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• • z cı vergısı 

tat e eliyiz 
We_~leke le bir kısım yu~ddaşlarm zenginleşmesine karşı 
dıger kısmın kazançlarını kaybetm~si milli bünyedeki 

iktısadi muvazeneyi bozabilir 
Yazan: Asım Us 

Meml~et ekonomi.sini harp l"
tcrlerlne uygun olarak düzenle
mek meselesinden bahsederken 
akla gelen tedbirler ys.lmz ilıti
y:ıçlnrmuz.ı öl!:mek, düzeltmek, 
hıırcayııcnklarnruzı tertibine koy
IM.k; elde bulnnnn bütUn vo.sıta 

\e lmkiinlnnl:ın faydnlnnarak c ... a -
lı ihtif:ıç mrıddelerinin fsfüısalini 
artırmak değildir. nu tedbirler a
l'tlStndıı. gitUk!;-C mi't>tnı"ı yültscleıı 

bütçe ma.sraflıırmm ~ığınr mali, 
ılrt{sadi, içtimai bir sarsmtıya mey. 
(}ıt.n vermeksizin yeni gelirlerle 
lcapatmak işi de \'nrdır. 

NeteJdm hiikfimetln kahveye, şe. 
kere, ~.aya, slgnrn. fiya.tlarnın bir 
t.aknn yeııl znml!\J' ) ııpmış olnuısı 

bu tUrlii bir ge.rcldikten ileri geli
yor, \'nziyet bu bııkundan fnccle
!ıiı'ken hatıra gelen gellrler<len bi
li de hnrp kaznn.cla.ndrr. 

Fnlıat lı:ırp k.:ı:ıan,elan deyince 
mutlnlm :ılda r:n ,·eya bu ticaret 
e\'inln ,·urgunculuk yapmış olmıı
ı.mı getlnnemelidir. Çok namuslu 
bir foknn jc; ndnmları devlet ka
ııunlannm 'c nlznmlnnnm çerçe
''eslnl n5m:ıltsr1.m bugiinlrti dünya 
ı-;.a.rtlıı.rmın yan1mu ile bir kaç se
ne ir.indc bil) UI< ~zançl:ır elde et
miş olabilir; hi.C bir emek ,.e faz
la sermaye miitlııhıılcsi olmnl,;~ıznı 
bu §ekilde knzanılmıs olan büyük 
Cr\'ctlcr de yine h::ıı:p lı:wmcmdım 

b::ı,ka bir ey <lej;-tld!r. 

ooyJe senolerce uzayıp gidecek O

lursa memld'.-ettc bir kı~ım vurt. 
d~lnrın zenginlesmcsine kar§; di
ğer bir kı mı \ 'Ot.nndn..51arm kazanç. 
lnnnr kaybetmeleri milli btinyede
JiJ ilrtıs:ı.di murnzcncyi bozc.bllir. 
Bundan dn. bir ta';um içtimai mah
zurlar doğnbllir. 

İşte bu mahzuru ı;;imdidcn önle
me!;: iı:in bütçe açığını kapatmak 
mnk adile yeni gelir knşn:ıkbrı a
rarken mc\'cut vt-rgilcr arasında. 

Almnnya \'t" İngiltere gibi harp 
içinde olan memlckct'erin t-Ocrübe 
et.tikleri harp luı:z:ancı ,·ergisi sl~
tcmlerlnin tntblldne gitmek yerin
de bir tcflbir olur. 

Yeni Delhi, 28 (A.A.) - Mat
buata beyanatta bulunan Kırips ya 
pılnca.k görUşmelere dtima.tla 00.Ş
Jayucağm.1 söylemi.ı:;fu. Knips tet
ıhl edI'ecolt olan tekl:l:fler.in nıa.lı.i
yeti hn.kkrnde. b1r şey söyliyemj,ye 
ct>ğini fa.kat bu tetkilileTden mn.k
&at Hindistanm kendi ikendini dda
re edeceğine dair evvelce tnıfi11ere 

(Dwnmı Sa. 2 Sıi. 2 de) 

Bulgaristan 
Rusya harbine 

iştirak edecek mi? 
--0--

Hitler'in Papeni Kıral 
Borisle görüştürmesi 
Dikkati Türkiye 
üzerine .. ekiyor 

Cenup doğu ile 
Y akınşark durumu 

aydınlanacak 

Papen 
Sofyada hükumet 
erkanı ile görüştü 

Benı, ıs (A.A,) - 00: İyi bir men 
badan öğrenlldiğlno göre, Bulgar Kı. 
ralı bugtln Sotyadan hareket etmiştir. 
Kıralm Viyana veyııbut Berllne gtde_ 
ceği .zamıedilmektedir. Dugtln veya.. 
but yarın bu mesele hakkında bir 
tebliğ neoredilmcal muhtemeldir. 

İyi mııJCmat ale.n mahtlllere ~
len bazı haberlere göre Fon Papen 
bütün pazar gtlnUnU Sotyada geçir _ 
miştlr. Burada bıı.zı hUkCmet erkA.nı 
ile görU~eler yapmışttr. Bugtln Sof 
yadan hareket edecektir. 

BULGAR KIRALI BUDAPllJŞ. 
TEDEN GEÇ'l1 

Budapeote, 2S (A.A..) - Borline gtL 
mektc olan Bulgar Kiralı Borls Bu. 
dapeşteden geçmiştir, Buda~tede 

trenin ki.sa tevakkufu esnasmda Kıral 
vagondan çıkmamıştır. 

T'ORKlYE • BULGARİSTAN 

St.okholm, 2S (A.A.) - Oti: Butgar 
Kttalı BoriB'ln Berlin ziyareti ha.kkm_ 
da tefıirlerde bulunan İsveç ga.zoteı-.,. 
rı §Öyle diyorlar: 

''Alman atyut mahfU!erinde, Bul_ 
garistanm fimdi Bolşevizme karşı mlh 
verin yanıbaşmda harbe ~Urake bazrr 
bulunduğu ihsas edilmektedir. 

(Devamı Sa. 2 Sıi. 2 dt) 

ıükafata layık 
Emin Onat 

Ankara, 28 (A.A,) - BaşveMlct 

Anıt.kabir komlsyonundnn tebliğ edil 
mlştir: 

1 - Ebedi Şef AtatUrk !Çin Rns:ıt. 
tepede yapılması knrarl~tınlmış olan 
Amt.kabire ait Mlıletıer arası proje 
mUsabakasına 49 ki§! lştirıılt ebnl~tır 

2 - Bu projelerden bir tanesi mU. 
sabe.ka müddeti bittikten sonra ko. 
misyona vardığından diğeri de proje. 
nln amballl.jı üzerinde sahlblnln hUvl_ 
yetl yazılı bulunmadığından musaba. 
talimatnamesinin yedinci maddesi mu 
clbince jUri heyeti tarafından mUsa. 
baka dıgında bırnkılml§ ve tetkikat 
'•47" proje llzcrlnde yapılmıştır. 

3 - Bu "47" projenin on yedisi 

il aş ve 
Hüsrev Geredeyi 

kabul etti 
Ankara, %S (A.A.) - Ba§vekll Dr. 

Refik Saydam bugün öğleden sonra, 
mezunen §ehrimize gelen Berlln BU_ 
yük El!:lmlZ Hüsrev Geredeyi kabul 
etmi§t1r. 

Alman 
tahş·datı 

Türkiyeye karşı mı 
Libyaya mı? 

Loodra, 28 (A.A.) - Burada git. 
tikçe kuvvetlenen kanaate göre ilk_ 
baharda Alman taarruzu b:ı.§ladığı 

zaman bunun Llbyada Rommcı ordu. 
sunu takviye içln gayretler sarfetUğl 
şüphesizdir. Diğer taraftan 12 Adaya 
asker, uçe.k ve gümi yığıldığı artık 

bir sır değildir. 

Bazı müşahitler bu t.ahşl tıerln Tllr _ 
kiyeye karşı olduğunu kabule meyilll 
gibi görünmekle beraber buradaki 
lntı.ba orta prktaki kuvvetlerimize 

(Devamı Sa. 2 Sıl 5 de) 

Re. mi !,'Ümrülc l tatlstiklcrimiz 
üz.erimle lnsn bir arn.5tırma yapı
lırsıı görülür ki belli başlı ticaret 
limanln.runı7Jn geçen Uç harp yıh 
l"inrleki müb:ıdele hacmi normal 
"CllC"lere ni betle kıymetçe bir lw.ç 
mic;li :u1mıştır. Bunun sebebi ya
kıncı memleketlere gönderilen 
ınnll:ırın fiyatlan ~ üftı:;elmi olıruı

ı.rclır: GeÇen yıln.rda 11 - 12 ku
l uo;a !ta<l:ır sa.tıl:ı.n üzUm bu sene 
M - 55 lmnı53 çılmıı5tır. Normal 
oln.nı.k 4:; • 60 ltunıs.,'\ satılıın tü
l iinler "iaudi 80 - 12-0 1mı·uştur. 
l :n·elcc 1 O kurusa sn.tılıın susamın 
fi~ ntı ı;;imlll piynsn.dıı 60 - 65 lm
n:ştur. Yin~ e\'\'olcc 45 - 48 kuru
sa satılan zeytin yağı buglin U>p
tıın ıo:; kuruştur. 

l\femlckcte dı!"andan getirilen 
mnllıırn gelince, onlann tnynıcUn
dcki yUkseliş yerli m.ııllnrdnn aşa.. 
ğı değil, dııha fnzlaclır. Demir, ~
l'k, cam, kfı!:'lt, ,Jeri e ya clnslerl 
ile türlii m:ınlfntorn eşya nc,·ileıi
nin fJyatl:ı.n Uzerindc ynpılacak bir 
ln~leme bu fikirlerimizin doğru. 
lu~'llnu gö tcrlr. t!ç senelik bir za
man i(incle tUrlü ~ya fiyatlnrmm 
bu tarzda. yllksell i bir çok kimse
lere mllyonbır kn1andırmıştır. 

er işinde 
barp zlba yeti mi 
llort ayor7 

Buna karr:ı memlc'kctte lm1.anç
lan milli pnm kıymetine nisbetle 
hiç artmayan, tam tersine eşya fi
yatlnrmm artııuı ma nisbetle gc
llrlcri eksilen bir ~it yurtdaşlar 
\'nrdrr; hn.tffi o1gnnüstü (fevka
lade) hnrp ~rtlıı.rmm tesiri altm
dn. ka7.anmak t:öyle dursun, bütü'l 
l::ızançlnrmı kaybetmiş ldmsclcr de 
bulnnm:ıktıı.dr.r. ı~ı;er cihan harbi 

Birmanya cephesinde -a ar 
Kuvantug ey af etine 
asker çıkardılar 
Çunkln , ıs (A.A.) - Resmi teb. 

ılğ: Kwantung eytılcUntic bulunan 
Chungshan lXllgcsl sahilinin birçok 
noktalannıı. Japon kuvvetıerinln top. 
çekerler htme.yoa!Iıde ihraç yııptıklan 
blldirllmektedlr. 

Tebliğ, 1hıııç kuvvctterinln mlkta_ 
r-. lııtldirmekle beraber mUhlm bir 
çarpl§tJlnnm müstevli Japon kuvvet. 
lerl ne Çinl!ler nrasmdıı cereyan et -
UCUU ltaydediyor, 

Bakkallar cemiyetinin yolsuz hareketi 
DUnya buhranına, harb'n her mem. Ticaret •MUdUrlUğllııün mUraknbe ı_ 

leketc getirdiği bln bir sı.kmtiya §indeki htUJSaSlyeUne ve ayni derece 
rağmen yurdumuz, Cümhuriyet HU_ h&SMS bir surette haraket etmesi JA. 
kflmctimizln aldığı tedbirler sayenin. zım gelen bir kurumun da ne derece 
da fcvkalft.de ahvnıl mUmkün olduğu ı kayıtsız be.rcket ettiğine dair şu ha
kadnr az sıkıntı içinde geçirmektedir. beri aldık: 
Şimdiye kadar alman tedbirlerde ba_ DUn birkaç gündenbcri bakkallar. 
zı akse.klıklar olabll!r. Fakat halıkm da 8ll' oları §eker halkm lhtlyacma gö. 
lbUyaçlo.rmı her an mUro.kabc etmek.. re bütün bo.kkallare. de.ğrtıle.ca.ktr. 2~ 
te olıın meş'ul m:ıkamlar, rrccell gün_ l ton oeker bakkalle.r cemiyetine veril_ 
dUzlU bir ço.Iıemn ııc her t.eclblrl en iyi ı mi§ ve bu şekerin oehrln her semt 
şekle getlrmlye gayret etmektedirler. bakkallarma münaalp miktarlarda de.. 
Ve getireceklerine de şllphemlz yok. ğıttımasr blldlrllmlştl, 

tur, DUn, tsto.nbul Bölge İaşe ve 1 (Devamı Sa. 2 Sii. 5 de) 

i mallar pazarları 
Tevzi ofisinin emrinde yiyecek ve 

giyecek eşyası satacaktır 
ta.şe müstcşa.rlığmm yeni bir 

~kilfıt yapmakta olduğunu y~ -
nuştık. Bu teşkilft.t a.rasmtla kuru
!e.ca.k olan tevzi ofmi, giyilec<::k ve 
yen{)Cck maddelerle mcoouI olaıca1t, 
umumi mağ~lar açarak bıı :ma -
~rda hem ~ bıem de 8i-

yeook eŞyn. bulundura.caktrr. Tevzi 
ofisi, yerli mallar paznrlarmdnn 
da istifade edeccktk Yerli mal -
lar par.arlan, Silmer Banktan alı
n::ırak tevzi ofLC\!ne lxığla.naca.ktrr. 

Yerli mallar paznrlan, şimdi ol
(D1t1amı Sa. 2 Sü 6 de). 

italya-Fransa 
gerginliği 
ıransa niçin 

tazyik ecilliyor 
Bem, 28 (A.A.J - Tass: Son gün. 

!erde İtalyan gıı.zote ve radyoları Nis 
va Savoie'nm ft.klbeti meselE'.slnttcrı 

daha 11tlt bahse baıılamıııiardır. 
Stok.hOlm Tidnlngcn gazetesinin Ro 

madaki muhabiri, 1talyo. tarafından 
Nis, Savoh:ı ve Korslka hakkında 
Fransayo. kıır§ı ileri sürülen istekle_ 
rin son zamanlarda büyük bir hU§U. 
neUe tekre.rlandığmJ ve Romanın bu 
meselede şlmdild hareket tArzınm her 
tUrlU uzlaşma imkanını ortadan knl. 
dırdığmı ynzıyor. 

Bu ttaıyan lstcklerlmı mihverin Ro. 
madakl mahflllerlnce, Fransız filosu. 
nun ve §imal ve batı Atrlkndaki stra. 
tejik fl.slerln teslimi için yeni tavizler 
elde etmek maksadiyle mihver dev. 
letıerl tarafmdıın Vl.§1 hUkOmetl üze. 
ıine yapılan tazyikin bir delili olarak 
bakılmakta.dır. 

r 
lSALA 

Oüı;tn, I· lobcr'ln bu tı:ı.riluı15.de neli:> nıtk Ye 
tadhl romanı 10 kupon getiren olruyucuınu:r..-ı yal· 
nız 60 lmrıışa \'erllecektir. Salambo 434 büyllk sa)_ 
falık bir eserdir. llu kuponlan mtlamayı onut-

L mayuıız. 

a 
s 

görülen projelerden biri Profesör 
ve Doçent Orhan Ardanındır 

jtirl tarafından müsabakanın yUksck 
gayesini karşılıyacak mahiyette gB_ 

? • 
Projenin ana çizgileri 
ve eserleri rey alan 

Türk mimarları 
hakkında malumat 

( l'a:zsr 2 rıcıc/c) 

Dc!Uedc dın·etıller ve B:ıyıı.ıı 

llgt ile tetkik 

rülmiyerck ilk tetkikte reddedllıni§ 
Ur. 

4 - Geriye ke.la.n ' '30" proje 1k1n 
bir elemeye tA.bl tutularak bunlard 
19 u jUri heyeti rııponında izah edi 
len sebepler dolayısiyıe kabul edilme. 
ml§Ur. 

5 - Bu suretle ilk iki tetk1kte tc 
mayüz edip son bir incelemeye b 
kılan 11 projeden üçU jUr:ice mUkA 
fata ltıyık görUlmU§ ve beş tane d 
takdire değer görülerek satm alın 
ması hükamete teklif edllmlştlr. 

6 - Jüri ~yetince mükAfata lA 
yık görUlen projeler mıırnca.at mra 
numarasına göre §Unlo.rdır; 

(Devamı Sa. 2 Sii. 3 de). 

tnönli genç kıı:la.rm eeerleı1nl 
ediyor_ 

Nişantaşı luz sanat enstitüsünde dün 
güzel bir (def ile) tertip olundu 

BAYAN iNÖNO EN~ TiTONON 
BAŞARILARINI KUTLADILAR 
Nişant.aşı kız SMat enstitUsün

clc dlin öğleden sonra tertip cdil
mi§ '>lan ( c1 efile) ~i sayın Bayan 
tnönU şereflendirmiş ve defile ha
zrr bulunanlar üzerinde pek sevin
<l:ric~ bir tes:.r yn.rıı.tmışt.rr. 

Defil('de enstitü mensuplarm
dnn ba.'ika basın mUmessHcri bu
lunnyor, salondıı sayın Bnyan !nö
n.Uye Bayan Temelli, Ba.ynn Hay
nye Kmlatla a.nnelerl, Bnynn Ok-

yar, Bayan Bilse! ve Bayan Sağ
lam da refakat ediyordu. 

Sa.at dörtte Bayan 1nönUye hi
t.np eden ve enstitilnün kls:ıca ga
yooi ve çalışma programı üzerinde 
hazırlanın.tş gü7.el bir 9Öylevle açıl. 
mt!] olan dofile gerçekten ince ve 
ıı:uvaffak bir sanat geçidinin tö -
:reni olmuştur. 

(Deııamı Sa. 2 Sü 4 de) 

Ci ..... Jerift ;ıniş senelere nisbetle daha eriten 
U.1ı~ .. gC'.l.miş olmnsmd:ı.ıı. Ruala.rm fay -

p E ~İNDE~• 1 dnlan.d~ldsrma :ıı.;ç ~phe yok, 0-
"I l'\1 nun ıçın general kış Ruslarn ynr-

Kış kime yardım 
ediyor? 

Karlı, buzlu, borolı, tipili kara.kış 
ı:ıa.rtm yinnisinden sonra tekmr 
geri g('lcli. Eğer bütün cihan hii
diseieri bir "kuvve-i kUlliye" nin 
emri al tm&ı ccreynn edivorsa bu 
geliş sebepsiz değildir; bu sebep 
de olsa olsa genernl "laş,, m mu
lın.rip taraflardan birisine yardon 
etmesi o!abilir. 

Acaba kış hangi tarafa yardım 
ediyor? Ruslara mı'? Almanla'lıl 
m.:ı? Kıs me\-siminin bu defo e«-

d·m c-diyor denebilir. Fakat diğer 
t3nıftan yeni bir ilkbahar taaruzu 
için hazırlanmnld:a. o'!an Almanlar 
d1ı şimdi n<ıbeııla.mıı ıbı.mrunlomn
ğa çn.lrşniten Rus~ uğ
nı~rler ve bu aekilde taa.mız1ar 
yapan Rus ordırl:Üı da Alman or
ciula:rmm mukavemetinden başka 

general kışla ~ mnırctin
de Imltyoı-w. 

Onun için gerıeıml laşn flidôe-
1 inden Ruslarm mı, yakm .Alman
ln.nn mı daha zfc'adc faydMtmd• 
!armI anlıım3.k mQmlt\Un delll.
Bu mua.mmanm hal _..... lıaJT 

ha~etlerl.!\hı sona S'Öffb('~. 

HA.SN\' KU~ÇA-Yl 
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Fındık ıhracatında jüt 
çuval kaydi kaldırıldı 

\n~ra, 23 (\'clut mutı:ıhir'.ıı
ı .ın) - Ticaret Vekaleti ambalaj 
, ılrn!.tts!lll önl.emc.k maksaıiite fm
a:k ihracatının çuval ıı.izamlarmd:ı. 
00.Zı ko!nylıltlnr yapnu.cıtn·. Bu hu
• usta alman kanır a. ii.kadarlarn 
bildirilmek üzerc<l4·. Bu lmrara 
göre çııval a!;'trlıkkırı hnldmıdak! 
1ü.kiı:ın muvakkat en nranmryaca:c. 
tı.r Özlirsiiz iç f nd:klar 80 ki olu!lt 
~ı.mbalfljlar ymımda 70 kiloluk ~u
vallar ha inde s ev1wlunaca.ktrr. Bu 
rarcte fmdlk:ı.r yal.ruz jüt çuval-, 
b.rla d~il, jüt çuva' olçll!:üne uy
mayan gerek memldkette ,.c ge-

rck hariçte yapılarak yurda soku
lan hP.r nevi kendir çuval:arla da. 
se\•koluna.hilecektir .. Bu yeni ka

l arla J;n.ld.trılan ,.e çuvalların sağ
~wuğı ~~ n mevcut oa.n ağırlık hük
mü ,yer!ne ambalfı.irırr içinde bulu
n.an sık 1etiue dayanltlı olmas1 ka· 
!desi konulmuştur. Bu kııiden:in tat 
b.Jtlnde ihnıc~t~ı ile ihnıcat kon
trolörii arasın.da bir iht'.Iaf çıka.r
rn. buntan hal'etmek iı~in mutlaka 
ticaret mürlİlrlcr:nin reisliği altrn
(la ~ircr nmbaaj ha.kem heyeti ku
nılaca.1.tbr. 

Kinin tn~arrufu 1 ~f;figar sian 
Ankara, 23 (Val:!t mabııbirin-

d~n) - Dünyruım bugünkü vazi- f/J ~ /(lrcılı I iııcz :ı;~y/uclaJ 
yeti dolayo'Ie kinin ithali güçleş- ı . Soz!nl <i"~1ckro.ten -~azctcsınln Ber. 
tjğ'..nde11 kinin stokwm itina ve ta- lın mulıablıı d yor ki. 
S.'1.rnıfia kullarunak mecbuıiyoti lı'I- K:ra. Bor 51n Ftihn:ri Fon .Papenıe 
srl olmustnr. S!hhat VeJm'eti bu 1 ayni za.m:ındn görecek olmıısı ııiywıi 
m:ı.ksatla artma tedavisi usullerin- m~ah!dlcrln dılıkatlni tabil olarak 
de değişik ilt ya~r....k alakalılc:ra Türkiye ü~erinc topıe.m:ıkt~dır. Bir 
tam•ın eb'rıi1ıtir. S::mdi ik srtma taranan Turkiye ile Bul~rıstan ara. 
todavi milcldeti. bes g üne indiril _ sındalu m ünasobcl1crin, ö~e t:ı:-aftan 
miş, hlı; bil' yerde atoıwıma kinini da bu iki ı.lcvletin mihverle olan mu. 
ven1mc:med ltaırarl:ı.~t.Irılmrş.tır. !lasebetlerinin pe}: yakında kat'I ola_ 

Kars mebusu Hüsrev ı:ak t.aym ve tesbıt edilmesi muhte _ 
meld ir ve bu hususta cenup _ c!oğu 

Kızıldoğan öldü Avrupası ile Yakın:ark durumunda 
Anluıra, 24 (Vn.lat muhabirin- önemli ak!sler yapacak oıan hayırlı 

den} - Kars mebusu Hüsrev Kı- ye kat'I blr gelişme beklenebLlir. 
zıldoğan mezun bulunduğu Osma- BULGAR KIRALI Ntçt."lll 
··;}ede a.njlıı dö tuat.rin<len vefat AUL~NYAYA GİDİYOR? 

t Jniştir. Cenazesi Ad.anaya na.kle
{ilcrek mesarlmlc dMnedileceık~ 
t"r. 

~~~-o~-~--

1\ 1 eclis toplantısı 
Ankara, 23 (A..A.) - B. M.. Mecli. 

a.,"iln Refet Canrtez' in reisliğinde 
pp :.'t toplımtıdıı, lianlsa. mebusa 
P. f"k lnce'ııln TeşkilAtx F...sulye Kıı. 
z tı nu 17 ncı maddeslnln te!.slıi hak_ 

" da takrlrlnln ı;c.ri verilme.sine dair 
t k ir okunmuş ve nakil vamtaıarı 

ha rnıd:.kl kanuna ek kanun Ia.yiha. 
bul olunm\18hll'. 

· ır. Meclisi cuma ~u toplana_ 
ur. 

Pasifik harbi 
Po 
ve 

oresbi 
vustralya 

Boınbardıman edildi 

Clwıberra, %3 (A.A.) - BugUnkil 
tGbliğdo §Uillılr y.wUdir: 

Bir .Tapon bomba tayyare le§kili bu 
p~ saba.hı Avustrıılyaıım şimal 

batu;mda bulunan Sydham §chrilıe ta. 
ornız cf~. HUeum 10 dakika. de. 
V8lll etm.liUr. Kat'ı netice daha öğ-. 
renücmenıı,,.tlr. 

Öğleden sonra Port Morcsby·e hü... 
cum etlilm~tlr. Netice henüz malQm 
def.ildi:. 

l'tlcl~, 23 (A.A.) - Bugün 
Fort _ Moresb1'ye yapd&n .Jıı.poo t.ıı_ 

arruzunun J9 bomba Ye Uç av tayya_ 
resinin Mirak ettiği Sğrc~. Bu 
rşehrc filmcllye kıu1ar yapı1a.n en btl. 
yDk taarruz budur. 

Londra, 2S (A.A.) - Royter: Bul. 
gar Kıralı Boris'in Almanyayı ziya_ 
reti ile al{J.kalt olarak hatırlatıldığma 
göre, birkaç zamandnnberi Hitler, do4 
ğu Avrupa .memleketlerlnden, Rus 
seferi için l<endislne munzam yardo:n. 
lıırda buıunmalanm iıılemi§tir. 

Romanya ve l!ncarıstan, Rusyada. 
ki savqcı birliklerini fazlala.ştırmıya 
davet olunmuolıırcbr. 
Şimdiye kadar Rus ~plıesine mun_ 

tamın asker göndermem!., olan Bul • 
garista.n, santldığnuı göre büyük bir 
baskı:y& t:ft.bl tutuımu,tur. KmU Bo_ 
ri.s, biri l!HO l.kincite§l"l.nde vo diğeri 
19il h.azl.rıınd!\ oima.k üzere Alman. 
ya.ya. gitmek üzere yapılan iki dave_ 
te rağmen Alman ordulannm fetheL 
tiğ1 , ba.zr anı.zin1ıı işgali dı§m da, taal 
bir fşhl.rliğinden kaçmmıya muvaffak 
olmtl§bır. Bazı haberlere göre. Hit_ 
ler, geçen eyl<Ude, Kıral Boris'teıı. 

Rus cephesine bJr Bulgar orduau gön. 
dennui hakkında k&t.'t talepte bu. 
lunm~. Fakat bu. proje, ınuvak. 
kat b1r zaman için gert bı.rakılm~tlr. 
Bundan .sekiz gün evvel ise Bulgarts. 
tandan yeni taleplerde bu!unmıya in
tizar ~esi gerekti~ 8ğn:nllmlş • 

tir. 
Alman baskısı uze~. Kıra! Bor.ia, 

§imdiden, Rus seferi tçin ı:önlllln top. 
lama. tqldl!tı kurmıya mtıs:ı.a.de et. 
mek zarımda. kalm~tır. Bulgar B~
veklli lıl. Filof, en son Alman tıılep. 
leriııi kabul etmektense Kırala istifa. 
!lmt vrrmiş, fakat Kıral, bu iatıfayı 
kabul etmemiştir. 
Aıınanyanm An!:ara Buyük Elçi!! 

A-1. Von Papen de. muhtemel olarak 
hü~meUnin yenı taUmatını almak 
üzere Almanyaya gitmektedir. TUrkl_ 
yeden geçerek yürümek teşebbilsil lh
tinlalinde, Almanyanm, Bulı-a.r ordu_ 
ıarmı kendi emrinde görmeyi dllJUn. 
dllğtl. daima lahm\n edilmiııtir. 

Bmıunlıı beraber, TUrk _ Bulgar 
müna.sebetlet"i şimdiye kadar dllrilst 
olmtı§tur. 

Londm, 23 (A. A.} - Şimali 
Avustralya.eh ve Yelli G:incdc ha• 
va. muharebeleri Biddetlenmi'.jtir. rlpS 
Müttefikin tayyareleri, Yeni Gi- (IJo~lara, 1 ı rncı ı>au/n<la) 
l'cdc bir (.lil~ havn. meydanma. bük.iı.meti ta:rarmda.n yapılan vait
Ra.baulu ve Lac üssüne muvafia• lcri ~ getir009.1.mek i~in alma
kıyctii alm\lar ya.pmışla.rdrr. cak tedbirleri sruih bir 3ekilde 

Japon tayyareleri Da.rvin !ima• ifade etmek olduğunu söylemiş ve 
ıı.ınn \•e dört yll.z elli kilı>cmtre da-
l . 'd .......... bre +-~- t dem.iştir ki: 
ıa ı('cl', e ı.nz- §'e ........ ruz e .. "Ben d.alına. memleketinizin bü. 
ro.işlerdir. İki Jarıon tayyaresi dil• yük bir dostu ve hayranı olduğımı 
ffiiriiimUştür. i~ b\Jl"a.ya geldim. Bu meseleler 

Yeni Ginede Japonln.rm. yeni ,__,ledildikt .. ,1 "~nrıı. ta.mamı"··le 
li& ileri hareketi bildirilmem;..,tir. ı=-ı '"' ""' J 

~ serbest olacak olan Hmt hailu do-
Yonl G.iıı.edo vaziyetin kontrol al• minyon sıfat.iyle yalnız bilyük Bri-
tnda bulundu,.,~ bildirilmektedir. tanya ile değil onun bliyiik mtitte
Ja.ponlarm Yeni Gine dağlanm a- fikleri ola.n Rusya., Çin ve Ameri
:ara.k Moresby'yc inmeleri ınuh• 'ka ile de işbhtiği yapa.bilecektir. 

temel görıilmemektedir. Böylece hepimiz birleştiğimiz tak-
Bir Avustralya keşi.f kolu Sala- dirde dünva milletlerinin serbest 

nıauraya giL!ltiş ve düşman 1ıa.k. liğini muh;,ra.za. etmek hnsusnnda.. 
lmıda kıymetli malfmuı.t topladık· 
tan sonra geri dônmüştUr. ~ azmimi~ ge~leştirmiş olu-

Vişi, 23 (A. A.) - o. F. l: ru~Cirips ilk iki glinünil Hint umu-
Berli.ıı.den ge!Pn haberlere göre 

Japon kuvvetleri Yeni Ginede mi val:iSi ile birliıkte geçireceğini 
1\foresby limanından 100 kllomet• ve oradıı. imparatorluk kuvvetleri 
re uzakta hulunuyor. başkumandanı ve icra kongıres.i a-

.füuıbcrra, 28 (A. A.) _ La.c ve zslarr ve eyaJet valileriyle buluşa... 
n"'baıul üzerine yapılan müttefik· cağım söyl~. MilJi Hint ko.n
er h~um.u Pasifik harbinin en . g:rresi ile mUslüman birl:iği ve di
muvnffııkıy:otli hareketi olmU§tur. ğer teşkillerin kendisiyle görü.ş-
14 .Tapon ta~ muhakkclı: su- mek üzere murahl1a.slar tayin et
ette. üç Japon tayynreaı mnhte- meğe davet edildiklerini ilave et. 

md olara.k Uı:hrip edilmi.s, diğer nıiştir . .Kıripa "kendisini idare vo 
r ta~-re bftsa.r::ı. uğl'a.Wmıştrr. mlidafa cdcıı bir Hindista.nm tem-

sil ettiği büyük öava" ya yardım 

Hırvat askeri heyeti 
Slova.kyadan aynldı 
P.relbutx, 2S (A,.A.) - l3 marttan 

beri Sl~da bulunan Hrrvat l'l.Bkc 
~~ bu ~a.bab HirvaUetana hım~
:ıa!t. •• ....... 

için Hint ma.t1bmıtmın kendine ko
laylık göster.mesini istemis ve 
H·n t mü~1ünıMlııri le Hindistan 
camiasmııl diğer bütün a.zalamım 
menfaatlerini göz önündP tut.arak 
tam bir h&kkani:•et .zihniyetiyle 
~eb6şlzyacağımiltve~. 

V.4Kl7 ----------------·--·--------

Atatürk anıd - kabir projeleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada). 

S P O R j Parii genel 
ın::-Ü koşusu -se;mei'eri s e kr ete ı i A ıı-

b itti k d .. d .. 
An~am, 23 (A.A.) - Beden Ter. ara 11Q on U 

biyesi umum mUdUrlUğünden blldiril~ :7 
Sll'a No. Bü,·lyet No. Proje sahibi : 

9 

25 

21472 

60927 
Pr. Johannes KrUger mı~ttr: 

"'fi Blr lcaç gilndenberi şehrimizde, bu. 
"Pr. Emin Onat, Doçent Orhan Arda." Bec grupta 34 bö"ge 8 -"mda +-"nU ~ 11 ...,._ .l.liv lumuı Pa rti Genel Sekret,;rl Fikri Tll-

•~ H916 Pr. Arnaldo Foscblni. koşusu için yapılan seçmeler bitmiş _ 
7 - JürI heyeti tarafından takdire doğor görülUp satın alınmasr hUkel. tir. 29 martta ~lrlşehirde 00 be§ ~ru. 

mete teklif olunan be~ proje, jUrinln tes.bit ettiği liya.ka.t derecelerine görel pun birlJ:ı..ci ve iki.nclliğllı.t kau.nan 
/ 

zer dlln akşam Aıikaraya dönrı:U:tilr. 
Fikri TW::ın' şehrimizde kaldığı mlld 

det zari'mda bilhassa Partlni.ıl Ünl.. 
~unı:udrr: Ankara, Antalya, Edime, Eski-bir, ,,- wrsitede okuyan fakir talebe !Çın yap_ 

42 11110 Mimar Ronald Rohn. Gaziantep, Hatııy, İstanbul, İzmir, tırmıyan karar verdiği bUyUk Tale. 

-45 
63636 MLznar Giovanni Muzlo. Samsun, Trabzon, z,,..,.,.,,,dak bölgele. -..- be Yurdu binasının yapllması i 'l et. 
87541 "Mimar Giuseppe Vaccaro Gino rini >e a,,..,..,... okulla.n temsil eden ,T··- ra.!mda tetkiklerde bulunmuştur. 

Franzi,, takmılar 7,500 metrelik bUyUk tnönU PIA.nlar hazira.ıuı. kadar ikmal e.!lle. 
''Mimar Ha mit Keman Söylemezoğlu d ko~\l.!Ullu yap:ı.c-aklar ır. cek ve haziranda ln.~ata bS§lanacak.. 
Kemal Ahmet Aru, Recai Alq:aY' Grup merkezlcnnceki ko9ularda fer tıl'. 

24 22218 

29 12898 "Mimar Feridun Akozan. Mehmet den derece alan Hulılsi Alaydın "De_ 

Handan" ni.zU", BehUU Te:ı:ca.ıı ''Balıkesir., Ha.. 

8 - B ütiln bu karnrlar jUrl heyeti l§tirak etmi17 ol:mlara da. gönd~rlle. 
larafınde.n ittifakla verllmlştlr. cektlr. 

9 - Gc!"e:c m Ulcl\fat kazanan gerek 11 - kinci madde mucibince mU-
takJ;.ı·~ !flyık görmen 6 ve 7 nci mad_ sabakaya iştiral~ hakkmı haiz göıtl. 
dede yazılı 8 pr oje müsaba ka talimat. len 4.7 proje 24. 33. 19·12 sabahmdan 
namesinin 19 uncu maddesi mucibince 31. 3. 194.2 ak~amma kadar Ankara 
hllkı'.ı:metın malıdır. Sorgievinde umuma te§lllr edllecek -

10 - Jüri beyetlsllo raporu aynen tir, 
neşredilecek ,.e aynca. mU.sabn.kaya ! 

san Vardare!" ( !ıfanlro), Durnmıı ot_ 
kan (AydmJ. Osman özo tan (Sivıı.ıı) . 

Jduza!fer Yığın. (Diyarbakır), Şefik 

AltmgUzel (Diyarbakır), lbralıim Bay 
sal (Kocaeli), Kenan Gilçıtt (Konya). 
truınu koşusuna davet edilmi~lerd!r. 

~~~~-oı------

V i k tor Margarit öldü 

Sark cephesinde 
Alman-Rus 
tebliğleri 

Proıoslr Emin onat Nlşantitşı Kız anat 
Moullns, 23 (A.A.) - Muharrir 

Viktor ı.:ra-r;sarit bu sai>llh Moneırtı.er 
(Allier) de ölmil~tür. 

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

Londra, 23 (Radyo sıı:ıt '7,15 do) -
DUn gece yo.rı:ıı 1lo!ıkovada neşredl. 

len reemt Rus tebl!ğl: 
l{ıtaııtım.ız dUn de taarruz! muha.re. 

belere. devam etmişler ve d!l§mllnm 
b&zı kesimlerde yaptığı mulı:ıı.b!l ta • 
arnı:ıılo.n kendisine ağrr zayiat verdi· 
rerek tardetmiı:ılerdlr. 21 mtı.rtta 14 
tayyare kaybetmemize muka.111 ı:ıs dtiş 

ma.n tayyaresl dü~ürdUk. 

İlk üç projeyi ha.ınrl<ıyan profe- enstitü& ade 
sör!erdcn Yohal!ll.es ve ArmMJdo- . 
nun şahıslarını tayin iıçin dün ge. (Ba~tara• ı 1 ınci &ay/oda)~ 
ce malunuı.';ma müracaat ett.iğ'.ınüz Zaten bu yeni bine.& ile eruııtitü-
kimselerden aydmiatcr mnlümat ye da.ha sellin bir kadın zevk.hım 
~_mamad.ığr gi~i ~a.l:dire m).~ ~ö- 1 yerleştiği etrafa bir göz atrlm.ca. 
:iilen beş proJe ıçınde sahıbi. ~ a- kendini gösteriyordu. 
hancı mil!iyyette olanla.mı da kim
ler olduğu henüz a.ntaş!lıııı:ıaDU§lır. 
Yalruz ookto!" Roo İsviçrelidir -..-e 
millet!.crce tarunmrş mima:rlardan
drr. 

Emin Onat'a gelince: Bu genç 
lıemşerimiz yükselt mühendiB mele 
tehinin mim.a.ıi şubesinde profe
sördür ve KadıltöyUnde otunnak
tadır. 

Eski maliye nezareti :mümeyyiz
ler:ndcn olan Bay Halidin oğlu
dur ve 1908 de doğmuştur. Mil
hendis mektebim.izde dört sene 
oku:dnt.a.n soma met.tep tara:fm
dan, mual1im ol&ra.~ yetiştir',Jme.k 
üzere lsviç.reye gön.derilmi.:1 ve 
Zür.ih'tc ron tahsil merhal.e~ini ge
ç;•rdi.kten sonra mektebin profe
sörler kadrosuna almmlşt.Jr. 7 yıl
daıı.beri bu va:zi:feyi görmekte ve 
yalnrı teknik lktıd.retinin ileriliği ile 
değil ahlfu.~ ve fazil~tile de herke
El.in sevgi ve eaygıa-mı Jmzanmakta;. 
dı:r. 

Profesör Eı:ı:ı.in Onat bir çok vil
lalarla ve evlerin pilanlarım ha.
zırlatlrğr gibi bir eseri Maarif Ve
killiğ'nin köy enstitillehi idn a.çtı. 
ğı müsabakayı ']aımnm:ş ve en son 
tekııık okal bm~ tadili proje· 
sim yap:m.ışt.?r. Oıddeboetan::nda 
B:ı,,<Yda.t caddesinde inşa.a.t mlite
:tlı..hitlerinden Bıy Ha:Wt Ziyal'in 
köşkü profd!Ör Emin One.t'm e:se
ri.dir. 

Enstitünün ka.bul ettiği işler -
den hazxrlan.Dlll} t.uvaletle.r.in diık

kat celbeden ta.rafı yalnız biçimle
rindeki za.ra.fat, clikı'"ldşlerındeki 
incelik, renk ve iş.lem.eler.indeki 
uygı.mluık değildi. Bunlarm en az 
para. ile en gllzeJ. netice elde et
mesi de eı:ıstitün.Un idare ve öğre.. 
tim ka.d.1"06a hesa.bma takdir kay. 
neğı idi. 

Sa.ym.Bayan l.nönü her Türk 
zev'kiııe ömek verecdt mu-
vafiakiyetler ilst.üııde durdu. 

Bumda enstitü :işlerinden küçük 
bir sergi de vard:r. Davetliler hac· 
mi küçük olduğu kadar muvaffa
kiyet\ büyük olan. bu sergiyi derin 
bir haz ve hayret içinde dolaştı
lar :ve bir t.arafta.n da gözlıeri 
önünde en zor örndder Ustu.ne bir 
başarı ile vüctrt veren genç kt1l1.a
ra ıbeJmnık dut Y\'iprağınm. sabn-Ia. 
a:t.la.." ()ldu~nu bir Jttre da.ha. eıtla
dllar. 

Törenden sonra davetlilere veri
len 98-Y ziyafeti enstitilnfin başka 
bir muva.ffakiycti oldu. Hemen 
hiç un ku.lla!l.llmad&n ya.pılmı§ pas
tal-ar ve §Clkerlemeler enstitünün 
harp ekonamini nilc içine sokmak
taki hünerini gösteroi; enstitü 
mensuplarının dave!l:lileri ağırla -
nıada gösterdikleri dikkat ve ne
zaket l.r.e ens.titünUn nıhlara nüfuz 
kabiliyetine güzel bir imtihan 
Nllıııdııi oldu, 

Sayın bayan İnönü en.stilli mU
<lire&.ini vE! ark:ıdıa.~Iarııu Lc-br.~: 
ettiler ve oovetlilcrln hepsi de 
idareyi lrutlıaya.rak ayrtldı?ar. 

----o-- --

Prof~...ör Emin Ona.t'm aruıt..ka. 
bir proje.sini birtikle ~rJay:m 
ü~ent Orha.n Arda dn. fst.anıbu.Un 
"~ otuz yaşla.rmda l:ıi:r g~tir. O 
d?. yiik.sc·k mühendis mektebimizin 
mimari ~1cn çı'lmııştır. Ci
hangirde Bay Bedrinin evi OrJmn 

Ar~~:1::e:ir~. ~izgikri? Hüseyin Suad 
go··mu··ıdu·· 'l'ahki1'.atmuzs. g&e profeaör E-

min Onat'fa. dOÇeDJt. Orhan Arda-
ıım projesi ~ aruı. ~ııgileri aJ:'Z~- Ölümünü dün te~ssürle haber 
diyor: verdiğimiz Dr. Hüse}in Suat Yal-

Bu projede Ata.trük !Ahdinin bu- çm'm ceMzcei dün sabah saat 
h..-ııduğu ~f holü orta kısma a- ll.30 d:tı BeşS!rtaşta Vatde Çeşme
J;nın~b:: v:_ bu ~el'ef holünün etra.- sinde, merhum doktor Ziya Paşa,
fı Auturkun h8.tI1arm:r sakfayacak n.m evinden ka.ldrnhn~. namazı: 
olan müzc1crle sa.rılnuştrr. Teşvikiye ~inde lalmdtlcian 

.Müz.~1~.r de bir terasla, ~tatü:- 1 sonra Feriköyündekl aile makbe
kü.n buyük eseri Ankara ile bag- re&ne gôtüriilm.üş aileai crikRnmm 
l~na~Oc bir 15ekilde gcniı:;lcti1miş- ve dootlarnını göz.yaşlan ara.smda 
tır. ebOOi İ'ltin.hatglbına teııkedi!miıı-

Bip.anm önünde 15 bin kifiinin tir. 
toplanacağ! büyük mey-dan, Türk V 1. • 
tibidelerinde olduğu gibj, bir avlıı ~ ~ ve belediye ~. ordu m.U-
~eklindc tanzim edilıni§tir. ~:tı1)l'!torgena.raı Falı.rettin. Alta!', 
B~anın her cephc!'i lıer taraf- ~- ço ~b~slar, basm mümessıl-

tan ayni mima.rl tC'slrjni verecek Ie_n. Ş~ Tit--atrosu sa.ne.tlı:irlan, 

Yeru mallar pazarı 
(Baştara/ı 1 iuci şayfada) 

d11ğu gibi Sümer Bank mamuhltr
na. değil, koordi:nnsyon kıı.rarı ile 
bUtün Türkiye paJnıaklu fabmalar 
mamulatnır, .i,.'>ek fa:brika.la.n ma. -
mulatmr, başta. nınikara o:mak il
zere bazı ithalat ma.ddeler.:.ni de 
toptan ve per&ke-nde ol:ı.rn:k sata-
1;aktrr. 

Bir kaç sene evvel Yerli mallar 
pazarı. lsıb.nıbul, Ailkara, İz.mir ve 
Mersinde buiunuyCYtdu. Bugün 11 
yerli maUar pa:z.a.r.r tı.çtlmı~ bulun
maktadır. Y enf.ıdcn dört tane da. -
ha açdaca.ktn-. Yeni bir karar mı:
cibince bütü.-.ı viJ.aYet merkezlerin 
de ve kazaı18.?'da şubele-r ku.ru.l:a.c2k 
ve piyasada nAzmı. rolünU oynaya
ca.kt:Ir. 

Proje ha.zır!.:ı.ımıı bıılunuyor. 
Silmer Bank bw.ld8.n böyle ma:U 
Drlioonru fabrikala:nia. fazla. is -
tihsıa.l.itm ve ramtırnemn artml
roasma W..si.s edecek.tir. 

Şeker L,ı 

Sovyet ek tebliginde Kallni!ı cep . 
besinde son on günde Almanların 12 
bin zayiat verdikleri kaydediliyor. 

Londra, 23 (A.A.) - B.B.O: 
Ruslar, Vlı.zma kesfmlzıde tıc mes. 

kfın mahalli g1!ri almı§lardxr. Bu ma -
haller için vukubulan çarprşm&.ıarda 

Almımlıır 800 don fazla te~efnt verml~ 
!er ve birçok top tn. bxrakm~lardır. 

Alınan yerler, \'lazma etrafındaki t • 
kinci A?m,an mllda!a:ı hattmm bir kıs. 
mmt tefk'II ediyor. 

M:ool{ova radyosu, Bıiansk kesimin. 
deki muvaffakiyetlerden n:: defa bah. 
setm!,, tlç müstahkem Alman sahra 
mevziinin zaptcdild!ğin! slSy'cm!şUr. 

Cenupta. u.iddetli mu!lllrebeler de • 
vam ediyor. Almanlar biıi Romen ol
ınal< Uzere '4 tnmen ile muko.b!l tnnr . 
ruza ceçml~.C'rdir, He:- l~i tart.f <lıı 
zayiata uğramıştır. Almanlar, ilerle 
meğe muvaffak olmuşlarsa d:ı. Rus 
he.tlarmı yaramarmşlar, b~ka kı>.slm 

(flaş la raf 1 t inci ıaufacla} lerde rlcate icb::ır edllm!şler ve 2 gUn 
Öğrend.i.ğimae gö:-e l:ıo.kkallar ce. de 4.000 Otu ve yaralr zayiat vermi~ 

miyetı yirn:ıl beş_ ton §Ckorin tlya.t tu. .erdir. 
tarını evvela. bakkallardan toplam ıı;. Bcrlfn, %3 ( A..A..) - Atman orıtuıa rı 
sonra. da dağıtma. işine girtşmi§tir. ba~umandanlığmm tebliği: 
Fakat bu iş devam ederken. bölge ı_ Kerç ya.rnmdasmd:ı d~manm yap 
aşe ve Ticaret MUdilrlilkleri memurla. tığ? d.I~r ta.e.rruı:lr akamete uğra:ıu§
rr da kontrole ~rşlar .. görülmUş tlr. Doneı; çevresinde çet..n muhare 
ki, şeker {l:\rasI olarak bakkallardan beler esn!l.Bmda Alııısn ve Rumen k u· 
toplanan pa.ı-a 25 tonuıı tutarından veUerl, tanklar ve önemli kuvvetleri ' 
çok fazladır.. Bu blr .• ikinci ve en desteklenen Sovyet taarruzlarmı plliı 
mUhim nok la da, bakkallar cemlyeli kUrtr.ıU§t.ttr. 
tı.z.ahrmdan bazılarının kcndllerlne Cephenin merkez kesiminde muva. 
on, on ~. çun\l şek~ ayırmalaıı, ırala yollan ke~ilen birçol< SMyct teş. 
ba.kkııllnra. birer. ikişer çuval verme_ !:illeri tahrip oJunm!J§tur. İkf gün !· 
Jcri, Beyoğlundıı bir balrkıııa da 60 ı;lnde düşman birçok esfr verd!kten 
snndrk m::.ı•tm.:.1 ııhnmadnn vı.>rilnıeı::i. basım binlerce ölU bırııkmış, 15 hUcuın 
dlr. ara':ıa 'I":', 31 top ve mUhlm mlktnrda 

Bakkatı.h cem•ycli idare hey~t.. böl di~er harp mt?lzeme.:ıi kaybetmiştir. 
ge İaşe ve T1c::ıret Müdür!Ulılcl'ln e eu Do~u cepheslnin diğer kesirnl~riu . 
cevabı verm~ : ele Alman kuvvetleri dll,-man tnnrruz 

- Biz h~:ıauı yapmaılıırı p:ıra top_ mrınt pUslctlrtmli§ ve yapttklan hare. 
Iadık, çünkü 25 ton ı;e ltcri nıa.cnk pıı. ke tlerle muv:ıffaldyeUer kazanmıştır. 

rarrıız yoktu. Fa zla alın!'.Il paraları Hava taarnızları neticesinde dil~ • 
baki<allll.!"ıı iad~ etli"·. Paraları top!ı_ manm her ceviden 800 &ıabası '\"C 25 
yan meı::ıuı-u azte<:ccctız demlryolu treni tahrip e~tir. 

Mesele eJ:ıemmlycUe t~tkik ve tn.h- Dfuı &ı~er M ta;ryare ~bet -
kik edilmektedir. Halkın gıda mad. mi1!crdir. 
delerlnde e:ı h:uııaıı olm:ıı;ı lAznn gelan 18_2:?. mnrt anuımdıı. doğu ceph emn. 
cemiyet 1nı!!lı;tıplamwı hıılkı bu dere- de dllşma.nm 137 httcum crıı baa1 imh:ı 
ce istismar etmeııi ıwrşı.sıncla söylene. oıunmuştıır. 

cek söz bulamıyoruz., ============== 
ınm ıcorunrna Kanunu karşısında. 

bu derece cesaret göstermenin cezıtsr 
elbetteki ''erllccektir ve bu ceza, bfr 
ibret cczn ııı oıma.!ıdır. 

ö~erıdiğiml?..e ,göre, ba.kkollar ce. 
mlyetı tarafmdan şeh!re ayrılan şeke. 
rin dağ'ıtılamama.ası liz:erinc öğleden 

1 
25 yıl evvelk• Vakıt 1 ----24. s. 917 

Piyasa 
sonra ff-.1.r.er şlrlteti piyasaya bol §eker Piyasa: lri merclmek: 60, Cevizlçi: 
Termek. suntiyle teker Blkmtımnı ön. 102, Frııtrk: 41, ilı<:ir: "8, tl'z;Um: 49. 
lemlştrr. ~ker llrtlb): Ui, Şeker (kelle}: ıos, 

lwtu§trl •• 
bi .. 1 • '-- _,_ bır ÇO!it dostları buluru:n.~~ çelenk 

r usmp~~. eüriI . . .• , A'-aa ....... ~daA. 
Abidenin yerleştirilmesinde , An- g m~eısı nca ve ılan olu.n - &ille a11,,,. ll'l 

karaya girerken. Ulus m:ychnm- ~-~ ~gmen gelen çelenkler (Ba~ tarafı 1 iııcl .'(aufadaJ 
daı:ı, Baka.nl.Ikln.r dhctinclen ve buyük bir yekfma vannıetır. karşı ı;icldetll tir Wıırruz ha.zırlandı. 
şe-hr:n ba...~:?.CA önemli merkezle-

1 
ğt merke:.illdedir. 

rinden göı-ünü,le-ri de, elıeı:nmi- 1 Yine ordu ~yle bir bUcuuia ltal'Jf 
y~tı.e göz önünde tuıtulmuştur. Ne dememeli 7 koymıyv. hllırdır. 

öteki mimarlunnr:r. -------------- Deyll Eh:epnıs'in ukert muharriri 
(s +;N:---) da de ıı<ıyle diyor: 

Projeleri takdire doğer görü- • e!"VCw..ı.Y.JJIU.ll Çlkan lir~ 
lenler ar:ısmd.a bulunan llft.m.id ltita-b ilam (Birer cildi lSO kurnş- "Bir m.ihYer taarruzuna ka?§t orta 
Söylemez oğlu birim Güzel Sanat- tur) itnresiyle t.amamla.n.tyoc, şarkta tedbirler :ılınıyor. Pek yakm_ 

!ar .Mradem.imizden yet.işmiş, Sü- Silindiği va.kit cUmlenin tam da bekleııen bu taarruz Katkuyadan 
tlidgardlda ta.h&fl:nI tamam.lamrş manasına ek.siklik getinniyen her Tobruğa kadar uzanan Te hayat!. &ıe. 
<!eğerli bir gençtir. Şimdi jhtiyat kelime (haşiv) clir, fazladtr. '.Bam- mı haiz bulunan İmparatorluk hattına. 
z:ı.biti olıldc askeri'& vazife-sini ~ da (lirer) kelim.esi öyle. kaqı :yapıW:a.ktlr. 
y"Rpmalttachr. (Cildi 50 ıkurııştur) demeli (bi4 

Kemru Ahmet Anı da Akademi- rer Cildi) dememeli. ' 

Salı lçarşamba 
24 Mart 25 Mart 

KMDD: m IKmmı= ıss 
B. evvel: 6 R. evvel: 7 

\'aJdUeı Vasatı Ezanl 

Olbtfıet.D 
6.00 11..37 

\/Mat> gzaa.ı 

U8 11.SA dt)ğt°.ŞU 

Ojfo 
Jklndj 

AkfllllJ 
Yatılı 

İımılllr 

ıı.ıı 

U.48 
ıs.ıs 

19.5:5 
4.2% 

Ut 12.21 6.6'1 
9.J6 13.43 t..Ja 

ll.00 18.%ı 12.00 
ı.sı DM U2 

1&.01 uo 9_57 

m.izden çıkmıştır ve yillrse-k mü
hendis mektdbi d~entlerindendir. 
Ankarada Polis - JMdru-ma. mek
tebi için a<;rlnıı müsaookayr k~n
m1't•. 

proje de o müsabakada ks.zananlar 
arasmda.ydr. 

Nah'aıs p-.aya suikast 
haberi yalanlanıyor 

Kahire, ZS (A..A..) - Jılmr ba§ve • ı============ 
kill Naha PllQ zzm ~ emna gilnU 

Bay Recai .Akçay, Aka<lem.iden 
<'rkmıştır; 1nhi:5arlar 
'1tirltiğü teıııldlatında 
ÖJr. ~· -'l$tiWleri 

umum mü
cal71:ı"lnak ta
için veNiği 

Feri<lun. .Akoza.n ve Mehmet Han
dan da Akademi. mez:ımlemııdan ve 
oranm doçentle'riııdend.ir. 

Genç ırtirnarla.rmmtn bu m-ımıt
fukiyetlerinden övtinüı·, ke=i\ltl'J. 
tti lrutie.m. . 

Sidi - EL l1DllQ:la c:amll:indm cıkar. 
ke:ıı Jıllllldı: Mr t&llbe tara.fmdan oto
mobiline at2f ed!1dill )ıelıJrmda ,aban
eı kuJDd4 ..._ ~aman habıerıer:tıi 
hlçblr aaJı eMSl obBadıtmı ftilıtu a. 
.ıamıw· ,, ...., 

ESREF' den seçmeler: 

Om.rti, lı~ym.ln, rll'ytdır: 
mıeeıten, bullH ~tte yaeıll'. 
Kasrma, meddhıe mkım iimrtm: 
Kiti. lıh--&:UJI ...,.. ,....ı 
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l;i•JfliJ~ 
Bir kahraman 

aranıyor 
Polis ve jandarmalara ta
banca ile ateş eden hırsız 

J Adliyede: 

• Anglnsıa.ksoD topluloldan harp 
lçlncle oldllklamu lmılb hla· 
!:et.mele ba,bddar. İngiltere 
llan~ıı:ongo t•aybettikten &ODra 
llluhnrebcnln deris'ne soğuk ,.e pa. 
~·ldayn.n bir lıama gibi dokundu
gqn11 anladı. 

Andre .Jid'in "Ne günah ısıc
ıne~e, ne de 1Ztırap daymağa ınU
tıaaıle etmedi~ lc;in,, nhn:ı olclu
fıınu illöfa ettii,rl Amerika Peıarl 
lfarbnr :ı;amnrfle ilk acıyı duydu. 

Çaldığı 1070 liralık saatleri satarken yakalanan 
Süleyman 3 sene hapse mahkUm oldu 

Mllye Yedinci ceza mahkemNi dllıı edere.le bçml§br. 
7&m&Jl blr Jurmım muıaa.kemMID1 ne.. BU&hare Karabtıke ciderelı burada 
UcelendlrmlfUr: saatleri muhtıellf yerlere satan Stlley. 

SWeyman adında olan bu hırınz, man j&.ndannalar taratmdıuı ştıphe 

bir mllddet evvel Takaimde bir saat. üzerine yakal&IUIU§, jandarmalara da 
~ dtı.kkADma geceleyin girerek 1070 tabanca atml§ IBG de tekrar kıtçma.. 
lli'& kıymetinde 10() adet muhtelif ciruf sına !ırat verllmeml§tlr. 
saa.t ÇD.lml§, kaçmıutJr. Birkaç gl1ıı Mahkeme, a.zılı hırsı.:.ı 3 sene 3 gUn 

eama Kaaımpqa clvannda C6rtUen mllddette bapla cezamna çarptı:rm!§
hıraız, po;u.:er taratmdan yakalana • trr, 
cağı sırada tabancasnu çekmlg, ate§ 

Genç kızları fuhşa teşvik eden 
randevucu mahkom oldu 

Dün 30 dilenci 
mahkQm oldu 

Zabıta llOD gtlnle:de ııoğukl& bera.. 
ber ortaya ç>kıveren yQzlerce dilenci 
ile §lddeW bl.r mUcadeleye gtri§mll ve 
bunlan toplamıya ba§lam~w. 

Yalnız dtln, :sokakta toplanan 30 a 
yak.m dilenci, Blrlncl Sulh cea malı. 
kemesiue verllml§, hepsi de b1rer haf. 
ta mllddeUe Belediyede boğaz toklu. 
ğuna çalı§nUYa mahktun cdllml§ler. 
dil". 

Evleri soyan hırsızlar 
Ramiz Teker adı.ııda birla1. evvelld 

gece, BUyUkadada GUzeller aokağmda 
16 numarad:ı oturan Hatlccnln evine 
anahtar uydurmak sunıUylo g~. 
bir diki§ makinesiyle yatalc, tabak 
çaim.ı,,, tıunıan muhtelif kimselere aa_ 
tarlten yakalıı.nmı:tır. 
Hırsız AdllyeC1' tevkif olunmU§tur. 

Af'llUD doyulmaslyle b71plar 
.lllhayet bıılmadı. So11 Uç ay içinde 
Aııgfo"8.ksoııla.r asırlar içhıde bir 
ille() b.allDde yayıldlklan Palilllk 
lllak Asya ~ yaman 
bir eezir ha'iDde ~yorJar. Aa
~ıosaksoa talibi saald a.dbmet de. 
~~tiren menim rtbgirlandu-. 
llep §arka ve flmale esen AngJo. 
P4l<son taıW llaK.'i lu:p garba ve 
tenub:ı doğra dolmlizgia ~1-
~or. DilDysnm a biytlk denlz!eri 
te en büyük kıt.ur 1lstl1Pde chiaya
"111 en bilyü.k imparatoıtağu ı~ 
elin ektedir. 

trıa:ya, 'ftya ElenJ adında Eabıkalı 
bir rand9vucu, bir mUddet enııel 16 
yquıd& Sıı.baht\t adında bir genç kızı 
evinden kaçmırak ııermayc 71lpmış. 

kendfst de yakalan~tır. 

KtlçUk imlan: fulı3a teşvik su. 
ı:undan dolayı .Aallye Altıncı ceza 
mahkemesine verilen Eleni _ lrini mu. 
ha.kemesi aonunda ı sene ı a.y mnd
detle hapla cezaıım& carpılm.I§tır'. 

Dün ilk defa cürmümeı· 
but olmadı 

l{aralardall, denidenlen 'hlttet 
eden imparatorluk kaftlelerl uka· 
'-ınıa belmıadap çekilfyorJar. Ba 
tlıiitJılş macera tarilılll biy\lk de. 
tbieriudeD blrlD.iD Mtlp, bir bqka
"ıırn '"'1adığmr uJatıy~r. 

Emirgan yangınında bir 
hasta diri tliri yandı 

Giden düa)'1llllll llendcseshıl, 
t,ıJıunu, meyillerini, zelisınm 1§
lcıne kalıiliyet!ni hıliyonu:. Fakat 
Rell'n üwıya nedlrt 

l'.'e getıreeektirf l'a.lı1ıi belki de 
bii l Uu mede:ıiyeUD, ) .,zılı yazısu 
kaıuıcrdc SCl reclen dü~rlue, 
!nanıarma ~ı büyük ebedi bir 
.. ?a3'lr,, ®n ibaret o!3Caktn'. Bel
~ bu dünya biiyik, 90ILl1IZ, l3lksız 
'bir l;araıllığa yaslanarek, aslJ'larca 
bq knranl.ık lçbtde onan tek ı;esi 
tılıaınmı kaybeden :rllhan iD.lltile
l'inclen ibaret olamlr. 

l!a mütııi.1 heugti.me ortasuıda 
lngiJiz impantori':ığa \'e Amerl
~ kudreti hs.rbhı •e oldağunu 
•llslyaklle idrik edİJOI'. !larp cle
llıek kalıranısal* demektir. BaJS
tını YalD12 ölüm deill. fabt cliiDya 
ll.lınetıeriJle 83hlp Olalı lıılr 3iıb
t'·" en bi\ylk hisee senetlerine n
~ıp nlanlllrm yoksulluğu korkusu 
.. ~dit ettlğt z:una.n blr cemiyet 
ahrnm:uııu megeeım, Ultl.J8Clllll. 

daha. doriııdea ldsaeder. 

Evvelkı gece Emtrı;A.ndıı. bir nıu. 
yamı diri diri YanrnaaiYle noUC6l•en 
fcct bir yangın hldi.leBl obı~. Ud ev 
de kül oımll§Uır. 

Ya.ngın çıkan ev, Emlrgt.ıı.da Bo. 
yacrldSyilDilo Kefl~ekcl soll:atmda H 
numaralı ah§ap bir evdir. Burada yaL 
naı ba§ID& oturan 60 yqmda komla. 
yoncu ve muameleci .Arap ŞUkrtL bir 
kaç gtlndenberi &#il' ııurette ibMtalan
mJf, dlln gece de blr mangal k&Dtırü 
yakarak yalmıfta. 

Gece Mat lldye d<>tnJ mmıpldaıı 
iiiÇI ıyan bir Javılcmı dlSfemelcrl tutuf.. 
lunnut ve ııaa.t :Z,(O da odayı birden.. 
b1re alevler sarmı§tır. .A:rııp ŞakrU 

bastalılm.m tesiriyle b&yguı oldQIUn
dan hiçbir feyden ~ olm&mı§br. 
Son d•lrflrad• uyanan ilıt!yar JıaMa bu 
aretle alevler aramıda bağıra be1Jra 
~. Aleg bu CVi tamamen JaL 

Et fiyatları 
Et nar'kıllm kalıdmid1imı yu

nuşt:lk. Bu Jmnrm netJcelerl he
nüz almaınamxşt.Ir. Et fiyaıtlarmm 

llaya.tlarmda. teıla11ke görmem~ azami haddi, boma fiyatlar.mdan 
llltı\'affaklyett.eıı muva.ffakiyete ma1fım olduğwı..'\ göre kasaıpia.T, 
~i neslJlcrin binlenb!re bir ııarian kaldır.ılmaamı fnat bl1ereik 
ı.hılko ile alnı ahııa ~- fiyath:m. za.nı ~ alib.· 
!arı kalırıun:mlığı ne kadar kıy- dar makamlar, çok şiddetli ceza,. 
tlıetıendlrir. Tarihlerinde emsali la.rla fiyat cınılışmı önlıeyecelder-
0lnıayan bu JıadJseyc ka\'ll,rnak öir. 
~ta susamaya benzeyen bir bal 
"n. 
ı....narbtn başm&nberl tnı;Uterede 
"lllllandıınl&rdan bahsedildi la.kat 
lıQl;iinkU kadar ştdootll blı &ekilde 
l\a1ıraman ihtiyacı duyulmadı. Ge
~ yıl ı;imrJi Afrika hareketleri 
baı;la.dığı znman Vavel esrarlı bir 
~. olagn.nüstil bir t_:&bslyet ha
"llde gösterilmek ktendi. Fa.kat bu 
·~ mmı silrm.edi Blr zaman 
' Obenald'm hskkmda ayn) 
"11tt süyiendi. Çölde bir kahra
"- ya.ratılm:ık istendi. Fakat 
lllı11n ela ta.Uhi 'Yaver olınaıb. Bu
~ Amerikalı general !\lak Az
ı..,_ Fillpiaden kalkıp A vmtral;p
~geldi. 

Hileli su satılıyor 
Son 2'.Sma::mrda Sımıakeş, Göz

tepe, Çubuklu f'.ulaırı yerine ka.
palr §işelcrdc ve dıamacanala.rda 
terlcos ve Hamidiye ~'IU. satıldığı 
yapılan §ikAyet.lerden anlaşılmı§
tır. Belediye n!ffikada.rlara. bir ta
m.mı göndl>..rerek sı!la s~tte kon
trollerde buhmu!lmasmı blklirml§
tir. 

Vavıin~ bitltin ibir haJde ve ha 
reketııis duruyordu; ~eda. 
yulaı'bilir bir sesle : 

- Ha.yn-, diye cevap verdi. Ben 
tecil olunnıuştunı... yo:ks& unut.tun 
mu? 

mı§, bllAbare blt.l§ik.te 12 numaralı e.. 
ve ıslrayet etml§tlr. Burada oturan U. 
ınnn memurlnrmdan lııhak ile allcSi 
ya.ngmı duyduklo.rmdnn evlerinden 
çıkmışlarsa' da eşyalarının btıyUk bir 
kıaını birlikte bu evde yanmI§tır. 

Nihayet yetJıeıı it! iye yangını 

fazla ıslrayettne meydan vermeden 
SÖllr:Hlrmllştlli'. 

E't·ler N.lmet Erdoğan admda bir 
kadma. alt olup sigortasızdır. 

Talıkfkata Sarıyer mUddelumıım!si 

elltoymu§, enkaz arasından .Ara.p Şllk. 
rtlntln kömtlr haline gelm~ kemikle
ri çıkarıl.nqtrr, 

Bundan bqka OskUdar da bir 
yangın olmU§, tcadlyedo Hisar soka. 
tmd& Karnik Hoeepyaua ait evin d&.. 
mr. soba tıocaaıam kurumum tutut
ma netfcıeııtnde yanmıya ba§laıwl. 

Beyoğlu Halkevi 
Halk Edebiyab gecesi 

tertip ediyor. 
Beyotlıı Halkevl Dl8&.n ayı içln<!e 

bir halk edebiyatı geceaı& tertip e~. 
Ur. :Bu gecede tanmml§ balk pirleri. 
nbı gilrlerl, hikA,)'eleri. balk Ulrk111eri. 
halk oyunları oynanacaktır. 

Bu oyunl&n Ye tnrilQleri aö~emek 
üzere yurdUD hu yanmda.n elem&Dl&r 
davet edllmlfUr .• 

Gece, Şehir Tlyatroeunun komedi 
kımımde olacaktır. 

Uaküdar tramvaylan 
Üsktldar tramvaylannm bugün

ilıü durumunu teıtltik etmek üzere 
belediye ~t i~leri <Hrektörtı 
Necatı, muhasebe dirckUlril, ~uh
ta.r ve hukuk müşavirinden topla
nan bir h(lyet ku.nılmu~ur. Heyet 
bir rapor hazrrlayara.k riyaset ma
kamına verecektir. 

CUrmUmc~hut kanunu kabul edil. 
d!ğindenberl ilk de.fa olarak dlln, cllr. 
mllm~ut mUddelumumUlğtn.e her
hangi bir cUrmllmeşhut vak'am lDtL 
kal etmemiştir. 

Eski AdliyeCUer bu keyfiyetin se. 
beblnl, havıı.laniı pek §lddetli sUrme. 
sinde bulma kt.adtrlar .• 

Ev sahibini yaralıyan 
kiracı mahkiim oldu 
Suıtanahmet civarında. oturan Kus. 

lafa, kiracısı !.tımallden kirayı 1steml3, 
ls:nan buna sinirlenerek ev sahiblnl 
göğ'allnden bıçakla ağtr surette yara.. 

ıamı.t:tr. 
Yalmlanarak Aaliye Altmcı cea 

me.hkemeslne v~rllen 1snıal.J, muba. -
kemesi sonunda: 7,5 a1 müddeUe ha. 
pla cezasma mahkCm edilm~. 

Hırsız garsonlar 
TepebaJındald GWer içldll lıokantn.. 

smda bir hırsızlık h~ olmtı§, bu.. 
rada ganıonlult yapan A.naat.ae. BUM.. 
y1n admda btrfsty!e blıieterü gulno 
eahlbl Ali GQler gitUkteD 90Dra çek. 
meccy1 larara.k 277 ~ çalmıgtrr. 

Sabahleyin gazino sa.Mblnln vak' -
adan haberdar olmam Ozerlne hırsız.. 
ıar ynkatn~. Adliyeye teslim olun. 
mu.,tm. 

Otomobil tekerleğini 
çalmışlar 

Balatta oturan §Oför MllStafa ev. 
vclkl gece 2640 numaralı otomobillnl 
Beyoğlundakl sokaklardan birlaine 
bırakmış. ı;a.Jxıhleyin geldiği l'A?nan 
arka iki tekerleğinin yerinde olma.. 
dı(,'lllı g6rmtlştUr. 

Zabrta bu açıkgöz ıa.sttk hırınzla.. 

nnı §lıldcUc araııtrrm.ıya b~amış -
tl". 

Konservatuvann bu 
akşamki konseri 

Konservatuvar orkestrası bu nk 
fiBJll ea.a.t 21 d<: Şehir Tiyatrosunun 
komedi kısmmda lltlnci konserini 
verecektir Konseri 1',erdi Fon 
Şta.tzer idare ede<:ekür. 

Konserde tanı:ruıuş bilyilk beste
kar!ann eseırleri de ç.a.J.Qıacaktır. 

.\merlksb gemenl '.ltllplaleri 
"'Ponlara. teı1rettlkten sonra A· 
~yaya ..:hm attı. Tecrillııest, 
~lik fuliyetl hentn m&IQm dc
~ildır Malıarebe de başleınemş. 
ltı-. F~t o bidk .-,.daa nuiha
teheleri kazan;._• lalm9adular
"- fada bir bhruıwılık halesi
ıı" bUriblUyur. Der gla Amerikan 
~o ve gMet.eled Mr mDlettaı 
bt~ onlaclu c1efrlJ fabt ndeee bu 
~dan llüeedfyoriaı'. 

- Peki o zamandanbcri ne ya .. 
ptyOrSUD? 

Ya.zan: Fransuua Kör:mendi Çeviren: Muz.alla Acar 

~içia! 
JlunUD ~ propapada mMt• 

''41yle )'8iHldı'itm iidia glliia9 
oı._. ŞlpillMis • ,_cıa. pıepa
~ dıa Maaetd vsnJır. Fakat 
~ sekp, brp ... balaDan 
lıtt rcmtyetln mrw. tMii verimi 
()'- bhnnWllığı lalli arunakt.a 
rıı~ıdır. Bugtl1' Kak Arlunın 
'~ına. bamı icat etmek istiyor. 
c,btl.il Jai'li Pulfikde yaşamak lb
'1t:ısını duyuyor. Hak Artun. gös-
1trı1c.'1 allb, bu ibtirasm ifıulesl
'11t. JJelld Mak Artur da ouun ara• 
lı kahramu oımıyaoaktr.. Fakat 

0

ll.1e ynşıımak ihtlrası balnaduk
bir kahraman nramaktn. devam 

l~kflr. · 
SADRI ERTEM 

- Ben mi? PoJjtekıı.iği.n ikinci 
<taf'mdıayım .. msıkine k.mmında. 

- Güzel_ geecYi burada geçi. 
rop gcçiırenıiyeeeğiııi gidfp amcam 
dan soraymı. 

Ve Kadıır bu l!!iöderi a5yledikten 
ooma yemek oo rrdm çaktı, gitti. 

Anna teyae e'Vi basan al:ılta me.. 
murlannı wmtmamllt.ı. Sonra bu. 
akra'b9. da defild', bu aeibepie mi.. 
aaf"ır etmek ieetmiyordu. Rudi am 
ca bitaraf görilnmS istJ:yoniu. Fa 
kat haiDkatte o d& bu yabancmm 
Jerlınl gltm.etı6ni anu ediyordu. 
ÇünkU iıuıe.n oğ'kı lblliDmc:s ki! Fa
kat Kodar çok U. cümlelerle hük 
mil hamiadı. redc1ctme1ıecin im • 
kAn yoktu. Za.vallr ~ hl • 
caklan tw.ırinde duruyordu, Uç 
::.:uıdalyeyi birieştiredt P*11i ken 
diııkıe bir yatak h~. 
Nih:ı.yet mevzUba.hs ofan eski bir 
mdrtf'p ariradaşıydı. 

- Peki ama ya bir hal olursa": 
- Hiçbir hol omınz .. diye ihti. 

-21 
beri Vavrineki gönnemişti. Bu se.. 
heple evvelA bitaraf ve iRtiya.tlı 
utimelerla koaupnağa başladılar, 
f&kat 80nr& serbe~ fikirle:rini 
r-Oylemekte bir ınabı.nr g8rmedi 
ler. Vavrmek ma.klııe mühendisliği 
tahsil etmekte olduğunu, ancsk 
bu klZ!I belllar var'.ıten hakikl truı
slli görmeğ~ :imkAn olma.dığan, 
bereJı:et vera!n l•i Pollk:Jinlk de pek 
fazla komtlırlst bulunmad'lğmı an. 
i~ttr. 

Evvelce eski Buda'da oturu..,vor. 
!&rdr. Ailesi hAl! onıd.aydı. BiT ev• 
leri b!r de küçük bahçel~ri vnrdı. 

- Di§Un bir ikere diyordu. An. 
nem odanın M;inde civciv yeUııUrir 
dl İhtiyar babam gelince o dn 
1917 de tekaUöe sovk~dild!. Eğer 
bu Al'ahın belisı rejim olmasa.y. 
dı, bayatım:ız çok mesut geçecektl, 
fakat şlınu da kaydedeyim ki, bu 
M.I uzun mllddet devam edemez. 

Vavrinck ~"llVllEı yavaş h:ıraretle. 
niyordu: 

bi.raz zaman meselesi. 
Ve Vavrinck lu şekilde hakikat. 

ile temas C'Cliııce sustu ve Kadan 
~st.fovap etmeği daha faydalı bul • 
du. 

- Ya sen? Sen ııe yaptm? 
D.ye sordu. Kadar ö.üşilndU: 
- Ben mi dlyo sordu. 
Ne yapmalıydı! Si~ altına a

lındıktan sonra Arnavuth* cep.. 
hesine gönderildiğimi, sonra ltııl• 
yan cephes~e nak'e>lund ığlsı"; 
1017 de c.muıundan bir şara.pne1 

ya.rasl aldığını va iyile!itikten son. 
ra blr kere isUhltamlara yollandı .. 
ğını orada herlı:esi kınp geçiren 

bitlerle mücadele ettiğini, sonra 
harp sona erince hersıeslo beraber 
dönd.iiğilnil. Fe.edyuin trende öl • 
clüGlinil, Bııdapeıırt.ede boş günler 
geçird'ğinj. biT kere Deva.ya aile-. 
sinin yallI!l3 döımıeği te~rübe et. 
tiful muvaffak olarnadıgm.ı. son.. n: Mari Gg,.zdanm PC§teye g~' rek 
feei haberi verdiğini, bu eski ar. 
kadaıµı;a anlatmalı mıydı? 

Birkaç sa.'liye mıstu, düşt\ndii 
ve şu cevabı verdi: 

l~ dü$00Cli1h§aj 
Konserva uvarın yeni 

bir himmeti 
iki gün evvelki "Va.kıt!' da g'.i

zel blr haber vardı. Bu, o haber
lerdendir, W ötekiler Masmda kal
dlkça. değer1 beUnnez. 0.nun (;. 
nemini orta.ya koymak için, etrn.fr-
111 maka.le ve fıkra ~crçe,·eJerilc 
kaşatnı&k gel:flktir. 

Haber, rsu: 
Konservatuvar ldareAi, ICJ"& be. 

yetlnt.e, aydn bir verlle-n konscr
lerhı, her hafta tekrarl&ıımo6-ına 
karar vermiJ. Bu karar da beledi
'.Yembee sevin~ kabul cdilmlJ. 
Sau.tkirlarm aylıkl&n da yüzde 
elli nlsbetinde artınıacakmış. 

Tarihi konserlerin başladığı ilk 
günlerde, ben, bu işin ne büyük bir 
himmet olduğuna gönnüt 'e söy
lemiştim. Uzun emeklerle hazırla
nan bo programlan, yalnn bir 
c;emtte, bir tek ke.re ~Imak, kon
M'rleri ilham eden dü5üncenin ga
')"eslne de uygun düşmez. A•.nrtamı 
kaim zaman tabaka.larlle örtülmli:J 
göğsUnden eski eserleri bulup ~
karmak, uzun incelemeler, J~1-
la.~tmnalarla onbrm ilk ,., ger~ 
simalannı seçmek lco!ay değildir, 

'Bo uğurda len hcyetile birlikte 
ilim \'e taı;nif heyctl de ça.l151Yor. 
Bu kadar emekten sonra., eserlerin 
yalnız bir kcPO çıaimı,., nuıl azım-
9&Dıoaz ! .. 

En kötü lıınıüarda, soğuğuıı sı
fınlıuı .a.sıığı ona dü5tUğU geceler
de. dön.Us için tramvay, otobüs, 
otomobil bulwunadığmı 1Jile hile. 

halk, tiyatro binasını doldaruyoı, 
ta5ırıyor. 'l'crstz.'trten dönenlerin 
de h:ı.ıldi, ht:Ga!.ıı yok. Meralwhır, 
müptela ~ar birbirlerinden hafta. 
larcn. lıabcr sor:ırlar. Dinleyeme
dik, o ZC\~CC eremedik dl.re üzülüp 
dururlar. 

lfonscrlorin h!ıffacb bire inlii, 
biraz ela halkın ona. kanı~ı 
müjdesi demektir. Gerek konser
vatuvar ld:ırcslni, gcı8sc beledl
ycmizi o özleyenler ndma selim
lıınz. 

icra heyctinbı f~lrurlığma ge
lince, ha noktad:ı ir)rniz sonsuz blr 
takdirle doludur. 

Bereket haberin ikinci lmau, 
onların dn <lUşünüldilğUntl göste. 
rlyor. BiltUn bu ~lerioo ka.fHı
hk olarak, aylıklan yiôzcl~ elli ar
tınln(l3.]<nuş. 

Ron.<:erlerln JıMılatı ortOO:l du. 
nırkcn, bu z:ı.mını çolc görmek a
yıp olor. Çünlrli bütçe onlnn de· 
ğtl, onJar bütçeyi tac;ıyorbr. 

Rem bu., i!!ln sadece- maddi t-&
rafıdır. Tuihi eserleri zamanın 
i'Jşlerinden ku.rtarmak, ealan, 
doğdnklan temizliklere kavupar
mıık ve kulakla.nmDl bu astı m.
stki ile terbiye etmek öyle Mlyijk 
hhnmetlerdir, ki oalsn heJ'hangt 
ma1Jdi bir §eyle 5d.-.ınek, akla sığ .. 
mu. O emeklerin mtiWatr. ,..ıa,. 
na hizmetten dofan iç~. 

HAK.Kl SUHA GEZGI~ 

~~] 
Dükkanlarda paket kağı

dının lüzumsuzluğu 
B ir k~vecı dükk3.nma gir- 1 

dim.Üçmektup zarfı. bir de 
karipoetal aldıktan sonra, bunla
rın kaç kW"U§ ettiğim sordum. 
Bu kadar basit bir a.1.ı§vcri§.in 
sorgusu ohnama.k lfızmıge!lırse 
de,• zamanlar belli değil, her 
şey değişiyor. Bu ara.da üç mek
tup zaırfiyle bir Jmrotpoetal :fbwtı
nın da --ucmılamaık ib timall yok
tur ya- biraz yükselmiş oıma.
m dü.c;ünerek, bir ya.nlışlik yap
mamak içhı inceden inceye so
nıeturoyorduım. 

Fiyatı söyleyen kUçük tczg5J:ı
tar, lir yandan da, aldığım zarf
ları ve seçtiğim kartpostalı bü
yücek hlr paket kAğidı ç:ıkara.rok 
harpten 5nceki zama.nlara hia bir 
cömerUlc ve nezaketle armnğa 
koyuldu. Sardığr kAğıda. baktım;' 
benim aldığım .za.rf kiğıt.Je.rm. 
danOOn belki daha kıymetli, da.
ha faydalı, damı da.yarukh, gil
zel bir gey. BeOki de şimdiki fi .. 
yatiylc, )ine bu zarfların paha
sından çok da.ha yu'kıırt ... 

Zarflara ebn.i uzataraıkı 
İstemem çocı.ığum, dedim. Ben 

:masme takaddiim cde'n gUnler zar 
faıda bir dairede nasıl iş bulmn
ğa muvaffa.k olduğunu anlattı: 

VAvrinek yerinde sallaıııyor, ta. 
bırs:z'aruyor, muluı.kk.K bir !leY 
SQrmak istiyordu. Nihayet: 

- Ca.n:m diğer şekilde nasıl
sın? 

Diye sordu. Kadar soğukkanlı
lıkla şu cevabi verdi: 

- Sözllm ona yaşıyoruz işte, 
dedi. İşim iş değıl, ha.ya.tmı ha
yat değil .• Tal>J bir uey'cr, bir de
ğişimlik olnıasmI b~nyonmı. 
Kon.~ ba.ş!a.dJkl&l-mdaJllbe

l'i Va.vrinek im defa o~ rahat 
bir ne.fes a.ldt .. 

- Ah desene sen de ut* bu 
halin nihayet buJmasmı beltliyor
smı? 

- Evet.. Bu :oolin neUcesinJ 
veya bir d~ olmasmı l>Ek~ 
lcdiği.mi söyleyebi:Hm.. Yeter ki 
ben tahsi.üne devam etmek veya 
hayat.anı JramnmeJr imkanlarmr 
~1m .• NaSil ş:ımdi anlıyor 
musun? 

Vavrinek lcötü kötü gü dil: 

onları ~ işte VU cebime b
yuvcririm,. Bu kiğ:ıt darlığmda, 
onu niçln ayan edemn! .. 

Kasada ot.uran mal lahi:bi 
gözlillt!tırini bJıdlrara.k yeriDıdeu 
indi. Heyoca.nJa yaıuma yaklıqt.ı.: 

- Ha.y Allıe2ı ecnden razı Ol
sun Bay bimder, dedi. Böyle 
mf~e C9D lcudıan!.. Fairat 
anlatamıyoruz ki... Kalemtırq 
aJsalar, k8ğıda flflJ'rlmaamı i8t.i
yor1ar. 

Kırta.aiyec:i --Gtrabam- boy 
numa. ~ İçerisinde 9Qk.. 
ta.nberi diF,,.Jn.dilğü, fabl kendi~ 
sine cesaret veren o~ığı Çn 
bir tUrlil tatbik edemediği bir 
fikrin bende de doğmasına aşm. 
derecede memnun olmuştu. He
sabımı g6riip Çlkt:m. 1.e.rfla.n da. 
cc.bi:me koydum. 

Fakat da.ha. bir çok şeyleri böy
le cebimizde veya e1ılmıi7J:Jc tıaşı. 
ya.biliriz. Hele iki.tap gibi ucylıer 
aldığımız zam:ı.n, onlnn e.çııkt.tı. 
götürmelkle, kondimize "okumuş 
bir adam sllsü., vcımek gfbi, ııeh
vetimıi-Li ~yan istifadelerini de 
görmü.' oluruz,_ Kiğtdm şu gün
lerde ne kadar kıt olduğunu bili
:roruz. Dük'.k8.ncıb.ra biraz nefes 
a1dmnak, bilhassa oolann, ~ 
masraf~ da. çı:karm.ak mu.Oi
le, fiyo.tlara. bir küçük zam deha 
yapm.e.lanna imkin vermemek 
için, her hal-ile, C§yama:m hepsi-< 
ni tabaka tahalm kiğrtlarla pa
ket ettirmek usulündclı vaz geç
meliyiz. Al:t v~. eslder, zem
bille giderlerdi. Şimdikiler, t-e
şit ~t ga.nta'ar kutlanıyor. 
Bunlnr memlekette bugünkü 
klğıt tutumu 2.llnlrCtine, nisbe
ten yarde edebileeek Metıer
dir. 

Di:ikki.nlerdcn o.Wr olınaz eş
yamm mut!aka paket yaptırwak 
edindiğll?liz kiı.ğıUan ealı:laM1r 
veya tclkra.r kAğrt. olmaları: için 
umumi yerlerde lı:bülirm ek g.i>i 
bir usul tutsa.k iyi ... Fnkn.t mem
leketin ancak hlr kaç gehriıı.dc 
böyle, umumi kiı.ğrt. kutu nr.ı var. 
Eve gele.'l }det ~Jıs.rı ~e, ço
ğu defa ooba. tutu.şttams.k, man
gal ya.lonak için kullantlarak he
ba olup gitmektedir. 

- Dinle Ton!, ded:i •.. Sruı:ı ye
min ederim ki beni çok korkutbın. . 
Ben seni evvela komünist zannet· 
miş ve bütün fikirlerimi derhal 
söylediğhn için a.ptaılığmıa hük
me~tim. Meğe'l"SC ben tloğru -
dan doğrnyıı rom Uticn edebrir 
misim.. 

VAKIT,A 
ABONE 

OLUNUZ 

ye.rlan tem.in etti ve Vavrinektn Ü• 
zerinde bil' de ~eti farika oldu. 
ğunu ıuıla.i.grak lıji ~tiye bağ. 
la.dı ve sonra yemek odasına dön. 
dü. 

- Kala.bilirsin ... 
Dedi. Vavıindt bocallyarak te

eekkür etti. oonra odaya sü«Ot hıi. 
kı'm oldu. 

- Burada olduğu gibi Rosyada 
da bu işi tdal'e edenler yüz kadnr 
Yahud.iden ibe:ret .. bereket versin 
ki Ru.syada. itlbarlarmı kaybctme
ğe başladılar.. §imdiye kadar hiç 
g6ninmedik bir p:rogram tatbik 
ırtnüye bakıyorıar, falret bütiln 
~lar hıl~aClWt. Ane.&k .. aııcak 

- Hiç valln.hi dedi, şimdi.ki ha~ 
de bir daiT'ede ~slışıyonım. 

Kadar cevap vermeyince Vav· 
rinc.k yeniden emniyetim kay. 
betti: 

- Öy~ za.nncdiyonım ki sen 
beni ısöyletmek için suınıyorsun .. 

(Dev:uıu \'ar) 

Pnket Uğıdmdruı bir çok atı,. 
veriş' erde un=ma.u:r c<lı1.m alidir. 
Bunu ne dW:.k!ı.ncı ihtiyar ot.me
li, n~ de biz, kend'.sin.den böyle 
b'r fnzlalık be-!t emeliyiz ... :&3t
k:ılıbn pirinç ve mcrciımeği dece
bimize koyarak eve geüre'im de
miyonnn. Fıili!1t her halde kar 
Iemtımş! klığıda sa:rdır.ın9.ynlım .. 
Fn.rmnuha.1, bu g"bi lillts himıet
ler istcmJşselt, o dmğrthrr blr ç.ok 
diğer '.kırpmtt'.ru-la birli\tte, yine 
kAğ'rt oltr:ık üzere. hrun m.ndd"' 
:QBmID!l föb~te1a:mnıza git:n.!lc· 
rini tem·n cbn"'-e ç:ıL~"hyu, 

Kadar 8'Jj.h altma almdıio+n 

- Nasıl daire? 
Di}'C Vavrinek t.ordu. O zaman 

Proletorya. diktatörlüğilnün kunzl.. 
M. I. HiKMET MUfıTIR 



, ~iKAyE·Jt 
~-~~ -

7 Saat Gecikme 
Yazan·: KENAN HULOSI 

['iüıünkü radyo 1 
7.30 Prosram Ye memleket .... ı ... 

J&n. 1,u Battt procram <PL>. 7,41 
Ajana baberıert, 8.- Senlcıalk pa.,;a. 
ıar <plJ, s,ıa..s,ao IDY1D .... tt. 

12.ao ~ " memleket llat 
•J&n. 12,aa Jılartlar <pt.), 12,41 AJau 
baberlert, 18,-.18,30 KaqJar PJ'Oll'L 
mmm devamı (PL). 

24. 3. 1942 

18.- Pf'Ol'l'alD n memleket ... t 
Dboe yolunda beş kişilık ka. Köylüler iki yüz, üç yüz adun ayarı, 18,03 Radyo .ıoa orkeatruı. 

fiJıemizi kıöyınler çevirdi: mesafede birer iki~r toplanmış. 1s,415 Zlra&t takvtm1. 18,IRS l'ud -· 
- Aman beyim, dikkat! dedi· la.rdı. BeşimiZ de göz uciyle bi. 19,30 llemıeıcet aat •JUi " a.ıam 

ler. Karşı mmtaka tehlikelidir. rer ağaç arıyorduk. Fakat ağaç haberleri, ıuıs ICahramaD1ık flirlerl, 
Arkadatım: nerede?. Üç beş ağaçtan hepsı 19,GG F'urt .... procrammm lldDcl 
- Demek ki asker tutmut ! de. birer fidan! ımmr. 20.ııs Radyo paetea. 20,41 

eti. Yua.k bölge? Arkadaşnn: K1lzl.k: 21,ıa KonUflll&t 21.ao Baftf 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm~ 
Nevralii,. Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

Kay\ünün Uzeriııde başlığı ka - Saat üç! dedi. Jandarmalıi.r uverUlr (pi.), 21,415 llUzlk. 22,80 Kem 
fasma geçmiş, kaim bir ~am· gelinclye kadar da üç saat, etti ıeket aaat; ayan, ajam uberıert " 
ba vardı. YUzil tragsızdı. Buna altı .. bana kalırsa mandayı sağa boralar, 22,415 22,ıso Yarmkl proc. 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

rağmen elmacık kemik'eri ve a. doğru yoldan ürkütmeli? nm ve kapu11. 

im Jrwmmda kalan deri8' aıınydı. Köylüler: 1------------1 K A y 1 p L A R 1 Adeti bir damla rivenol dökül. - Aman beyim, Allah aşkına. •-________ _ 
müttft: ve deri, illcı yan i~miş. diye, neredeyse diz çöktüler, uyu- Şehir Tivatroaunan 
yan içmemişti, yan yılanı ürl<Utmeyin? 1 

Köylülerden 'bir:!: Bir ba§kası: DRAM KISKINDA 
- Haı.ır efendim! dedi. Yasak - Doğnıl dedi. Manda alabiL 

bölge falan değil! bir mandıa var! diğine düzlük üzerine ka~:r.:ız. \.kp.m 20,30 da P ~ a A 

kudurmue ! tnsana doğru yürür. 
Parmağiyle kuzey batı tarafta Hepimiz, sanki A.ntdc, ön iki a. 

brr afac: altmı işaret etti: yağını birden omuzlarımızda hı• Beyoğlu Halk Sinema.sa 

lllektrik ldanlllnden aldlllm motör. 
cO ,,. eı1ektrikçt Bomervi81:ml zayi et
tim. Yen!aiDl alacatmldan Mk'"DID 
hnkınU JQktur. (89249) 

BörbaDeddfil .... 

••• 
- l,te ! settik; ve koca başı bizi şöyle bır 1 _ LoreJ 118,.. bdsler 
Dedi. vurarak.. t - Taman ' 

l'atlh notu memurlutundan aids.. 
tan ntltu kAfrdnm zayi ettim. YeDI. 
8iDl a1aca'1IDdaD eald81nbı hllkmtl yok 

Bqlarmuzı çevirdik. tıeride, Bir saat, ı~ı saat geçti. Altı 1 _ Bat .,. ... lladeL 

ıki yüz 6ç yUz metre ötede, dik. buçukta iki Jandarma boy verdı~ -----------
tur. (89241) 

kat edilmeme yeni eürillmiiş tar. ler. Biri ~avuştu: 
lalar anamda, yatnlJI bir kütük - Ulan bu ne biçim iş! dedi. 
mtibatııı veren, başı yukanda, Bütün köylWer: 
cim elite:, ön iki aya.klan yere gid· - Oyun etmiyoruz çavuş, dedi. 
det.le dayanmJf, kara bir heyııll ler; manda kudurmuş! 
duıııyor, w en ufak bir hareket. - Kudurdu ise jandarma ne 
lıe (bir yaprak çrtırdmı, veya kar yapacak buna" 
lldan blr el kald•rıp indirmekle) Biri: 
blltün etn.fmdakileri alıp götfir". - Tamam! ya köylüler nt~in 
oek kadar hazır bekliyordu. öldürmüyor?. 
Arkadqmı: Hepsi birbirinin yüzüne baktı: 
- Höst! dedi. Demek ki ku- - Doğru! biz niçin öldilnnüyo-

dunmış?. ruz?. 
- Evet beyi.uı; m celebl~! iıki Jandarma: 

888.t evvel pazardan aatm aldık. - Tuh! diye tükürdü, bir man. 
Tam şu hendek civıamıa gelinc-e. da yüzünden üç sıaa.t yol?. 

Köylülerden bir öteki: Sağ dir:eeğini şöyle bir yukan 
- Korktu! dedi. edip namlıyı doğrulttu: 
- Yok canım! nasıl korkmak? - Diruv! diruv! 

Kudurdu Birden oldu ltlmizı Hayvan evve~a bir idtildi: ve 
de fniattİ, ayaklan altİna aldı. Anide yere yapıştı. Jandarma: 

- J'en&dır manda Jrudunner. - Şimdi zabıt tutula.caık! dedi; 

Şubeye davet 
Dnbl&all Yeril As. IJ. .. ,......,.._ 

dan: 
2/829 P • .ut#. A, Rıza ottu t. Bak. 

kr 319 (89941). 
1/844 P • .utt. A.bmet ottu &lda 

828 ( "8084). 
4/148 Top. Aatt. t.mal1 oflu A. 

&aındl. 8te (28tH). 

4/271 Top, Aatf. Omıan ottu Sabit 
8828 (42048). 

4/940 Top. Aatf. JDm1za otlu A. Na. 
et 819 (81205). 

9/108 s. 6, Jıll. :ile, Alımellıoliu Yu. 
suf 299 (818.28). 

9/180 B. 8. Ki. :ile, BDml ot!1I B. 
Tevfik 800 (818.f). 

Bu mb&ytarm acele olarak fUbeJ'e 
gelmeleri UID olunur. 

• • • 
A.ü:eruk aile maqımı almak tela 

kullaDdJtım mGbrllmQ zayi ettim. Ye. 
D1mı1 alacatmıdan Mk1atnln htıkmO 
:yoktur. (atM&) 

N~..._ıNo:U. 

...,_.Yanet. 

• •• 
llJtlp nalll7e mtldtlrtUIQDden aldı. 

tını mart 142 •Jlll& alt • kff11lk ek. 
mele kanl.elDl •11 etum. Yen18lnl a. 
lacatrJnd&n ealdmln hQkmtl yoktur. 

(89244) 
lll7'tP KalNıll ıllue .,..._. No. il. 
..... 'ftdW-. 

bb·W A.ıt;Je t UllCllll lllllmlE BL 
ldmqlıldla: 

U/111 

bemflehrim! bir defa Akçakocada İfadeleriniz?.. ~ .. -----------. Beyotıu Tarlalıqmda 207 No. da 
bQtUn köyliileri ağaca tmnannn. Bet kişiden birimi.z: l91'ANllVL BOaaASININ 1 maldm Jılanyo Bubr* taratm4&n Be. 
ya mecbur etrn.İljti. Sabaha kadar - Eh Ç&V\JI, dedik, bi7.e mUsa. 2S/l!M2 tlyatıan l 10ltu Tarl&b&fl cad4eat I07 No. da 
hepsi de damların üstünde böy. ade ! yol açddı gaynk?. mukim kocan Kikl~ aıe)'hlne açtı-
lece kaldı. Bereket jandannala· - Yook! diye iki jandarma da ...... .. ....... it bopnma davaamm lera lulmuı 
ra? Siz. ne yapacaksmız? yak&mmdan yapıştı: LGndra 1 8terltD 1.22 mubüemelblde: 11. aJe)'bbl llrameL 

Köylü ne yapacağım ~r anda - Onlar ailAhlarını kullanma- lf•V7Wk 100 Po1aı ıao.1~ SAiD IMllml ~ .._ --. 
atıriam.JI gibi: yı haydi ~; ,. eis ne o-nn ıoe ~ Ki'. il.ile 11a11 " ~ mallbme dlTan1la. 
- Hiç! dedi andarmaya gıd.i.. diye hatırlatmadınız?. . Kadrld 100 Peseta 12.89 nMfne taHk ve gazete ne nb edDdtli 

}'Ol'UZI · Her neyse.,, Şu oldu ki, bır Stokholm 100 fnıeo Kr. 30.72 halde mm.,,.ı stınde p1mem11 n 
- Jandamıa?. Fakat biz, biz manda bize bef saate mal oldu. U11AJ1 vm 'l'AllVllA1 b1r ftld1 de lf&ldermemlf oldufmt-

gat mi dönecefiz? tki saat de ifade: 7. ... •• --- LT ıt.IO dan muhakementn &'17&ben 1cruma 
Bunu içimir.den biri söylemişti, Eğer benim gibi her uğradığı. ·- __..... - _,.. ---- ıı ... _._ n&nen . ad . lu Demlı'yolu 1 ft U 11.IO ..... ..,.-r ~ •ı-
Köylü sakalını ka§Jdı. Dudağı. nız yerde dolaşmayı ıtıy etmiş. tebllllm ,.. lbru edilen lhtw U&ım 

m bükttt Omuzunu kaldırdı: seniz, ifl;e bir köy gezisinde baş1- tetkik edl1eeetl '" muhakeme gQDO 

- Jaı{danna da bir buçuk sa- nıza gelecek olagıan işlerden.. o1an1c 12. '· MI .. t 1oa tamr edil. 
at öte? Gidip gelme ÜÇ saat! KocıMll Mll7e llalmk Bfldmlll'L dllfnden mua)'19D gQnde p1mu1 "· 

deil: ,. 'bir wıkU göndermesi ... akit tak. 

TURKiYE iS BANKASI ....................... 
;.:: ·~-:ük Tasarruf ı adet aooo uraıu - IOOO.- Ura 

Hesaplan ... lOCKı - IUOI.-
1 .. ıııe • - 1800.-.a l""fRAJltn: PIAM • • 5CJll • - ıaoo.-

ıusf IDm.u t ş. ..... 10 • - • - l80G.-
tO tOD - eooo.-1.\ya, t ......,,.., .... • ., . ,., • - JllOO.-......... ~ llO • • • IOUO,...J ....... ı• uı - !"00 

N2/119 

Killi Müdafaa Velc&let1ne lsdetell 
KocaA!ll JıuiDe1 maU.Yul vekili &TU. 

1 kat Hnınl Urtu tarafından ı..tanbul 
' Kaımnpqa DenJlı hutabanNlnde 1828 

sicil No.lr Ahmet ottu tbrahJm Ta,y. 
fun aıeyhlne ikame ey1edi#I alacak 
davumdan dolaJll UwnetglJu meçhul 
oldutundan gazeten1s1D 115 1Ub&t 942 
gtln n 8889 .ayıalle ıIAnm d&ntt,e 
tebUI olunarak ıo. s. 942 alı ,antı 
saat 10 da ınahkememlsde hamr bu. 
lunnıuı blldlrlldllt halde ylDe malı. 
kemeye icabet e~ mlddeJal.,tı 
Ahmet ottu tbr&hlm Ta1f'a'• mab.. 

I kemece Dlnen sr7&P karan. tebllltJıe 
kaTar ftl'llmlft1!', 

Karar nçtdle R. U. :il, kanummUD 
401 tDCi ınaddealne tAvtlkan &'17&P 
karan yerine kaim Olma1c Ye mab. 
keme gtlnü olan 18, 4. 942 pe119mbe 
saat 14 de mahkemem.lr.de hazır bu. 

. lurıma.k bere Ulnen tebltı? olunur, 
(892815) 

dea: 
Beyotlu B'ukan.pener cemlyetı lda. 

re heyeti 28. 8. 142 cumartul gUntl 
uat ıs de cemqetln merkesi olan 
Be7oflUDda Telgraf 80kafmda 9/11 
numaralı datnli m.ahaUunda akU mu. 
kar'Nr bulunu eerıellk umum! içti. 
mada ilam' bulunmak bere dalmt L 
zumı davet eder. (892151) 

BUZNAlllll: 

1 - Zabtı •bdan kınat .,. tetkiki. 
2 - idare mecU.slDden a)'n1an dGrt 

Uaıırn IDtlbabl, 
3 - 8eDel abıkaya alt katı ııe.a. 

bin lmaat " tıetk!ld, 
• - Bnlnoolnm tudlk .... bbultl,. 
1 - Jluraldp lntlhalıl, 
ı - ld&re heJeUn1n beyanatmd&D 

lb&retUr • 

dlrde muhakemeye 'bir daba kabul e. 
dllmlyecetı gıyap kararı ma.kamma 
Jratm olmak bere D&n olunur. 

(39242) 

H0/117 
Davacı P'atilı Malta Hoca Oveys 

maballem 8tlrre Eınlnl 90kak o nu. 
marada oturan Kemalettin taratm. 
dan Koca Kuatala pap. Hancı KarL 
p mahalleei Ttlrbe 90kak 12 ııuma. 
nda oturmakta lkca flmdUd oturdufu 
1Wl beD1 olmıyaıı 'llOseneıı aıeyblDe 
ikame ey1edtli taWc tıucUJ davumın 
mlddelatqbbı Sl)'&blnda " tJlna ya. 
pr1&Jl muh&kemesl 80llunda: bilen ntl. 
tua ldltOtunde kan koca olarak ka. 
Jıt1ı bulunan davacı Kemalettlnlrı 

mQddelaleyba Ktızeyyenl ınederıl ka 
nunun ytlrllltlfe g'lrmesden e.,.,eı bo • 
gandıft u.ulen sabit oldulundaıı. t bu 
talAkm ntlfwı ktıttlttlDdekl kayrUan. 
na teBC!Une dair verilen 21. 8. 942 ta 
ribll h1llun11n mUddetaleytıanm ikamet 
gAhmJD mec;buU,etıne blnaeD t.ebllğ 

yerine geçmek tlzere bllkUın tııuuı 
nm blr nO.bumm mahkeme divanba 
neeıne Wlk edtıdltt maıeun olmak U 
mere Uln olunur. (892!50) 

Konferam 
Kadıköy llalkftladenı 

215. 8. 942 çarp.mba saat I0,30 da 
Bay Dr. Bedrl Ruha&lman taratmdan 
(tnsanm krymetl Flzlyolojik n pstko. 
Iojtk balmndan) mevzulu bir konte. 
r&JUI veıilecektlr. HerkN ıeteblllr. 

SAHiBi : ASIM US 
B•,ıldılı )'er: VAKiT MATRAASI 

Umumi Neşrly•tı ld•re eden 
Refik Alımel S~"('noll 

Toprak MaMalleri Oliai latanbul Subeainden: 
KulıteıU deltrmeDJerde GtQtmekte buhmdutumwı bubub&tm temısaen. 

ınNlnde elde edilen ans. taTUk yemi, çeft'eJltt ,,. tos dibi çdantıl&r kar. 
§llıklı pazarlık 8W'9Ule Llm&ıı ban 4 Onctl kattaki dalremisde •tııacaktır. 
Puar!ıta ltUrlk edeceklerbl bin liralık banka temıııat mektubu veJa u.. 
kitle blrllkte 2t. Kart. H2 alı &llDtl ... t OD dörtt. oılelmlD bulunma t 

lan rica olunur, (8181) 

istanbul Umumi Meclisi Azasına 
ldanbul Vali ve Bel etliye Reuliğinclen: 
ltttuıbuıl umum! mecll• Oçllnctl lntlbap devrealnJD • tlDcO yılı m.ua 

lçttmamm ilk lnlkadrıu 1. 4, 941 tarUıine raaUryan Ç&l'f&lllba gClntl .. t 
ı' de aktedeceflnden o g1ln muayyen saatte WDUDÜ mecli.s aloııuııu tet-
rttıerl rica olunur. <ITU) 

RUZNAME: 
1942 mali yılı bOtçelerl. 

( latanbul B~lediyeıi il&nlan ) 
Beyazıt İnkllAp müze3l etr&tlnm tanztmlnln ikmali ltl açık ekaUtm1)'9 

konutmU§tur. Keılf bedell 8049 Ura 4 kurut ve tık teminatı 291 Ura 18 
kuruıtur. Keıtır ve ıartname Zabıt ve Muamel!t Kttd1lrltl1Q k&leınlnde 
gGrQlebJllr. thale 8. 4. 942 çal'§amba günü saat 14 de Daim! J!lDeOmende 
yapıla.cal< ır. 

Tallpler.n Dk teminat makbuz veya mektuplan ihale tartblnden a can 
eneı Beled ye Fen tıleri KüdUrlUğtlne mllracaa.Ua alacaktan femd ebll79t 
vıe 9'1 yılır.a alt Ticaret Odur veslkalartle ihale g11Dtl muayyen aaatte 
Dalrııl Encümende bu!unmalan. • (3160) r-----------.---., ilrllıye ı.,amıauıveı 

ZiRAAT BANKASI 
Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai ue hcari her neuı banlıa muameleleri. 
t>an t>lrikt1renJtte P 'IOO Un tkra:n•Te """°' 

6U'&at Bankumda ııumb&nb " lbtı&rms t:aArrw Dea&pıanDCla • u 
IO llruı bulunanlara 8ellede t cleta çekllecell lmr"a De ... ,._.. 

pl&Da ır6n lkramQıe datrtııacaJrtır. 

• • • • • • .. . 
• ..... • dO .. • t,111 • 

• 
• 
• 

ı.ooo • ..... . 
&.111 • 

l!G ... .. .. • 
• 
. ...... .... . 

DlKKNr Re•plarmdakt paralar ııılr ..... tçblde M llradall qafl 
'9fml)'9nıen fkramtye çılltıfı taluUJ'de 11. 30 taıaatyle nrllecekUt 

C._ıdeler: 11 Mal'\, 11 HUlr&D, U IC7ltu. 11 BIJ'lDaücanuJI car1b1e 
rtao. f&pWr 


