 
münı'L..11ndtlT. Mesela bir çok çocuk 
babalarr tanırmı, ld oğulla.rmm e
J i.ne hangi ki.ta.hı ve:ımek l.ii.zmı 
geldiğini kcst~ için ço
(...ıukla.rmm o'kuyuŞUnü da. kontrol 
edemezler. Maa.ii! Vcldlliği hu ba
l:iaJa.ra b?r rehl:>e'r va:-zıi.fesini göre
bilir. 

Tli.bilcrln kendıi5ine gönderece
ği eserleri ıtm- ilıeyete tettik etti~ 
rere'k Uscriııe "Genç ne8lin oku,. 
masmda. maıh2:ur ydk.tur,,, ibaresi.
mı lbairtirahilir. o vaDtit çocuik bam.

' sr. t~eddUıtteın kutıtıdinıuş, çocu-
'"ğun c line :v.eıreceğl :ki'talbr, emni-
y~l-c ve.zııııjıf olallı5lii.r. Tı\bi kie bu 
<;.:Şit ~ d'aıha çok ~
ccğini dÜŞÜJl.erdt µygun esetleit' 
~~ ~ eıclıcbilir. l1ciııci 
mr tedbir, tü:ıtı:çe ve edebiY&t öğ
ret.menlerinl lbu ifle daha yakından 
Wkndu etmelctir. Bu öğre4:mıcn-
1cr, ~ olkıımam lazım ge
len idtapla:rI göstererek, o1mta.ralc, 
mııtt.a. hulasa. ettirell'ek, onlarda 
daha. ~ bir zevkin husulüne 
:rardnn etmlş olablllider. 

- Bu gibi. eeerlerln ta'ciimc· 
mi, telif mi otinasma taraftarsı
mz? 

,_ Şahsan ~yalnız bü
yük f)ahcserlere hasretmek taraf
tanyım. Bunun .ba.ıiclnde pclı:ilA :te 
lif eeerler ya.ratı'I.ebair kan:aa.tin. 
<ieyim. Yeter iki mliellifler memle
keti biraZ ~ tJuımıış, öğ
reumiş ve yazmış olsunlar .. Bu
mm ya.püı:n.ıyacak bir §eY oldoğu
nu sanım:yorum. Edebiyalımron 
bu ibÇmde güul ömekleri vardır. 
~ Alragtbıdl1zUn ··~ te
mizi,, isimlS roms.nı Anadoluyu ve 
uınmmi namı. olduğu gibi çizen bir 
tablodur. YileDl:fi §imdi hatnı:ımı. 
gdlaniyen "Kadıköyünfin roma.nı" 
( ı) tstaııbuiun bir sem:tmi bü.tiln 
vuzuhu ile anloıtm--. Vakrt'da 
tefrika edkn d3ozgı.ıın> fra.nsız he 
~imetinıin dış ve iç 8ebeplerini bi:r 
'Nirk :rnUnevverfJıin de bir Fran
sız kadar dcrfn bir vt*:ufla anı.ııtı
rahikceği.nıi g&iterm kuvvetli bir 
tefriıkadır. Ya!!m bunJBr azcbr, fa
kat gazeteçi. yamcağı t.efd!acyr, 
ki !:.a.pçt bestiracağt romanı a.ra.Men 
bu nakta.'!a.rı göz önilnde tutarsa 
oclk ça.bu'!t aydan rialabiür. He
ıo ıhlikfımıet bu. lmlil eeerle.re ufak 
hir prim de vaa4ederse, az zaman 
i.çdiıliDde kUttlpiıanemicide zararlı 
eaedere ~imkanı orta
dan iı:ııla:m'. Zir& $cnç}er a.rasm<la 
-C<:en 25 Mkfdu ıverd!lği: btt- kana
.ıtlc ~, ki neslim.i2:irı. 

Vşi ile Amerika Hagfa - Tıab- Libyada çarpışma-
anlaştı lus 1Jolu lar başladı 

izmir at yarışiarı 

Martinik ve diğer 
adalara mihver gemileı-i 

kabul edilmiyecek 
Yaşlılgton, 22 (A.ı\) - Mıı.dagas. 

karı ve Fransız fitosunu arzu ile mih.. 
vere teslim etmiyeceği hakkında Vlşi 
tarafından verilen teminat il.zerine 
Fransız şimal Atriltası toprıı.kla.ruıa 

yiyecek madtlelerlyle başka maddele
rin iletilmesine tekrar başlanması için 
bir anlaşma yapılmıştır. 

va,tngton, 22 (.\.A) - Garb nısr! 
küresinde Fransr:z; haktınlycU altında 
bulunan Mıırttnlk, Sen Plyer ve Mike. 
lon adaları ile diğer ad3.ların liınanta.· 
rma mihver devletlerine ait hiç bir 
gemi ve tayyarenin kabul edilmiyece· 
ğ:lne dair Yişldc; kat'ı teminat al. 
mıştır. 

Ayrıca burac:Lı temln edildiğine göre 
pek yakında Amerika birleşik dev • 
Jetleri ile Vlşi arasında. oldukça karı. 
şık bir mahiyet alan mUnasebeUerın 
aydmJanmasma ça.ll9rlacaktrr. 

ıovyet tebllll 
(Başta rafı 1 fo.ci saYJada) 

son be-, altı gün içinde hazırlanmış. 

mayn tarlalan. dikenli tel örgUnert ve 
daha bir çok başka tahkimat glbl en. 
gelleri bertaraf etmektedirler. Perşen. 
be günü cephenin bir kesiminde ~iddet· 
li muharebeelrden sonra d~manm bir 
mU.Sta.bkem noktası ele geçtrDmigtir. 
Almanlar, bu muharebelerde, kaybolan 
mevzilerini yeniden ele geçirmek gay

retiyle bir gecede bir dUzClne kar§ı hU· 
cum yapmışlardır. Fakat Soıfyet piya· 
deaJ, bu mevzileri ele geçirdikten so.n. 
ra, topçu ve makineU tUfek kıt.alarmı 
da bu mev:zte kadar çekmeğe muvaf. 
tak olmuş ve bu suretle muvaffakıyet.. 
le mevk.Unl sağlamlaştınnıştır. 

:Muharebeler, cephenin dl~r keırlm. 
lerinde do çok §iddetlldir. Bit istika. 
mette blr darbe yiyen Almanlar, bil. 
tun kuvveUerinin geri kalan kumımı, 

tehdit altında buluna.n b&§ka blr nok.. 
ta.ya nakletmektedlrler. Fakat Sovyet 
ordwnınun darbeleri muhtelif latlka. 
metlerden indirildiği için, dÜfmaD, ak. 
fes içinde hapaedflmlş bir hayvan gibi 
blr ta.raftan öbUr ta.Ta!ıı kö§mak zo~ 
rımda kalmaktadır. 

AJmanıar, mUthlş akyıplarını ört. 
mekUzere,nıuharebeye, durınadan, tay 
ya.rey-'8 nakledilen yen1 askerler at. 
maktadır. Bunlar arasında bir çok 
yal'dımcı taburlar!& hava piyade klt:ı. 
hn da vardır. Junker tayyareleri, 
çenber içinde bulunan bir garnizona 
yiyecek ve cephane dolu çuvallar at· 
mağa çalıfmaktadıl'lar. Fakat bunla· 
rm yollan topçu ve maki.neli tU!ek 
birllkleri, Sovyet havı.ı. lruvvetıeriyıe 

sıkı i§bll'llğl yapıuaktadır, 
Alman pilotları, Sovyet av tayyare. 

!erinden kurtulmak maksadiyle a~ağı. 
dan uçmakta fakat buna rağmen Al. 
man bava kuvvetlerinin büyük akyıp· 
lar kaybetmesine ma.nı olamamakta· 
dırlar. 

Moskova., 22 (A.A.) - Slberya as· 
kert konseyi üyelerinden Tugay komi· 
sorl Kwmıl.n, K.rasnıı.ya Zvezde. gazete. 
sinde çtkll.IP' bir yazıemda diyor ki: 

Siberya, şark cephesine iyi talim 
görmll§ yirmi tümenden çolt !Azla as. 
ker vumeğe hazırdır. Bu lutalar, 
muhtelif biçim arazide ve cephedeki 
prllara çok benziyen prtlar altında. 
baZırlanmıotır. Birlikleriıı gefierl. ea. 
Vll§lard& §öhret kazanm11 ırubaylardır. 
Batıya. doğru uzun bir seya.lı.&ta çık,. 

mak emri, herkes tarafından sabır. 

sızlıkla beklenmektedir, 

Rtlllar 1ı'1' köy aJdıJar 

stoldaolm, n (A..A) -· Moskova... 
dan gelen haberJerde, merkez cephe. 
sinde general Zuko! kuvveUerinln ye. 
ni muvattakiyeUer kazanarak Rjev' 
in 2ü kilometre cenubund& Sjendolova 
kByilnU aldıkları 'blldlrllmektcdir. 

.Almanlar, harekat hakkmdaki ha,.. 
berlerlnde Rwı kı§lDın müstesna §ld· 
detini bllha!ıta kayda devam ediyor· 

ıar. 

Hitler, Marqal Runatecl'e 
bir mektup gönderdi 

Berut, 22 (A.A) - Hayfa - Trab. 
dwı Şam demlryolunun inşası stiratle 
ilerlemektedir. !nşaata Avwıturıüya.lı 
mllbendi.ııler nezaret etmektedir. Şim 
di 250 kGometrellk bir hat yapwyor. 
Bu yoı Orta şarktaki müttefik ordu· 
larm.xrı iıı.§e ve ikmal işlerini çok ko. 
laylaıtıracaktır. 

Harpten so.nra bu demlryolu Cal.8-
is_ İstanbul_ Kahlre arasmdakl uzun 
yolun temadisinl teşkil edecektir. De.. 
nı.iryolunun bu istllta.mette ta K&p'a 
kadar uzatılma..<'I muhtemeldir. 

Bu 250 kllometrelik kısım şimal Fi
Jlstindeki Ha.yfayı Lübnanm §imalinde 
Toros ekspreslnin son iatasyonu olan 
Trablus şama birleştirmektedir. 

Yerli a.lıal!clcn binlerce işçi bu yo· 
luıı yapılmasında çalıştrnlıyor. Arazi 
Anzalr olduğu ı:;in bir ço1: tünel aç -
ma.k I1zım gı?liyor. Binlerce ton ağır_ 
lığında kayalar dinamitle havaya a.. 
tıbnaktadır. 

~~~~o~~~~-

Alm a D tebllll 
(Baştara ı z 1 iı:ci say/ada) 

bir çok kesimler.inde her iki taraf 
~vaş fa.a.liyetinoe bulunmuştur. 
Alman kıtalarmm teşebbüs ettik -
leti hücum hareketleri muvaffa
itiyet.e uhşnıışt.ır. Leningrattaki 
8$keri önemlı tesls1cr Alma.n top
çusunun sürekli ateşine tutulmu~ 
tur. Bom.bardmıanm tesiri görül -
müştür. Alman ha.va kuvvetleri 
Kerçteki liman tesislerini bomba
lamış1ar, bilhassa Doneç kefilmin
de doğu cephesinin merkez kesl
ı:ı.inde ve !lmen gölUnün cenubun
da sava.c; ve avcı tayyarelerinden 
ruürekkep hllyüık teşkillerin iş Bir
liğiyle kata. kuvve Uorine tesirli 
surette yardım etmişelrdir. Demft"
yollarma yu.pıkm hücumlar esna
sında takviye :kuvvetleri taşıyan 
Sovyet trenlerine isabetler olmuş.. 
tıl!l". İhraç garla'Mnda hissedilir talı 
tipler vardtr. DUn dtiş:ınan doğu 
cephesbıde ~1 tayyare kaybet
m:iştir, 

Berlin, 22 (A.A.) - D.N.B.'nin 
askeri kaynaklardan öğreıııdiğlııe 
göre şark cephesinde soğu;k de -
V&m ed:iyor. TC!I"II'..omeb:enin &lfır 
altı 30 dereceye kadar düştüğü 
görülmektedir. Havanın milliiyını
lcşmek üzere o1duğtmu gösteren 
emareler henüz yoktur. BJl:bu6. 
iii:tnal bölgelel':in.de mınm nisan 
başlangıcına yahut oxıtalıa.nna ka
nar s:ı.fir altında kıafaD8bl muhte • 
meldir. Şimdiye lk:ade.r rlevamlr su
rette :m.uva.ffaıkiyetli lıa.rekeUe.r
tlen bahsetmiş .oılan Sovyet propa
gandası bugün fena vaziyette bu
lunuyor. Savyıet propagandası §im 
di kendisini hava ikuvetlerinin te
sirli suratte desteklediği ş;.ddetli 
Alxnan hücıırnlanıJx kabul etmek 
torunda gönnektedir. Al:ınıa.n hav 
kuvvetlerinin l"3..5ıfl.nlan o derece 
L"arJıtir ki aiişman propagandası 

lJunu ta::namile biılmemezliık ede
miyor. Ge~ek.ten Alınen hava kuv 
vetJe.ri bir ms.:rttan 12 merta ka.
uar geçen mUddet içinde 292, 20 
mart:& ka.da.r da 386 Sovyet tayya
resi d~Urnıüştür. Bu Btıretle bu 
ana kadar mart e.ymda. dilııilrtilen 
ynhut ta<hrip olwoıa.n lbo]şe~lk ta.y
yareleriııilı saya 678 e ~trr. 
BmadaD ba.fk& dewmlı hava faali· 
yeti neticesinde Sovy~tlerin hava 
!'.%!.Cvzileri, at*er toplului:lan ve 
takviye taşıt koBan tahrip olun
mu.ştur. Tesirli bomberdmıanle.r, 
la çenber altındaki Sivaııtopol ve 
Leningırat ~hirleriniıı lqesı da. 
ha çok gU.çleftirilmiştir. 

Londra, 22 (A.A.) - En emin 
Rus kayruııkla.rmdan gelen haber
lere göre Almanıların ilkbahar t:a.
'lrrusu için elinde b\llmıdurduğu 
ihtiyat kuvveti 200 tümenden iba
ret <>lup bunla.rde.n 70 tUmeni kış 
harbine iştirak etmi5tir. Bu 70 tü
men cephe gerishıde istirahat e
derek yeniden h.azırla.ndığı yerde 
harp etmek ?.Ortllloa ka.lm~tir. Bu 
sebeple Hitlerin asker ihtiyatı 
meselem zor bir dı•ıumn gimı.tştir. 
Rımıar bu vaziy-eo:ti .ihdns i~ ça
Iışm.şlar ve muvaffak olmuı;la:rdll". 
Şimdi Sta.Iiniıı ııMlyıca. ço1c Ustün 
ihtiyat orduları ha.rokete geçmek 
için miln89ip zamnn bcJt1iyor. 

~ 22 (A.A) - Orta.şark hı.. 
gillZ umuml kararg!hmın pazar ~b
liğl: 

8 inci ordu birlikleri, Tmiıni bölge· 
s!ndekl düşman mevzUc:ırine ve Martu.. 
civarmdakt düşman hava meydanları. 
na kar§I muvat.fe.klyetıi blr ba.skm 
yapmı§lardrr. Bu baslan ıçin nazırlık. 
ıar 20 martta. ba.glamış ve muharebe 
dün bütün glln devam etmi§tir. 

Zırhlı otomobil, tank, topçu ve pi
yadeden mürekkep seyyar kUçUk koL 
tar bu taarruza iştirak etmiştir. Elde 
edilen neticeler memnuniyet vericidir. 

En az 150 Alman ve İtalyan ealr 
edilmiş, düşman kuwetıeriyle taşıt 
malzemesine zayiat verdlrilmlş ve top 
çumuz Martuba'da bir hava meyda. · 
nmı bombardıman etml§tir. 

Vazüe!erl.ni yapan kUvvetıerlmlz Us· 

terine d1'nmüşlerdir. 
Bu baskına İngillz, Cenub A!rlk&lı 

ve HUr Fransız kuvvetıert ~tırak et. 

miştır. 
Dün btltün gün ırtıren kum kuırga. 

sı ha.va faaliyetlmlze engel olınu;ı, fa.. 
kat buna. rağ.men avcılarımız keşif ta. 
arruzları: yapmt§lıırdır. 

~-~-·o-~~~ 

şark barekAtı 
yakında başbyacalı 

Stokholm, 22 (A.A.) - Ofi - Ha 
vas bildiriyor: 

Sosyal Demokraten gazetesinin 
Berlin muhabiri yakında doğu-ce
nup Avrup:ısmda bir Alman hare
ketine inüıar ~dilmesi lbun gel
diğini gazeteslne bildirmektedir. 
Muhabir mareşal Fon Rundsted'in 
önümüzdeki haftalar içinde fev
lw.Jlde bir ehemmiyet alacak olan 
yeni bir vazifeye tayin edildiğini 
de ili.ve edzyor. 

Diğer haberlere göre, üç ay ev
vel azled11miş olan Fon Bravşiç de 
yeniden. Hitıerin itimadmı kazan
nuştu-. 

Bulgaristaıun ~ti bugUoidl 
b.3.diselerin birinci mfmda ~ aı. 
maktadır. Bcrlinde bildirildiğine 
söre kıral Boriale hUkQmetl ara
ı::mda .Bu.lgaristanm harbe iştiraki 
meselesinden doğm.uş olan fikir ih
tilafı şimdi orta.dan kallmııştır. 
.Maamafih Bu1ga.ristamn 10 tilme
ni yani 200.000 ldflyi seferber et
nı.ekte olduğuna dair çıkan bal>er 
lıenüz hiç bir taraftan teyit edil
meıniştir. Berlinde Bulgaristan ta
m.fmdeıı. harbe tetJr'8k hakland& 
:i:ıenUz ka.ti bir karar alınmfmJŞ ol
duğu ve fakat mı iştirelte kftşı ya. 
ptlan mukavemetin zail olduğu bil· 
d lrihnektedlı'. 

Tilrldye hnkkmda Alınan &al! -
hiyettar JX!lllıkamlan bllyülr. bir ih
tiyatla hareket etmekte ve Al • 
manya ile gayet iyi münasebetl<ır 
idame etmekle beraber Türldye -
rJn şim<lililt katt bitar.ıflığmı mu
hafazaya kanıl' vermiş göründüğü. 
nü söylemekle iktifa ediyorlar. 

~~~--o~~~~ 

Pasif ik ve 
Bit-man.IJa 

cevhesinde 
Kwunlng, 22 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Cenubi Birnıa.nyada. bir İngiliz 

hava alanına hücum etmekte olıın 60 
Japon bomba ve av tayyaresi ilo 1n. 
giJ.iz hava kuvvetlerino meruıup bir teş 
kil ve Amerikan gönUUUlerl tarafm
daıı idare edilen tayyareler arasında 
çarpışma. olm~tur. fiı:t dllşman tayya 
resi dll§tirlllmll§tUr. 

Müttefik ta.yya.relerl.nden bir kaçı· 
nm aklbeti henüz malQm değildir, 

VBflngton, 22 (A.A) - Harbiye ne· 
zaretiıtin aldıA'I bir habere göre, Fm. 
pinlerdekt Japon komutanı Amerikan 
ve Filipin kuvveUerlnln en geç bugün. 
kil pazar günü öğle vaktine kadar tes 
linı oıma.ıannı iltemi§tir. 

Harbiye nezareti, cevaptan mUs _ 
tağni olınası itibariyle bu ıatete hiç 
bir cevap verilmedlfln1 tılve eıım,tir. 

Vatington, %ı (AA) - Avustural. 
yadan blldlrildlfine göre Yeni Gtne•
deki müttefik 1..-ııvvetleri Karkham 
,·adislnde duruma hA.kimdir. Japon • 
l:ı.r hareketlerini bu vadiden Uerl nak· 
letmiyecek gibi görUnUyorlar ve Yeni 

lzmir, (Buaosl muJtablrim.lzdeD) -
1zıiıir ilkbaha.r at ya.rışları dün Kızıl 
Çulud4ki ko§U ııahasm.da binlerce me· 
ra.k1ı önilnde yapı:ldı. Alman neUco· 
ler şuıılardır: 

Blrlnci kô§U: 
üç yll§mda yerli yarmı kan İngillZ 

atıarma mah1UB. ı&aafe 800 metre. 
Su koeu Uo yaşındaki yerli yanın kan 
Jarm ilk yart§ı kU. Ko~uya dört tay 
lft1rak etti. Neticede: 
ı-anzeı oğ!a~sua.ı Kara o.sınan) 
2--Tlyakl ( .. .. ) 
3--:Menevi§ ( .. ,. ) 
Koşu muvasalat vaziyeU iki boy, 

lki boydur. Müddet M ııanlyedlt. 

İkinci koşu: 
Uç Y8fIDda.k.i !ngillz aUarma malı. 

sus • .Heaafeai HOO metre idi. Altı at 
iştirak eW, 
ı - Alemdar (Salih Tema!) 
2 - Şen kız (I<adri Yıkılmaz) 
S - Ali§ah (Cavit Apaytk) 
.Huvalllllat vaziyeU iki boy, be§ boy. 
üçUııcU koşu: 

Bomen • Mmcar 
gerginliği 

(Baı tarafı 1 irıcı :.ayfada) 

Vi'kıa Viyana. görüpelerinde, 
Hitler.i!l te&rile Roma.nyanm M.a.: 
ca.r.i&!ıtaıia toprak bmı.kması epey
ee eski bir meseledir. Bu yil%ıien 
çıkan kavga da şUphesiz yeni bir 
teY değildir. Yeni ve nıenalı olıa.n 
Antoneakonun nutkudur. Bu n.u
tuk mihvere tabil iki memleket 
gazeteleri a.ıUlıllda. yapılmış olan 
mütarekeyi bozmu§tlır. 

Şbndi Romen gazctelıeri Maear 
hükQmeti aıleylliııde Defriyaıt& ye
n.iden başlamışLa.rdır. Diğer ~ 
raftan, samldığma. göre, Hitler 
Rusyanda harp etin.de üzere Ma
carlardan i.etediği kuvvetlerin yüz
de 40 mm Ma.caristanda. ka.l.Wle
ceğini bildirmiştir, Buna. mukaıbil 
Rusyada bulmwı büıtiln Romen Ui
menleri Rus taarruzuna ~t My
ıiıak için oldukları yerde kala -
caktır. 

BUkreşteki ka.naaıte göre, bu 
ayn muamelen.in eehebl, Roman .. 
yayı 'l'ranailvanya.mn iadesini. is
temiyecek kadaır zayıf düşürmek· 
tir. Diğe rt.ara.ftan Tramıilvanya -
daJd azlık 1.um kötü muamele gör
düğü· de bir gerçektir, 

Mareşal Antoneako~ muhale .. 
fctin bir 9ebelbi de küç~ hOyük 
hemen hemen toJ>ralt sPhlpleri .. 
nin ailAh altma almmıv olmaaı yü
zünden z:traat yapacak adam bu • 
Junmamurdn-. Bllyi.ik arazi 1!14lıMp
lerl mareşal aleyhindeki han»te • 
t.in başlıca unsurunu teşkil -ediyor. 

Romen - Macar g~liği Al -
man hariciye ıı.azırlığmı kaygıla.n
c!mna.ktadIT. Hitlerin Budapcşte
ye ve Bükr~ hueusi bir münies.. 
F.il gönderdiği bile söylenmekte _ 
clir. 

Sosyal Demo::traten'in mw.biri 
Romanya - 1\foc,ar buhran: dola -
yısile Macar ordusunun hudutta 
bazı ihtiyat tedbirleri aldığını ve 
b-llha.sse ihtar m.:ı!uımm<l::ı. oJarak 
takviye kıta.lan gönderdiğini ilil
ve etmektedir. 

İki memlCıket ~ra.S"nda'.tl buhra
nın bu yolda enldır~r bir ~ekil 
almasindan dDğan h.:ıyal su.kutu 
~izlenmemekle bcıaber ıbu ihtiıiı
fm hemen tilinmt>si !azını gcld'ği 
ve şayet dalı:ı ,·ahim bir Felci! a-
1.raa. ltalva ve Almanvaınn~ derhal 
işe kafış~Mk u::'.:ı~t,.;.cr bir t~svi
ye taı+ı tek\µ'inde buluna~akları 
ilave edibnektedir. Ayni mahfil
lerde Trans'lvanya m~scJesjnin 
yeni bir haltem karan yolu ile ta
ma.mile kati bir hal tarzına bağ
lanm.a& ihtimal da.bilinde olduğu 
da slSylenm~ktedir. Şimdiye ka -
dar bolşevfülcre karşı yapılan hıır
bt en bilyilk fe<lnkar~rklarla iştl
J'.'3k et.mtş olan Romanya bu suret
le kendi hi.sse!ini alacak Ye Macar 
toprağında y~ıyan Romen azhk
lannm da Almanya. ve İtalya ta
rafmdan temm edileceğjdu_ 

Dört ve daha yukarı yqtald yerlı 
yacım kan İngiliz at ve kı.Sraklara 
mahBus. Mesafe 1800 metre. 

1-Nerlman 
2 - Heves (Suat Kara Osman) 

3 - Gllllü 
Muvasalat vaziyeti iki boy, müddet 

2,10-3/!5. 
DördUncU koşu: 
Dört ve da.ha yukarı y&'ta İnglli.ı 

atıa.rma mahsus. :Mesafesi. 1600 metre. 
ı - Romana (Prens Hıılim) 
2 - Subi:ıtay (Sıı.llh Temel) 
Bu ko~ çok heyecanlı oldu Neti.. 

cede Romans bir buçuk boyla kazan.. 
dr. :Mllddet 1,50 dlr. 

Beşinci koşu: 

Dört ve dalı& yukarı y&fta Arab 
at ve kısraltl:ıra mahaus. Meaafe.sl 
1600 metre. 

1 - Tomurcuk (Niyazi Günday) 
2 - Tarza.o. (FehmJ Vural) 
3 - Oeylln Tek (Nuri Sümer) 
Muvasalat vaZiyetı üç boy, müddet 

1,158 dlr. 

Blseylm ıuaıl'ı 
ka~aettlk 

(Baı tarafı 1 inci 'aufadaJ 
Doktor Suat dairenin ı&...&vına ka. 

dıır bu vazifede kalmış, sonra Deniı 
yollarına. Jntisab ederek uzun mUddet 
gemilerin hek1ınliklerinl yapmı§tır. 

Hüseyin Suat'm meşrutıyettı:>n son
ra. Tllrk tiyatrosunun kutuımasmda 

geçen hizmeti de arulinaya. değer .• 
Kcndisin1n muvaffakiyeUe temsil o. 
lunmU§ s:ıhnc eserleri de vardır. 

Hüseyin Suat Yalçın son zamattlarda 
(GUven) adıyla kurulm.uş bir kollektif 
şirketin ba§mda bulunuyordu. Hiç bir 
zaman ne§e ve sıhhatini kaybctmfyen 
doktor ne yazık ki dün bir kalb sek· 
~den gözelrini hayata yumml.l§tur. 
Merhumun cenaze.si bugün 11,30 de 
Boşiktaşta Valde çeşmesinde Dr. Yu· 
suf Ziya. Pqarun konağından kaldm. 
lacak, cenaze na.man Te!JVikıye cam!. 
sinde kılmdıktan ııonra. Feriköy mc. 
zarlığmda. aile makberesinde ebedi 
iatiraha tgAJıına. konuhcakt:ı:r. 

Cenaz.eye çelenk gönderilmemesi ri
ca. oluıımaktadır, 

Hllseyin Sust ile Türk edebiyatını 
yenlleıtirenlerden bir simayı kaybet. 
ml§ oluyoruz. Kendislne rahmet dUer, 
biraderleri Hüaeyin Cahit Yalçına, 

alleılble tuiyeUerJ.mlzi sunarız. 
--.~~~o·~~~~-

lf UU llAdlıesl 
(Baştarafı 1 ind .O.IJfada),, 

!erinin, bilha.ssa ~ karanlık bir 
gece ve tamamile gayri mUsa.it ha.
va şartlıa.n teeirl altmda vukua. ge. 
len hlr ya.nJ.rşl?kla bombaların İngi
liz tayyareleri taraimdan atrlmı~ 
olduğuıı.u meydana ç~ oldu
ğundan haberdar edilmJştir. Bu 
hata 14-15 mart gecesi vukuıbu!
mu.'.1 ve şehirde tahribat husule 
gelmiştir. İngiltere bUyU.k elçisi, 
yıı..piliın bu hatadan dolayı İngibtc
rt>nin teessüfler.ini tekrar etmiş ve 
lıükümetinin icap eden tazminatı 
tı:sviye etmek arzusunda 'bulundu
ğunu bildirmiştir. Bundan ba.Şka 
tngllte:rıe maik.a.ma.tr bu gibi hidi
sdeım tekerrüriine mani olmak 
i~ln ellerinden gelen her şeyi ya
pa6ı.klar~. 

Anadolu ajansnun nont: 
lngitlere bllyük eJı;isi Sir Hughc 

E:nakbul Hugessen dtin hariciye 
\ ekfiletine gelerek bu tclgraft:ı 
cahis mevzuu olan teb'Jağatı y:ıp
ıc~ lrr. 

'ı.ondra, 22 (A.A.) - Bııuda.n 
cvve iki te ı graf ta. bahseru len .Milas 
bombardımanı münasebeUle Rodoe 
adasına karşı İngiliz hava ve deniz 
kuvvetleri tarafmdan clıbir!iğile 
yapı:lm:Dj olan taarruzun da H - lö 
mart gecesine tesadüf ettiğini ha
tirlatmakt:a. faşda vardxr, bunun 
ertesi çarça.mba giln.ü Anıkaradaıı 
wnıen bir telgırafta Milbta 2 ki
şiınin öldilğii ve 1 kişinin yaralan. 
dığı ve bazı maddi zararlar husule 
gckJiği bildirilmiştir. 

Hırvatistanda mecburi 
askeri hizmet kanunu çıktı 

Berlin, 22 (11.A.) - Hitler, e. 
yileştikten sonra. mühim vazifesine 
yeniden başla.yan mareşal Von 
Runştedt'e ordu 15ef muavini gene
ral Schmu.nd VUJtatôyle hu.auai bir 
aıe~ gönderm~r. M. Hltler, 
l:Ju me:ktubpnda, :sa.mimi bir dillıe, 
mareşalin sulh ve harp za.ma.nla
rında.ki büyük ba.şanla.?'inı beJ.irt. 
mektedir. 

.---------- ---.. ı Gine'dekJ Avuaturaıya ganıızonu da. 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
Ue gelmi§tir. Marin llmanmd& Sfnd 
eyaleti valisi Dev taratmdan karıııan. 
mqtır. K. Kırips beUd yarın tayyere 
ile Nevdelbiye hareket edeeekUr. 

Zafrep, %Z (A..A.) - Hırvatiatanda 
mecburi aakeı1 himnet kanunu çıkml§_ 
br. Kanuna göre, Hırvat kuvvetleri, 
ordudan, sivil mubatız ve ustaba;ı 

te§k:Jllerl.nden mOrekkep olacalttrr. 
Jandarma, orduya ballı bulunacaktır. 
Orduda hizmet bir §91"eftlr. Yalnız 16" 
retli vatanda§ıar, orduya girebilir 
Htzinet, 19 )'11.fmda.n 6G 18§lD& kadar~ 
dır. 

Ne dememeli ? 
Şöyle bir ibare okuyoruz: 

Lord Baverbrok Amerikaya 
(Bir tehir aağlık işlcriııl ön pliLnda 

tutmazsa §0.hirllnln sağlık dengi bozu· 
lur.) (Deng) müvazenenl.ıı kal'§ılığı 

. değildir. (Deııg geldi) dcnUdiği vakıt 
gidiyor 

Lizbon, 22 (A.A.) - LOrd Beaver ( 11 11 b" bi . b' .. 1 . m vazene , ır nnc uygun, ır o • 
brook, Londradan tayyareyle gelmlştır. Ud 1 .. ,) _ ... _... anı ıl '" 1 ç e ge..., ~ı aş ır. ...an 
Kilppcr tayyares!ylc derhal Blrle§tl{ k lim . . d "'il _,. lt ( ğl k e e 1.8tm c,., Sun ır ve sa ı 

An1erikaya. hareket edecektir. dengi) suret.indeki kann&§ına ( = 

?.evki çOok ince ve çok temizdir. 
Ancak iyiyi bul:ımad·ğı wlldt fena. 

tekib) de gene sıfat olmak icab ede. 
ccğinden (bozulur) fiilinden cUm
lcı yapamaz. 

yı okumaktadır. 
(1) Bn roman tla 

tefrika edilmiştir. 

(Ş~hirliniıı sa~lıl• dil.zeni yahut 
gaıctcmizılc denkliliği) demeli, (sağlık dengi) de. 

memell. 

ruma b!kimdtr. 
Öğreulldlğbıe göre sa.ıamana'dakl 

Japon kuvvetleri blr çık.J§ yaparak 
~ehre 10 kilometre uzaktakt Avuatu _ 
ralya yiyecek mağa.zala.rmı tahrib et.. 
tikten sonra çekilmi§lerdlr. 

Dünyanın en büyiilı 
F rarmz tayyareai 

Pariı;ı, ız (A.AJ - Ga:ı:etelerin bil
dirdiğine göre, Okyımualar ıı.ram yol. 
culuğunu yapacak otan ''P. 16,, tipin 
dcıı birinci Ftansız ta.yyareıdnln infa· 
!!ı bitmiş ve ilk deneme UÇtlfU yapıl· 

mıştır, 

43 ton ağırlığında olan bu tayyaro 
diinyanm en bUyük tayyare.!ldir. 

••• 
Yeal Delld. 2% (A.A) - Şimdiye 

kadar, Kıripa'e delegelerinl gtinder. 

meb oalml&n Uç ~ ~ rspor-
larmı hazırlanuttır. BuııJar Hind kem Sikonki Amerikaya gidiyor 
gresi, müslüman ve Htnd Jlılall&tabgha Montreaı, n (A.A) - Polonya baş. 
part.Uertdir. vekili geııenı.l Sikorski dlln &ece M:on. 

Bununla beraber bli p&i'Uler tara • tn.l'a Celmiftir. Kuma.Uoyh Vqing. 
tından teman ecınineyen blifkA blrıgok '°'1'& gidecek ve orada. !ıf. K&ckenzlc 

te§kitıer de Kıripe'e iateklerbd blldlr- :King==ll=e=gfi=rlloec==ektlr==· ===== 
mefe ~- Bil eGmledeil oJarali 

tngtuz - Hind gıırupunun §etleri ,tm EŞREF' den aeçmeler: 
diden SG deJegenln r.,mı almı§ bu _ 
lunmaktadır. 1 Geroi n&fb deme ipslz demedlr, 

Bnttm guruplar,' ter.ııayillleri ne <ıtır Oalarm var mı ld telbill gibi~ 
ıra oLısun, siyaset. ikt.iaat 'V'e hars ala - "lmdlkl nAlbi Amma (daVBS) ın 
tunda teminat lstljorl&r. cttmıe ntlbler:ln lbUsl gtbl! 
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~~ •K.r Vtl osyete 
Vı\B11' 

istanbulda 

re bepmnft.ır. retJtikı.r bla bir 
KAR 

Ana dil ile \İ 
ana yasa Zeytinyagı rı~atlarımn yük- 1 

selmesı onlenecek Uüyük Millet !lecliSJ belki de 
}nk!ndR en gtizel eserlerlnd9 bi
:rinl millctJmlze Jıedlye edecektir. 
Uu rn glizel eser Tilrk haMmu8 
tnümcssut olan Büyük Millet~· 
li1oinın ana yasasını Türk halk di 

&nı günlerde F«e bö~de 
zcyt.inyqlan tiya.tb-r ) l!kselmck. 
tedW. 1Ulet.ehMldııl za:ra.rna olan 
b'1 dana Tlcaret V e'ldlHğinin gö
zllnden ~. Vekillik ba 
yiWaıo1meyi önlc:mek iı;in, tetlDkJe. 

;.Wnenda bl8I edtleM vekili;k, RCl6athane havanın bir 
zeytin ~ eltoyucak, ve fi-
)'8.t yilbclmcailliıı ~ntıne "*" iki güne kadar 

....... ba halde om.. artl\, 
"~". cJl&rkof.. cSlımo
lensk» ve ''Keıç" c1elıll ...., ne 
bUytlk bir fe!Akete döndiiilnB kes
Umıek, zor sayllıun&\, 

Dün 1stanbu1da göz aotmm& bıı 
tipi sa\'raluyordu. Sobıklan oo· 
lünmilş, bir ~ehlnle, evler, a.partı
manlar, ytiksek davaiü.rla :rUzgiı. 
nn yolu kesilir. Fırtma.lar L•u set. 
lere çarpa çarpa Jumu kaybeder. 
Bu bdu kayıplar<laa llClllra bile, ....,..tileri Wzl 1JerW oden bu so
ğuk dalgalarmm 8811 lcoptuklan 
yerlerdeki a~lığr lfm btllr ne 
kudm leydir! .• 

line ~e,·irmesl o1acaktır. cdctir. 

nu mlJlctin inkıli.~ hamlelcrl
ııin en büyüğü, en tuarlaso dU üze. ı----------------------------
rinde oraoıdu. 1'ürk inkılibr bir Bayan ino·· nu·· "Memlekete gı·recek 
tal.mı pratik fanliyetlcrle ba!)ladı. 
lfulcuk nlzunmı millete mal ettı, V I k k il 
ekonomik i'1eri muu bir z11uı.1yete erem e mücadele V8 ÇI aca ma ar 
gör<" kurma13 çalıştı. Güzel sa- cemiyeti balosunu 
nat.Juı milli dehanın galebesi için şereflendirdiler ı·çı·n 
htr arar saydı. 

Devlet ol"nık devletin lıetD Verem mUcadele Cemiyetinin T• V 
devletlerle e!an münasebetini mil. ha 'osu Tabim boLediye gazino- ıcaret ekileti yeni 
li prcn~ıı,ıcro ı;öro nlzıunladı. l!'llllda Terll~tir. esaslar tanzim ediyor 

Hulasa memlekette ba§mdaa so. B:ıloya MW ŞcftrrııD.ln reflkal.a.. 
buna kaclar Türk hallamn, mille- n Baya.n Mevhibe lnönU de şeref Tıca.ret Vekl.leU dıt Uca.ret dalreel, 
Un ıın:ulannı Uade eden bir hayat vc?mJflerdlr. Balo geç vakte lca· dıf ticarettm1zlıı 1tba1At ve ihracat 
1.ıın.r gôze çarpmaktadll'. ljimdl ciftZ' bOy\lt bir ne,a içinde gegrniş, b1rllklerı va.ıııtulyıe tam bir lnzıbat 
lUrk oemiyeti bunun m şuorfu, erı Çckflen pty:ı.ngoda b:r çok kişiye altmd& cereyaııı igtn alAkadar ma • 
derin, en samlmi olan bir nokta- nadide ltuımaşlar çrkm"§ttr. kamlara bir sirküler göndeı"nil§tir. 
tıuıa doğru ilerliyor. Bu nokta ana Cemiyet ba.1..odan elde ettiği hs- Bu mkOlerde bllhaua d1f tiearetL 
)°llfllanm ana cli'fyle ırideslfilr. $:"}atla şebıinıbrle yeniden bir dis- mır.de rol almJf buhuwı gerek ıtııa-

Ans yasanın ana diliyle trade pa.nser yapaealr:tir. lA.tçı gerebe 'ihracatçı tırmaıarm ı-
"'Clibnesi kadar tabii, manbld, milli çlnde bulunduğuiııuz p.r11ar nazarı 
\re ~ ne olabilir? P<>liste: dikkate almaralt tamamen bltllkler 

Onu ~& cUUmJzle, ~I flllll'larJ· caınJasr d&hUfne almacakları, itbalAt 
nıra samimi bir eurette nakleden l . h ve lhrac&t, i§lerlnln ancak birlikler 
\lısıtalarla yaanak, IHiylemek halı- zmıt apiıhanesinden vaaıtulle yapılacalı, bu makada va. 
gi bakımdu tetkik ediline ec1il6in 'kaçan Tevfı1c sıı oımak için yeni bır takım birlik. 

o tabii haklanmızdan biridir. Bu- lmUt ha.pisanesinden lw.:.8.roık ler kurulac&.lı k&Jdolundukt&D 80m'a 

na böyJe saymaya. mecburu, §elırimirıde a.nneıs2*ı evimi~ bir tlmdlye kadar t.efekkUl olmJt oıa.ıı bir 
Azın YMBYI ana dile revtrirlu!a llkleriD ve buDda.n .anra tefekkUl et. 

fıAhti hak!nrnnızdıın birine kavUj- kuyu içinde ~ Anta.1lya)ı mı, o1a.ıı bl.rllkJerba .,. bundan aon.ra 
Te'Vn1t hMkındhld t&hltaka.ta pclfte 

nıw; oluyoruz. Ana yasalar çak de- mtıdürltlğ11.iıce denm Olunmaılcta- ~Ul edeCek olanlarm mek1ada 
:~ hl~ l~Ulilln, hıd·r ('11'1th·akiln ne-Bu dır. tefekkU.tlllllln JthalAt ve ihracat J§lo. 
ınco;ı oı:ırak mey an.'\ ı:ıkarlar. Tcvfiğin an.ne&inln evmde ~- rinde fiyat verme, taahhüt ve her-.. 

enıri\":Lkller cemiyeUo hazırlamut, dıana çil1ı.iii.nlaın et)'alU arasmd&ld ri temaalana bir nizam altına abıı • 
blı:lıanlj hislerinin, ekonomik ve ~ Stıreyya Paşa mt'll8U· mur buhmc!uğu nAve edllmekfudlr. 

:ıLJakt olaylarmın yeni bir pur °"'t fabr•Mfldm "a.1mdtb'l t&blt 
h&ııni almasuulan bafb bir teY !< 

<ieiildlr. nlJ da\'UI ~- ele ayni ~. 
~Yleri söylemek milmktiDdür. Anbara d~ek 

Gerti medeni hukuk sahasında yaralandı 
hnkutm sadece Y8§aftlll•J irilere, 
ideilett, uıanelere ballamak, ye. Geiı&ta nhtmı:ına bei.b Aksu va
lll hukuk entlai'm kalNl etmek puruadıa ~ emelleden 1nebo
lı,1Jyen nazariyeciler vardır. lulu Mebme1. dOlı ambln. dılltmilf, 

Bo narıırtyeciJer dtl!lneelelW mahtelif Y~ ~ 
btitttn 909yM meselelere ele tat.itik IJımuı bMıtaneııUıe ~-
etmek ist~rler. Bu na.zarlyecllere Kasakçı bir Yanan 
~öre fkmat olsan, t'lllt.etik ollAm, cremiıi ·-'·alandı 
illl olsun ~na yqua bn4.i lren· • ,_ 
ı.lbıe aarm, admı t.eklmtl1ler kayd.e. Bir hatta evvel muhtelif it.tıaıAt 
de kavilecle law,.t -... J1er t. maddeleri getirmek t1are ıımanımm. 
luıip bir ttJyat, bir dUIÜJl;,c, b1r plen Yunan bımdıraJı <Tatas> Jra4ıak-
1.evl•, hir cleğl~tırmeClir. Her inla- ~ ;aptil'i ba'lıer a1ilmlJt w tom· 
lapta sosyal krymetlerfn yeniden rWt muMfuıi memurtan t&Ntmdan 
nlzamlandığı görlilmektedlr. Ana takip edilerek yakaıanmiıtır. BU l§te 
~"'IL'ianm mcflnunlarmı aa an:ı dilin ğtbnnlk muhatua meımii'larmdan lblr 
dcluı<;mı wmsll edecek bir §ekllde lldıi!ıüıi de p&nnağı oldı:ıtu zamıı 
İfıule etmek mlhnkUndllr. meYCUttur. Tahkikata devam edilmek.. 

Bi7.lın ana yassmız 19%4 ydmda t.edir. 

Yapılmııtır. Ba yatı& rtırk SO!ıife· 
teslnın devlet~ ~ 
1-nmı, de\'let.ln prensfplerinl ln
kılAroı esaslara göre t.mlm et
tiği halele dil daVZllDI& cJolnmma. 
nııttr. BugUn am 7UUllll ana dil
.le y&7.ıhmş olmıun bldm i~ yine 
bu ana yuuım blkllmlerinden bl
r'.nl ~·erino getınnek manasını ifa
de ediyor. ÇBnkl artık inkılap ce
llliyetbı, • -umt, en derin n°"
ı--.....,. llleml!, en ke8kln, 
ea o~ IDUUl'MlllJ arzetmıtur. 

Bir motör battı 
Evvelld g1lnktl !ıava ytıztbıden bir 

kaza olmuı, 28 tonluk :bıaanı hlkla 
motlSrU, adaya giderken, Rumeli 
Karaburwıu ile Podlca arasmda dal
galara kapılarak karaya. wrmuı. ı.t 

IJUltır. 
Kotörde bulunan 7 tayfa, yüzerek 

sabile çıkml§lar, feryatıarma yetl§q. 
sandalcılar tarafmdan kurtarılmı§lar. 
dır. Tayfalar tedavi aıtma almmJI, 
tabldkat& ba§l&Dmlfbr. 

S&rkUlen bundan .onra bllhaM& lh· 
racat için hariçle ve mei:nleketımıze 

geıecn ihe)'itıerte teınaaıarm ne ,._ 
kilde yapıla.cağı :ıdkrol11JUD&kta ~e ta. 

mularta pas&rlddar 1çJa yegt.nıe =· 
el olarü: l*UJder umumi lct.tlpltll 
g&tıerllmeJrtedlp. Ba meJUda mUb-. 
lif madclllll' lilla yapdaCak h'Ullill 
muameleler mldllerde ayn bir kısım 
tefkll etmektedir. 

Belecliyetle: 
,..,--. -

Et nakleden IWiıyon
lann durumu 

19tanbal beledtyeei, Tlıcazoet ve. 
kA!etlne bir mlh'8taatta bahamruş. 
tur. 

Verilen ~ g6re, mezbe... 
ha De ge1ıir anınd& et nakl:iYatnu 
yapan 21 ~ vardır. Bu 21 
kam,onmı 1l8tltkri -hep 1*den 
k<ınU1duia için- hep birden eski
mekte ve b&r gibı bmyonların hem 
bi:rıden dul"&l'ak et naklfyatmm ya... 
pdmsmesı tehl!kesl orta.ya çık· 
Jnakıt'..adır. Belediye 21 kamyon için 
~ yOz lAstJk mtetınjştlr • 

ABONE , 
OLUNUZ 
VAKIT'A 

Yazan: Fransuva KörmenJi 

düzeleceğini sölüyor 
21 mart jl.ktxıharm beglı!mgıcı. 

ci.rr. Bu akşamdan itibaren geceler 
kmıalmağa, gUnler ıızmıağa bqlı. 
yacs.kt:ır. Fakat IEl gtlndenberi ha. 
va bfrdenh!re deği9l?lifı evve'!ki a.k
Ş3l'.ll faaı 1- ()--~ tipi, 
dün de devam ~r. bıtaooul 
karla örtülmü.t. sıca.tbk sıfr altı 
rı.ç dereceye dilnmUştilr. 

Fakat bum rağmen şehrin mü. 
naka.Yatr ~iteye uğramrunış, mun
tazam surette devam etmiştir. 

Ra•tluuıe."lin veıniiği m.alt\m.ata 
~öre havanm bir IJd gt1ne kadaır 
tekrar düze!ecektir. 

Has undan 
ekmek 

AfıetNmiz olmasa da, lm.lau ~cı. 
lerde, (!atılar a.Jtmctsyız. Halooki 
orada on mllyonlak ordum, "8ı'Jı· 
~ boğu boğaza dö\11fll1or. 
Karlar altım. gömülenler, belki de 
iistitncle ~Jilrdan ~. 

Şu kudW'U t&hia.t iki tanlı da 
:riizgirdan bm~I~ tokatlarken, 
imıulann, utl büyü (1\lplwn bı
rakarak bhblrlerhıln kanını dök
meleri, g~ ibret almacak 
bir teY değil mır Ne '-akit übmız 
bepnıza geleoek bilmem 1d ! _ 

HAKKI SUHA GEZGiN 
Bir iki güne kadar 

çıkanlmaaı muhtemel 
Bir kaç gU.ne kadar §ebtim1%e ge. 

leoek olan has unun ne suretle kulla. 
nıla.cD.ğt baklanda vekAlettcn henUz 

··~:::.:::."'::" ™ _ Dünkü spor hareketleri 
ekmek çıkanlmuma mll.saade edecek- I 
tir. Bu takdirde 400 gramlık beyaz Lilı maçlarmcla V-a ldan 6alsponı 4 - l maflab etti, 
eJcmekler çıkarılacak, 1.stlyenler ytne Beykoz Siilqmaniyeye 1- 1 galib 
10 kuruJ mukabilinde bu yeni tip ek- DUn bivanın muhalefetine ratmeD tanbulapoltul&r bmet vuı~ be· 
:mekten sıı.tm a1ab1Jecekür. llk :ma.çl&rma Be§lkt&§ Şeref atadmda nberlllt temin ettner. Vefalı1ar Hn.. 

deva.m edilıı:ıif, Kadıkby ata.dmdald eyin vuıtuiyle de :lldııc1 gollerin! 

Yard ve Yarddq 

Göynük ve Karasuda 

Göynük, 22 (A.A.) - Kaza.ını:z 
Türk hava kurumumm lııugUn ya. 
püan umum.t b.ir tople.ntJıs:nda 630 
lira beğışlanm1itır. Yusuf B~ır 
ve oğullan 300, Salım Hulcıı 100 
lira vermişlerdir. Yardım devam 
etmektedir. 

••• 
Karasu. 22 (A.A.) - Kahraman 

aelrerleıimi7.e kıısl* hediye tcda.ri
Jı:I. :içüı. koy'!e.riııı2 yeniden 605 ll· 
'ra 85 kuruş bağ\;!n:xuşbrdır. 

DOGAN 

Sigorta Anonim Şirketi 

Telelon: No. 24283 

maçl&r, sah•nm bozukluğu y1lsihıden )'apbla.r ve blrfncl devre 2-1 Vefa. 
tehir ediUnlftir. ıııarm tıatnnı11ğ11 ne blttt, 

GllnQn l:ıiriDci mllaabakasnu hakem .tklDd devre: 
Şekib idaresinde Beykoz - SWe)'JD&· Bu devre bld&yetbıde htanbulspor. 
niye takımları yaptılar. Bu maça iki ıuıar Vefa tazyDdne on dakika kadar 
takım d& .-eldzer 1dfDilc k&drol&rla mukavemet ettiler. Fakat on d&1dka 
çıktılar, aa.ha çok ~urlu oklutu L 90nra Yeıll.-Beyazlılar h&klm1yetterinl 
çln oyun bQ:yWc. bir k&rpfalık Jçhıde tekrar teeı. ettiler. 15 bld dakik&d& 
cereyan etU ve birinci devre +-O Gazi., devre llOllun& d~ d& P'lkret 
Beykozluların gallblyet1 ile ı:ıetıceıen.. Vefanın dlSrdtıncO golllnO yapb ve mil 
dl abaka bu f'lkllde -i-1 Vetanm gali. 

İkinci devrede Beykozlularm yaptı. blyeU ile netioelendl. 
Jı 110 ple m'9keH1 ~ 
de bir coı yaptilar .... mQabaka '1-1 
Beykomn pllblyeıtl De bitti. 

GAIATASABAY - TAKSlM 
Gllııfln lldDcl müaabakaaı Galata-. 

ray-Taksim araauıda yapalacaktı. Fa 
kat T.iltSim kulilbO sa.haya n1zaml bir 
takım ç_ .nra.madığl için G&Iataaaray. 
lılar hlllmwı galib addedildiler. 

VBFA - lSTANBULBPOR 
Günün aon maçını Ve.fa - latan· 

bulÇor yaptı. Bu müsabakaya Ve!a
lJlar en kuvvetli kadroları ile çıkma.. 
larma rağmen tstaı:ı~rtuıar an -
cak sekiz kl§Uik bir kadro ııe çıkabil.. 
diler. Hakem Feridun Kılıç. 

Oyuna lstanbulspOr bafladı. Befin
cl dakikadan ttlbarell Vetaıılar nllUbı 
bir oyun oyna.mata llqladılar. Vefa. 
.IJlar 1' OncO dakikada Dk goUmDl 

Güret müaabeblan 
Gtlret ajantıtı taratm4an l'ürefı:Uıe· 

rm teknik bDglleriDi artırmak maıt • 
adiyle tertib edilen •(Kafa, Kal, Bur. 
SU) mUl&'t»JW&n dt1n Kumkapıdaki 

gQre§ kulUbQ aalonund& yapıldı. Alı. 
nazı teknik neUceler fUD]&rdır: 

66 kilo: l - AU (GOref) 2 Se .. 
m1h (.ICyOp) 

61 kilo: 1 - Mehmet (K.ad.ıUJ a.
Latn (E)rtlp) 

66 kilo: 1 - Mehmet •(GOref)" 2 -
Rasim ( Glltef) 

72 kilo: 1 - .tbaazı. (Güref) 2 -
ll'&ruk (Kadıköy) 

19 Jrüo: 1 - Turhan CGQref) 2 -
Mehmet •(GClref). 

'------------... 1 kazandılar. Bir kaç dakika 110D.ra ı.. 

Betiktat lmlübünün Jelli 
idare he,-eti 

Çeviren: Muzaffer Acar 

grupu'' n.un a.1Ameti farikası var. 
dI. Kadar bu alimeti faıikayı gö
nlnce: 

- Vay, dedi, demek ki aen mu. 
'kabil ihtilAl ınemup~ •• 
Peki ama nedıen kendi grupunla 
beraber değilsin? • 

Tirk ballmım ana .)'3S88l Ttlrk 
hanmım bogtın ,.e yarın anlayaca
~r bir dllln fJMl'İ olacaktır, BeDd 
b1111un ~de bbe yeai dil lijyat. 
la.n ,·erecek yeni Tilrk kıeUIDfierl, 
Yeni mefhumlar balan9Clldır. Jl'a
'<a.t bunlar bir kete ana yue.c1a yer 
alıp mmetin ana dflfDe mal olctak
taa sonra yapması kolaylap.Cıak
:..r. Tttrk iüıw.Du ana dille ana 
lasa ~..., tam llls
tcmli bir ltlhlyet +eaeııektlr. 

Bir gün mub:bll i9yaıı çtiığl, 
Sovyetlerin Uikllltlannm bcaıba.r
dmmı edlldlil ve halk lmmi9lriDıin 
de ~ ıı8ben ya)'Jldr. Bir iki 
cWlika içinde blltUn daha boşal
dr. Henee evine koftu. Hakikaten 
lıir IC'Yler oluyordu. Tnunva.ylar 
~. ft!l"&d& burada. terke
~ araba.lar g&.e çarpıyor, yol· 
~ ancak geç bldtğr için bliyi.H( 
bir iet1cal g68teren tek tUık yolcu
kr görıın.tlyordu. T~ bm 

-20-
- Affet sa.ıu tam t.a.failat ve • 

.rıeceğim, anca.ık şu kada.rnu söyli. 
yeyim ki, bir k&dma baskın vere. 
celctinı. tanı eve gel<Thn, fak:a.t o 
sırada k6pri1 ~ tutulduğunu 
ve bir zmıb otomobilin de parll • 
mcnto tanlmc:!an sllratle geldılğini 
e-ördüm. 

Befikt&§ kwllbUDfln aeıııoUk :toııgıe-
91 dOll.,.... llaDDnt ............ ,._ 
plldı. Kongre7e AhılUlcadir ZlJa Ka· 
ram.Uraeı rlyuet etti. Ellk1 idare Jae· 
J'etıntil ileeeUk ld&tt w mail rapcını 
otundutaıı ııoara YllDi Jd&re ııe,etı 
!.nUhabma geçildi. İdare he::retiM Ah. 
C!ulla.b Ziya Kozanoflu, Necmettln 
Hakla İzmirli, Nazmi Ökten, Remzi, 
RUJtO, Stıphf, Nihat lttıfalı:la ~ttdl 

SADRI ERTEM ::::===========:IYoamn canavar düdQk1n:Oi çala -
?8ı1c caddeleri tiOyQk bir hız'.a ge-
~lamr. 

Kadar, bcm bot ~lerde öğle 
~ alt.mda alır ağır' yih'ilyor
du. Allahmı bu bayatın lir mete-

23-8-917 lik bymetl mJ ''&l"! tb.tiiyarla±ın 
}'SDID8 d5nmek, )wneic odasında 
otumiek, ~ dJşarmm.t sey 

25 yıl emlki Yakıt 1 

Halep vilayeti 
Halep vil&yetı mUlhakatmıri irtibat ret:mek, iş~ bir cıa&rede an

Te U-~ldlAtı hakkmdakl kanun dUnld! iııılldm&}'IL11 cOmleler 8J'86uıd& gün~ 
lııkYlml vekayidc !ltıfrolunınU§tur. !er ~ v~ faydasız, --------------1 menfaaıtm bir ~ için zıaıruuı ö'. 

Salı =>azar tesi 

2 Mar t 

dürmek ve hiÇlıir iş bula.mamalc 
:.imitalzlijile ~. iıiba.yet bir 
şeylerin olmagmı be.klemek .. evet 

24 Mart bet~ .. beklemek. Bu dUşünii~· 

ı:. cnel: 5 1 ı\asım: IS'1 
lJJl; ıa~ r.. enrel: 6 

Jer ve bu üaeMi ile nd. '? Ne}·i bclr. 
loznek? Kağıt pe.çavrası yerine 
hüi1d psrarun h&ld!n olmasını mı? 

----"--------~ı Her gthı yedikleri çOrixınm ete ta~ 
•• ı • l!"\.a\ı .. JOI 

• ll l ')il• 

,, ~·il 

.- ı 

ıncıı 

• \ I,; ;un 

\ J'Hı ... 

fı.00 

l:4.2l 
15,118 
18.28 
J!)..'>5 
t.'!'! 

11.s; 

ô.ô!> 

9.26 
12.00 

ı.sı 

10.01 

, ıu.3 tı l'Panl vil ohmmasını. :ıhlAkt:m tecc:rrilt 
f.den kadmla.rm hakiki o.ile kıı.dır. 

11.S!I lan olmal:ırnıt mı? Ne oh\ıa.sım 

o.ı>-ı 1 beklemeli? ~e mtf.tabtl fh tflfı.l baş 
9 26 bınuştL Fa.kat sonra .. soınrn ne C• 

ıı'oo lacak? Heykeller mi yapacak, bir 

1 '11 1 ba.obyı mı ida.Te edeeek, yoba 

5.G8 

1%.21 
15.48 
18.%4 

· \ :n:ıeyva aia91an mı yelitörcoek? 
D.~'7 ı . d bi .. . . ..__ 

çın e r see yınru 1.1\.1! yaşın.. 

19.66 
4.20 

___ ,, . ..._ ___ .__~--- • GMııın" ~ fmldadl. "Evet yir-

mi beii yaşındayım,. ve hala hiç 
cir §eY değilıiım, iıı.ııııuı. bile değilim. 
Şu <lün~y:ı beni bağlıya.n, benim 
için huauai bir manası olıın ne bir 
canlı malıliUr, ne bir c§ya, ne blr 
ha.tıra, ne de btr dllşUntış var. KU. 
çille Fcledy de ııbndi y.inn.l Y8§Inda 
o!.acaktT. Alnmdım yecllğ1 bir kur. 
ı;:unla l:Sfon Rihter de, belkcmiğl 
kır:lsn TUby da şimdi yirmi ya. 
~ınd~ ola.c:ıklardı ... 

P01.ony e.9ddcslındeki -evin kapıs: 
bir te~ g-cces.ı olduğu gibi 
yine gt!çlilklı:ı açıldı. Ba.hçc kapısı
n'lll içe?isinde bir çolt kimseler top. 
lanmtşlard•. Kapıcı buttlarbı. mii • 
ookaEta ediyor: 

- Yabancılar bunıda ibarma. 
maz, kalama?.. De:rhal gidin, yokSlı 
belı mesul olurum. 

Diye bağtnyordu. Diğerleri de 
onu tesıkitı etmcğe ç:ı.lışıyorlardr. 
Güzel giyinmiş bir efendi heye • 
e11nl: bir sesle: 

- Dllşllnlin bir kere dostum 
~rdu. Benim de evde beni um.: 
verek bekliyen bir ailem var, fa. 
!ra.t bu şekilde sokaklar bombo.'J 
il<en buradan çllanak imıkAnm .• 

KOS3r ınerdiven başında durup 
bu grupu 1ıayret1c seyrederken bl. 
rilıi kolundan ya.kale.dl; ve boğuk 
bir sesle: 

- Oh Kod.ar, sen misin? 
Diye sOrdu. 
Kadar aıe.ca ltaa"!ınbğa gözlerini 

alıştırdı. RP.l'1'l-'!mda tamdığı bir si. 
ına. vardı. Evet ikm"5JSII1dak1 eski 
'llektep arkadaşı Va\":rinekti. 

- Burada ne aryor.nın? Y okaa 
<.:en d e b~ evde mi oturuyorsun? 

Diye Kadar sordu. 
- Yalnız bu gece içı.n, yahut 

belki de bir üi gün için beni evin. 
ıie sl:koya.maz mrmı? 

- Ne oluyor ki? 
- Yu k3.rıya. çtka l:ım, sana an • 

l.s.tınm. 
lhtıyarla.r bu yeni :ınisa.fire kor

kak naada.rla. baktılar, fakaıt Ka.
da.r kendilerini temin etti: 

- Etiycn Vavr!nclı: benim eski 
mektep artmdaşmıdır. 

DE'dl. İkisi -yemek oda!ındn yal. 
r..ız kalınca Vavrinek a:nlatnıağa 
tı:ısladr: 

.:_ Öyle zannediyorum ki senin 
·anır.da serbestçe konuşabilirim, 

vf. derhal şunu da ilave edeyim ki 
hu meSele tamamen hallolmadan 
benim dışarıya çtkır.ama imkan 
yoktur artılı:. Blliyonnm ben "dağ 
gnıpu" a.za.mynn. 

Ve Vavrinck bu sözleri söyler. 
ken ceketini ~virdi .. içercle aeı... 
m ilişik bir njşo.n 1Xr işe.ret, "dağ 

- Ve bımuıı üzerine kendini b6ıo 
ı.im bahçe kapımndem içeriye at. 
t:n değil mi? T:ı.b:t siz.in ta.raf kati 
zaferi kaunmadaıı bunclmı ÇJbne. 
ğa niyetin yoktur. 

Diğeri bir şeyJer söylemek, ce. 
vap vermek~- Fab.t birden. 
bire au:'lanmıı k&:üne kadar kı
~.Soma Sl'Vdl, bembeyaz o'. 
du ve :nefeat kesilerek dudaklan. 
nm arasmda.n şu 81Sz1er:t. nunldım. 
dı; 

- Oh Allahım, demek sen de 
:.."OOlUnist değilsin? 

Kadar za\.-allı muhatalmıa ba.k
u. İçinden gillmek a.rzusn geliyor. 
eu. , 

- Komnııist :ni? dedi. Hayır, 
lıa.yrr .. korkma koıniin"at değiUm. 
ftncak böyle bir muhı.1 ihtiWc!
nJrı fn1.tna geıçinciye kadar kendi· 
sini bl r yc'l"de 93klema.st da bana 
pek sempatik ... 

Cilm.1esini tamamlamadı ve dD. 
~ilnceli bir tarzda sordu: 

- Sen ssker:!iğini )·a:pmrş mıy. 
clm? 

(De\'UDJ var) 

in önü koşusu 
.AUetizm ajanlılt tar&fmdan tertib 

edilen .tı:ı&ıo kOfUllU dOD flll1 mrııa.. 
rmda '1000 metre Ozeriııde J&pddı. 

Bavamn 'bosuklulUJıa nam.en mba. 
bakaya bjlyOk bir atlet pupa lfUrak 
ettL Neticede Galata.raydan llakkr 
115.M dakikada blrtnd, OrtaldSyden 
Ziya Wncl, Haydarpaflldalı lleUh n
çQncU oldu. Talam ltilı&rlyle clıl Orta
köy hlrlncl, H&ydaıpq& UdDcl, .Kur. 
lulllf tlçQııcO olmQftm'. 

Edimede lnönü kotusu 
Edirne, H (Valat mıdlaldrlAdm-

7000 metrelik befiı:ıel gurup lur ko. 
ıusu blrlnclllği dün Kapıkalo yolun.. 
dan 'ba§lay&nLk Atatftrk anıda gtınQn. 
de sona ermiş ve hafta umumı mu • 
fetti§ vekil! Sabri öney olmak ilzerc 
komutan. belediye relal ve blnıeroc 

halk bulunmU§tur. 
Neticede Edlmeden Btlaeyin 24 da· 

klka 52 saniyede birine!, lzmıtten ıır 
rahim ikinci, Zonguldaktan Mwıtafa 

UçOncU gelml§Ierdlr. Takmı tunlfln
de Zongul~ birinci, Edirne UtJııcl 

Kocaeli üçUncn gelm.f§lerdtr 
Belediye sporculara blr zlYafet .,~r 

mlf. umumi mllfett:lt vekili aUetl 
ve ekiplere mUk&faUarmı ver.:-•' 
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Buı:uşuktukl([l1111 ~ 

.. tfa7st\ 
Gjd~Ld.i~n.b 

Baş, Diş. Nezle, Grip, Romatizma 
Nevra1ıı, KırıKtık ve . Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

llauıslınaınn 

sizde "Buru,uk· 
tuklara ~rfl J;4 
lllGttalııarat• 

~deıni muvaffı
tiJl.tiedea .,. 
~--ı .... 
PlllDI YAPIUC 
UllT lla TIDIYI 

1 C A 8 1 N DA G U N D E 3 K A. Ş E A L 1 N A B 1 L 1 R ~~TIYll. 

:. 
Devlet Deniz Yollan l4letme Umum 

Müdürlüğü ilanları · 

23 Mart - 29 Marta kadar muhtelifı hatlara 
kalkacak vapurlann isimleri ve kalkıt· gün ve 

saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar · ~ · 

BARTIN RATl'I 

Pazartesi 17 de Aksu, Perşembe 17 
de Karadeniz Galata nhtİniındal). 
Cuma.rteııt 18,00 de Tırhan Sirkeci 
nhtmımdan. Bu posta tneboluya ka
dar gidecektir. 
İ§'an alıinı kadar posta yapdmrya. 
eaktır. 

Pazartesi, Çarpmba ve Cuma 9,M de 
Trak Cumarteaı U,00 de .M.arakaz, 
Pazar 9,M de 'frak Galata nbtımm
daıı. 

MNDllllU. RATl'I Paza.rteal, Çarp.mba. ve Cuma 8,00 de 
l!ııfarakaz Galata nbtımmdan a,nea 
CUmuteııi 20,00 de Bartnı Tophane 
rıhtımından. 

SAMBIGA BAT'l'J Salı 19,00 da Bartın Cuma 19,00 da 
Antalya Tophane nlıtımmdan. 
Sıı.lı 9.00 da Antalya Tophane nhtı

mmdan. 
AYVALIK RATl'f Çar§&mba 12,00 de .Menıiıı Cumartesi 

12,00 de Bursa Sirkeci nhtımm~. 
Pazar 13,00 de İzmir Galata nbtı. 
mmdan. Bu po.sta gldlJ n döııtı§te 

Gelibolu ve Çanakkaleye ufrayacak. 
tır. 

tzal1B BlBlNCl .POSTA 

!llal': Vapar aefertert ...._.. ber tartıl malamat aptıda telefon na. 
.-nlan yaadı ueateleıtımlzden 8treaDelılllr. 

AıOI 
ReglDa 

• 

utop.la 
:Vull~ 

Galata nbtım.ı Limanlar Umum 
Jıftd0rlilğt1 blna8J altmda 42382 

• o.l&ta nhtmu Kmtaka Liman 
Nlslf#l blnut altmda 40133 .. • • - Sirkeci, yolcu •alonu 22740 

(3726) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden; 

4280 .. 
800 • 
11,I. 

.. .. .. 

&k81Hme 
Gbll 

27/8/942 CUma .. .. .. 
• .. 

t.!50 
ıo 

ıo.ıo 

1o.ao 
llallteıit eılD9 mmpara 
... 2ıao Adet .. .. .. 
ICınlc plırtnç 81 Tem .. .. .. 

1. - Yakuda ctu ,... mOrtan ,.mı maızeme pazarlıkla eatm 
CllMlr. 

10.40 
11.
alma. 

2. - Puubk hlalarmda yamı gtln ve eaaUerde Kabala.§ta levazım 
~ ımr1les mGba.;raa komisy'hlunda yapılacaktır. 

1. - fJu'taameJer Ye n0nnme her gibı 85sU 1'9Çen fUbede görilleblUr. 
'- - ı.t.ekUlerin blyin olumn gUn Te aaatıerde teklif edecekleri fiyat 

... rlndeu 9' 1,IS gtıveame puuOe birlikte meskQr komieyona mtıracaat-

ı.n. <1381) 

,---------------------·~ i'lrlElJ8 CWmllulJ8t4 

ZiRAAT BANKASI 
~ tutMı uısa. - ... uaıqw1, , ........... ren Una. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
Zirai oe ticari iter neoi banka muameleleri. 

t->ıırıı blrtkt1n!nle1'9 2"."00 Un tlrra!n'•• veriyor 

(.lr&al H&nıuuıuıaı& 11umtıara1J u Uıtıanıs tuarruı ııuapıarmcaa .., u 
ao ııru:ı bUhınanlara eeaede • det& çeldlecell llUr'a u. Af&lıd&m 

ol&na rGre lkramtye dalttılacalıtır. , 
• • • • • • ... 

- ..... . . .. .. 
• 1.110. ne .. . 
1641 l,Oll • •• • • • 
llG ...... ""' . ..... . ...... 

DlKKNl • Heaaplanndakl paralar bir HDe tçtnde 80 ttraısao qafr 
:!Ufmlyen.ıt" tllramıye <;1Jltı'1 takdlrde cı. 20 ruıa.syıe ....Uecektlı, 

ll9ftdeler : 1l M.art.. U llastraa. ıı ll7lel. u Blrtnc1kt.nuD tartlde 
r1Dct. ya~ 

. [Büıünkü radyo 
1,30 Program, memlekete 8a&t aya· 

n 7,33 Hatif par~ Pi. 7,~ ajau 
8,00 Hatif parçalar progr&mm.ID den.
mı Pl.· 8,ı~.30 E'Yin aa.u. 12,so 
Program, saat ayan 12,88 Şarkı n 
turktıler' 12,U ajam 1a,00-1a,ao Saz 
eaerleri, p.rkı ve türkWer. 18,00 prog 
ram ve aaat ayan 18,03 Radyo dans 
orkeetruı 18,tG Ziraat takvimi 18,M 
Fuıl sazı 19,30 aaat ayan, ajau 19, 
45 Kqnu§JD& (ordııya Ye harbe dair ft 
cizeler) 19,llO Duttın ve töND ttlrktl
lerı 20,lG Radyo gazetem 20,U B1r 
mal'I öğreniyoruz_ Harb okulu m&rJı 
21,00 Konugma (Okur-yazarutm yayı 
mmda ordunun hizmeti) 21,16 Kaya
lar ve ttırkWer 21,tG Radyo aentoni 
orkeatraın 22,80 Memleket eaat ayan 
ajana ve boralar 22,t5-22,llO yann_ 
ki program ve kapaıllf, 

Şehir Tiyatrosunun 
KOllEOt KISMINDA 

1 
A.qam '°·30 da 

Olue ve 
Sükae ---Beyoğlu Halk Sinemaaı 

1 - Lorel llardJ bdder 
1 - Tlıaara 

1 - Bat ~"' lıladea. 

Dr. ra11rı Celil 
Slııdr "' ııenaeme ~vı.1 

Ht'r &'8n 4 te oatalottu No. ıı 

Talebe velilerine 
Kız ve erkek orta okullannda 

öğretmeni'!k yaptmı. Bir çok kız ve 
erkek talebe yetiııttJrdjm. Ehven 
ücretle almanca ve riyaziye demi 
vermt'k irJyonım. Anu edenlerin 
En Son DaJdkada (İyi öğretir) 
remzine müracaatlan. 

Şubeye Jaoet 
~ .-.ak ........... : 
l - aas " bu cSotumlularla mua. 

meleye tabi ve ukerllkJerlne karar 
verilmif ber muttan mtıallm n pyrt 
mllalim erler celp ve aevkedilecekttr. 

2 - Şubede tÇtlma gUnU 215 mart 
Ç&l'f&lllba. günU saat 9 dadır. Bu gllnU 
geçirenlere bakaya muamelesi tatbik 
edilecektir. 

a - Bu celpte bedell •kdl kabul 
edl1mlJ'9CekUr. 

••• 
BEYOGLU Y ABANOI ASKER 

.IK ŞUBESi BAŞKANLIOl.Yı.. 
DAN: 

338 ve bu doğumlularla şube· 
mime ilk ve son yoklaması yapıl. 
mış bulunan erlerin sevk edilmek 
üzere içtima gUnü olan 25. 3. 942 
gUnü ~ye gelmeleri ilAn olu
nur. 

SAHiBi : ASIM ırs 

BHıldığı yer: VAKiT MATRAASI 
Umumi Ne,riyatı idare eden 

R~flk Ahmet S~·~ngil 

f;aqarftıan 
J" 
~'dan flf· 

aertı1>1ne. 
, hayran
hftceyre

ıertnden Jatih· 
~dilen Bİ· 
~~ kanştı
;rılımf bir krem 
tatbUc ed110-
rum. Bu, tıpla 
clld1nizln Bİ
ocı:L'i gibi
dir. 81hr1Amiz 
'olan u cevher aa1e.lnde.l'DJ1fla• 
JDJ.f clldlniz beslenecet.Ttuelefl; 
gençleşecek. Bu cild 11daaı.· bütan 
dünyada tanuımıt bir dld mü~ 
haasısı tarafmdan keff ·we hail ~ 
sırda pembe renkteki Totaıon W 
mlnln terldblne lthalf edi~-ıı 
Her akşam yatmudan~'ntel . 
glne clld gı<!ası olan ..,,/ BtOOBL 
kreml_u. kullanınuı.••SabahJan!LLcSA ................ ~. 
ıtaııanınız, o. cildi -1 me1 
aamelerl • ıntıqt;I ni~ 
~çm mtlmldhı Y Olan tlllıemm 
'birf esaa 1 tettıi .eder. Bu' iti ~ 
ltstımallndet'., müe;uir.;,iiDeUceJerl ~ 
[aılWldlr .'it_Akal.halde :1,verdll1nıi 
]>aranın Ucl ~Sade?'obinurı 

Fatüı Blrbıel llukuk ~ 
8&&11 Memarlutonclan: 

Htıaeytn HlllnU ile ErzadeDiD tuar. 
rut1&rmda bulunan Şehremtnbıde lb
rahim ç&VUf mab•IJMtnde lılnlbe 

90kagmda eek1 93,95 yenl 127 No. bir 
taralı değlnlM!D mahalll bir tarafı 
çıkmaz eokak bir tarafı letateı kadın 
menzlll bir tarafı tariki am Ue çevrW 
vakıf ve 1095 Ura muhammen kıymet· 
ll 6 oda blr mutba.k blr ha1A ve kuyu 
ve bahçeet ve ba.hÇ4!de ayrıca tısert 

kiremit ve teneke ile örtWll bir oda 
ve mutbakı bulunan allfap ft tamire 
mublaı; ·~ olan ,,. .-ıet "P:9: 
zımnında tapu kaydma göre Atideki 

p.rt1ar dalrulnde mahkeme bat ktiL 
biD!n odasında 21.t.942 tarthlne mtıaa.. 
d1f .aıı gtıntı eaat 10 dan 11 e kadar 
açık artırma ınıretue atdaeaktır. O 
gtınU muhammen kıymetin % 7G 1n1n 
buldufu takdirde ihale edil8cek aka! 
takdirde en son artıranm teahhtıdU 

ba1d kalmak ,ıruretlle 2.G.942 tarihine 
mllladlt cuınarteel günU ayni eaatte 
ve ayni mahalde aatıp. devam edlle.. I 
rek en çok artırana ihale edilecektir. 

1 - İtbu gayrimenkulde mtıseccel 
ve gayri mllaecoel hak llalılplerlnin 

tarihi ilAndan 1U baren 16 gUn zarfın. ' 
da vesalkUe birlikte mtıracaa Uan lA.
zımd.tr aksl takdirde gayri müaeccel 
hak sahipleri paylaomadan hariç ka -
ıırıar. 

2 - Artırmaya girecekler o/o 7,IS 1 
nlsbetinde pey vereceklerdir. , 

3 - .Artırma bedeli pefindir. ile- I 
mur kanun! mehll verebllli'. ı 

f - Kll§tert bedeli ihaleyi mladm- 1 
da vermeue ihale feahedllerek gayri. 1 
menkul yeniden artırmaya çıkarılrr 

ve en çok artırana !hah edilerek an.· 
dakl fark ve zarar bUA hllktım mtl§- ı 
tenden almır. 

ıs - Tarihi ihaleye kadar olan ver· 
1 

giler sabf bedelinden çıkanlır. TeUA. 
Uye ile 20 senelik evkaf taviz bedeli 
müşteriye aittir. 

6 - Şartname bugllnden itibaren 
her kesin görebileceği surette açıktır.1 
Fazla maltlmat tete~nlerln sabf/208 
No. ile memurlyetlmlze mUracaatleri 1 
IAzmıdır, 

Toprak Malt.ulleri Oliai latanbııl Şubesinden: 
Muhtelit değlrmenlerde öğiltmekte bulunduğumuz hububatın temizlen. 

meslnde elde edilen kavuz, tavuk yemi, ~vrenU ve toz gtbl çıkıntılar kar· 
§1lıklı pazarlık aureUle ·Liman han t UncU kattaki dalremlzde eatılacaktır. 

Pazarlığa lftlrak edeceklerin bin liralık banka teminat mektubu veya na. 
lddle birlikte H . Kart. 942 Alı gUnU saat on dörtte o!Laimlzde bulunmalan 
rica olunur. ( 3698) 

·"Vakıt,, Kitabevinirı venı 
neşriyatından bazllart 
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8e.let Demie; •an " Un.anlan lıJıetmo ~ 
' Umuftl iclawıeai UNalan 

Knbammen bedell (23.175) lira olan 12 blem muhtelif tıp" ebatta 
Bilyalı ~taklar ao.UH2 Pel'f9mbe gllnll eaat 11,IO da kapalı art umıdl 

ile Ankarada İdare btnumda toplanan Kerkes 9 uncu Koml.ljaDca -.tm 
aJmacaktır. 

Bu ite girmek iateyeDJertn (17N, 13) liraldt mUT&kkat temblat De lrL 
nunun tayin ettlli vea1kalan ve teklltlertnt aynt gQn aat 1"80 • lradar 
adı gec;en Komlsyon Retsllğlnıe verme1ert l&ımncbr. 

Şartnameler paramı C)j&rÜ Ankara'da Jlalr.eme Datremnden, Haydar_ 
paıa'da Teeelltım Ye Sevk Şeflltlnden temin ohmUl'. (&Sea) 

• • • 
ı. - Devlet Demir yollan Umum lıltıdllrltıttı lıeabma Almazıya'dıl 

Tecımı.cbe Hochlchule'lerde elektrik ve makine mtıhendlalllderl tah.n ede
cek U. mesunlarile Tecbnlkum tahal1i g6nıek Bölge Sanat Okulu maun.. 
1armdan datnımlse mtıracaat *'8Dlerln lleÇIDe imtllı&nlan Ankara on .. 
Tarih. Cofratya FakWteıdnde 1.4.942 ÇUJ&mba. glbıft aat 9 da bqlayacalr, 
2.t.942 Pel'§9mbe g1lntı aat lT de acına erecektir. 

2. - Seçme imtllwılanna gtreceklertn imtiban glbltınden htr stın &lce 
htrlncl maddede adı geçen ll'aldlltede tefekktll edecek olan imt.Dlan komı.. 
yanuna baf vurarak htıvlyetlertnl tevsik etmeleri w bu komı.yomm 'NrL 

ceğl ~lert almalan lbmıcbr. 
Her ne •beple olur-. olaun belp •lmam11 olaD1ar1a, aeçıD9 imtihan· 

ıanna girmefe hakları olm&dıfı kendilerine tebllğ ed1Jmlf buhman1ar her 
hangi bir hak iddia edemaler. 

8. - Seçme imtihanlarına lftlrak edeceklerden .Ankara DlpDd& bulu. 
nanlarm, pnUhaalarda munttak oleunl&r ft)'& oımaemJ••, Ankaraya ge. 
ut"" Anbnd&n cHbltlf yol w -.rurt m...ıJan ve Ankara'da geçtreoek. 
ıert mtıc!det ıc;tn taııaklmk edecek atr muranarı kendtıeı1Jle attttr. 

t. - Seçme imtihanlann neUcelert muvaffak olanl-.rm, adreelerJDe teb-
111 edilecek; muvattak oiamıyanlarm vestkalan adnıelertne iade oluna. 
caktır. 

G. - Segme imtllıanlanm kuanaD1ard&n reımıı makamlara blr taab.. 
bütle ballı olanların, teblll tar1hlnden ttlb&ren htr ay zartmda bu makam 
tarla olan alüalarmı kemnelerl ll&ımdır; &kal takdirde hiç bir hak iddia. 
ımıda bulunamazlar,"' (386&) 

-
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