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6nemli bir hldise BULGARiSTAN 
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6 

ODAav .Flober'ln bu barikDIAcle aefta atk ve 
ıaıtld ~ 11 k1lpoa pUren oka)'1HlllDRD& yaJ

am IO larnlla ftrlleeektir. Salambo .ut llQ)11k •1-
taldE lılr -*9. Ba lmponJan Mir~ uaut • 
IM)'9I& 

Yazan: AsUH. ~ Rusyaya harp 
ilan ediyor .MIUetleraruı bir jilrinin anıt • 

kabir lçla ~ mllletleraruı bir 
misahekada profeeör Emin Onat'm 
projesilll miiUfata liyık bir eser 
olarak ~ olmuı memleket.hı 
._. kötı•••de baldı bir sevinç ve 
jftJhar ayandmlı. 

-0--

Almanyaya 
200 bin asker 

verecek 
Bir Bulıar ıenerali ve 
yiikeek ıubaylar tevkif 

edildi 

Allıt - kabir aömharlyetba ytlk
ıtek karueasa AtaUirke Tllrk mlJ. 
letllllD sevgi \'9 aygı borcuaa can
landına ebedi bir hitua olacağı 
ic;ba her IDMMlle bir Türk eaeri 
olmalıydı. Ba eserin yalnız ta§ı. 
olmalıydı. Ba eserin amelesi, Türk 
nst&lan elile lnmıbnıunah; ayni 
zamanda lislfıba da Ttlrk olmalıy
dı. Anıt - bblrl gören yerlfler ve 
,........,. .. ba gbel eeer l'l isimde 
bir 'l'lrldindttr, demeliydi. 
lfemleketiaı Ttlrldln kanı, l'tir

ldba .ıwu, 'l'tlrldba eli Ue kurtar-
11111 olu bir lıalmmuınm mezannı 

milletlttal'UI bir mfhebekada bir 
Türk saaatömun mavatfakiyetl 
gösteriyor ki ça111M Türk genoJe
ıt için htlkbalbı bllttia kapılan a
çıktır. ''Tllrlder askeri bir millet
Ur; iyi uker olarlar; iyi komatan 
yetiştlıtrler; fakat dl~ medeal 
faaliyet U.nlarmda milletlel'Wlllll 
bir \'llrbk gösteremezler,. demek 
Türk milletine bühtan etmektir; 
Türk milletinin yaratıcı kablU,et
lerinl görmemektir; Türkün tari
hini inkir etmektir. Milletler ara
ı:u anıt • kabir mtlsabakumm neti
cesi bu haldkatt milletleraruı '3b
retlerin de itt&alri ile belirtmlt 
olduğa için Türk sanat tarihinde 
nnotulmaz bir hldlse olarak kala. 
raktır. 

Papen 
Berlinde 

Bulgar gazeteleri kralm aıeyahali ! 
hakkında Alman gueteleri derecealn. 1 
de merakla bah8etmektedirıer. BuL 
gar radyon Alman gaııetelerlnden 

lkUbular yapl!Uftır. 

ı11is bir ...ı ulılbl de oıı.
Jalana bir ... J&Ptınmt olmak hiç 
bir Tlrk d1171119UM uygarı gelmi
Yonla. Amt - blJlrln projesi ya
buaa bir -.tlı&r elile dzllmlt o
hına bana Tlrk .....ı i.leml için 
bir aevl ayıp ..._., eadifesi zl
....._. hUdm oluyordu. Onan için 
Amt - bbir projelJI Milletler ..._ 
91 lılr mlluJıeb,a konm••na itJ
l'M edenler balada. 

Londra radyo.unun Bulgarca ner 
rlyatı, Bulgar mllleUni, kral Borie 

ve hllkiUnete karfı klflurtm&k için Şark cephesinde 
hA<U.elerl vealle ·aa)'DUltır. Radyo, Milli ahllkın temeli 

BerllD, H (A.A) - Almanyanı.Ü 
Ankara büyük elçial .K. Von Papen 
Berline geJml§tlr. 

Bulgarlarm feJl.kete .µı1lklenecıetlnl, 

tek çarenin kral Borl•I tahttan atmak Kerç'e 
oldufwıu tekrar etmfıtfr. 

<Devamı Sa. 2 sa ş de) 
Yazan: IADld 

• • MühimSovyet 
MahkQmlar zıraat ış- kuwetleri 

Çoc'*1ıımnm va.tan. ee'V8i*ı& .-..ı.n.ıı 
Jronıyarat ~titımelidirier. Şimdlri 781*1 

yqtiğimis --göre golt cJeCıllmiltiır. llcmle. 
ket i9inden ve dlıpndan geeı teıııirter gok g_....,_ 

l'abt 5lmdi ........... neti
... alındlktu 90Dra an1atdryor ki 
... ,..... ffteddlltlere dtıt-Jer 

~- Anıt - ...... için lerinde çalıştırllıyor sevkedildi 
m11Jet.1ew ~ mlleebaka mil- A111ıan, • (Valrd .............. ,_ r .-ain ,oacterme19 devam etmekte. 
il ~rf memleketill -.. DeYlet slraat ifletmelerl llunmaa bQ.. dlr. Biı d :mallkGmun bu menlmde
Bat a•e•a gerçekle,tlrdill iler- ,ak bir dinlet G1ftU1i o1aa De'emeıQ ld ~ i8tlfade edUdill ta· 
•- hamlelerin; ölçmt"ğe JU'Ullll- çittqlade alral ~ ..,ıemrı bülmk ettllt talrdlrde A.dUııe Teö.. 

ler Çocuklaınma kendi DEl&lerine ~li Te bü
tün ten teeirlere, abıtmn ~ tı:ıoyalııllece Ilı
niyette bamialımabdll'la.r. Vat:amaevertik ahlllan 
bafmda gelir. ISID:T lNONC 

tir. inil~. Jeti Ddnol 400 klflllk '* eldlıl cabl-
Atattlrk memleket.ini d_... la- Bu &7ID baplda ...,...,_ stıade- mü u.re bu mmtüir.,a 88YIDldeoek.. 

UJa.-du, mlBetinl yabuer ...,._ rlls 400 maJıkGm Jmbamt, •• .,. tir. Diler tarattaiı ıarpnı bakır ma
U..- lmrtanblr ZlllDUl bir ~ meyve yetiftirUmUl tom muhtelit denlnde Ç&1Ifmak bere 400 mahk9m .-.: ......... :. kMabalanrrm ve köy-
__ __, alanlardaki faaliyetlerine bU;yQk bir lat.eml§, Adliye veklllltl bu arzuyu ye 
lfltmls yaDlllll ve yıkdnuttı. Yanan hız1a devam etmekfAıdlrler, Ziraat ve.. rtne getirmek için tem•J!l•ra ba§la -
~ dlkUnla1111, IUmapq:-=·~~~~~~ · ı t.-r, • ...... ..._ er 18 '*h •• Aıı8'eı•~ ~~Jllır, .. V·~ 

--. --. - iala lıU bCl1pJıe .... alla .... .. ' ~ a.-. mwtkb • 
;,••· ,.... _ ..... geliMe todll Jllıaat ~ tıalmmlak - ~. 
nnler aıumda ba ltı.t ........ _,.._......._.tiyle danan, 
bi IRiJer ve .....,iv lııDe baJ- I 
mUta SOJiak §dEiJmltff. 

l'abt p,...t bata dlfbee ace- , 
arllik clenl ..... slrmedL I9ldf 
JUtlumda iter tlrla ifleıtıti ken. 1 
dl eli ile ~ bnnu vermiş 
olllla Tlbtder • bir UlllUl iolnde ı 
bltla 90l'hddan yendller. On eeldz 
,.. iclade o JWlllUI tehirler, ..... 1 
...... klyler :,apdmJltır. Fada 0-

laıü 'bitin ......ıeket ..,_ ..... 
~· ailu'la lrtUmllttlr ve blltAlıı 
... itler llep Ttlrk elUe, T8rk lıilgi-
•ile ve TUdr ..,._yeıdle llqanl- 1 .......... 
... Mıt - ...... lola ..... 1 

Hitler - Boris 
1 

görüşmesi 
Alınan pzetelerinin 

nepİ7Gfı 
Laadn, 18 (AA.) - Stc:ıöomı.

den bildld1diilne göre. KJNl Bo r 

ıildn Hit1el"le ~ 9C>k mun 
sOrmihJttlr. 

_...., • (AA.) - Kral Bori8tD 
:rwuwt slyareU BerUn t.emmda bO.. 
,ak .,. kuneW bir .eempaU uJ&llıdır_ 
llUft;ır. Volldflr Beolıüter paete.ı 

l&Yle 7Ul10!': 
Gandi 
Kırips ile 
görüşecek 

Alman • BuJpr dostlutu lld deT • 
Jetin ~ lttlfaldan o.rtne mllea • 
.. dellJdlr. Bu doRluk gecen bOytlk 
harpte Ud mllJet1D .awı arkadqlı • 
lmdaD dola71 kalblerl blrlbirlne bat
laımut olan dQ)'IUlardan ileri sel -
~. BusOn BuJp.r19t&D, modern 
t&rlb1n1D hiçbir dnrlrıde sörllnmedlği 
kadar bO)'tlk n kuneWdlr. Yeni Av. 
rapa DIPmmm kaldelerillden bir1Di 
tetkll etmek mfaWe ubdeatne teret • 
tUp eden muul119t1 mtldrlktlr. 

Hini LiJeri alri. lilıirlmni 
Jeiiftirmemif olJafanu 

6ilJirJi 
(Yazrıı ! nclde) 

.lapoalana tip • .... IMIMrlert ytbe. 

relı: ~ lılldlrUmltU. a..dm
de '* ~ ...,.. lm•wtluln 

aelut pNln1 .. ~ 

Pasilik ve Birmanya 
ceplaeai 

Japon hücumları 
devam ediyor 

Birmanya cepbeainde 
bir yer daha İfgal edildi 

<Ymııı 2 nt'ldeJ 

tkt1eaden. ifbUUli yapan motterek 
8l)ruet takip eda ve mahrem doeUuk 
ratıltalarlle bbjblrlne ballı olan Al • 
ına.u mDleUert arumda aam1ml Ye c1d 
dl derin bir arkadq hk vardır. Her 
iki mm.tin pı.ceırtekl münuebeUerl 
iki taraf için bOJt1k lyUWer IDe)'daDa 
ıetıreblleoek 19l1melerl daha fasla ar. 
tacaktır. 

Abma .............. aeptptı 

BerUa, il (A.A) - D.N.B.: 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
italya donanması ha
rekete geçecek mi? 

Bu abahki Alman bunu: 
Kral Borta'ln J'Uhrer'e yapbtı ziya. 

ret Alman gazetelerinde «>Jduk~ eem. 
Patnı bir yankı bulmaktadır. 

(Dewmı Sa. ! sa ı tl•l 

ŞARK ve LbiY A CdlD'.SINDE 

Almaıı k:aşnaklanndan verl*ı 
bir haber flM)ur: 

Sovyetler Kerç ya.nmaduma 
mi.bjm Jmvvotlılr wAretaıteleı*. 

Fakat dllflDan taarruzlan ı:ıO*ilr· 
tUlm8fttlr. Gene Alman teblifin · 
de fil •tırlar var: "2-i marit.a Al
rmıı 18.Vafl tayyareleri 1*° Kafkaa 

(Devamı Sa. ! Sa. 1 de) 

tasan makine için dejll, lllÜİlle 1 Artık mlltenık davalar • 
inan iç'ndir. \'urtalan pye, p- talmat, m8lterek w.ller Jauıuıel 

Karlar erimiye baitladı ye1er1 '-uıta .......... ~k defa acr tlıli b,ı.etmlt, gnp1ar ..... 
Y acı dizlerini diivmlflerdlr. • ........., ............... 

......, • <4.A.) - • A.IUrl lıtr taun tophrlaklan maddeJI her 111, 161'11 1anlum& s&a81 
membadan blldirU110l": umaa bir gaye fc1a lnallıuumtlar· mitUr. Bb blyle ............. 

25 martta Kerç :vanmadumda bol. rur. Fakat öyle umutlar olmat- sedea ilice Dİee ~ göıd 
tevlkler haflf kuvveUerle taarruza p. tur ki ellerinde bol vurt&lar oldu- Banlana • llbel _.. 1919 ._ 
çerek hiçbir netice elde edememlf· ia halde insanlar ea aziz bMın- binin mail'P ett.iil dmreler 
lerdlr. lannı kalplerinden silmeje, en (Devamı a tlllllll _,.,..., 
Aimaıı AAlrlerbı ifadelerine ıöre bol. - ___ ...._. ..__.._ • ..._._ ----
~ ~ ........ -. ;ranm_ :J;i;;::;;:-~ ~ 
adaırmda GD Ud Nade t1bDeD1. tlç &Y· ....,.~ ...... llir llllıtl 
CI tutayml Ye dört taDk WpJIDI iebepler ftl'dlr ... Mllepledn ell 
tu.ıtyete geçlrmlolerdlr. Bu fayduaı möbbn tn.alal'lll hlrbirlerbe ve 
taarruzlar SovJellere ya1JWI IDAnca l nıensop oldaldan toplalaklarla o
detll harp ~meal bakımından da 311 trtJbatamu kaybetmelerldir. 
pek bUy11k kayıplara mal olmU§tur taMD toplahllmıma puph•nw-
Yalmz bu kealmde bo)f8vlkler 230 sı ttbill, tllrlll olar. Ya inan pap-
tank kaybetml§lerdlr. lan dJtardaa gelea lıir .. va,. t.. 

8Wdaolm, 18 (A.A.) - Şark cep . bJ olarlar. A9d klltle ile oı.. irtl-

Elimize geçecek fınatl... 
kaybedersek harbi 

kamnamayız 
(J'aıaı ! ıu:ld# 1 lıulndeD 80D a1IDaıı haberlerde hare- bat.lan kaybolur. 

ı<l.ttan ziyade .ubunetten ı..ıa.edlJ • -----------------~-------

:e:n~ic!~=be= ce::ıa: Gençler her romanı okumah mıdır ? 
.ınJaplmaktadır. 

(D~rxunı Sa. 
2 

sn 
6 

daJ Reşat Ekrem Koçu-
Kıymetli •• sanatli&rımız 

Müzeyyen 
Senar 

Ayda bir baatabane' 
lercle hastalara konaer 

verecek 

1 

1 

nun cevabı 
llUClllUI lilıir laayalanfla 

aluliJini giilii~ bala
- Milli etle6iyat 
yt/ı ı 8 milyonluk 
ccımiaanın nela al. 

""' t 
yorum 
olmaa 
Türk 
maana imMn """ mı 
itli? 

Gençler her :romanı okumalı 
evmu etrafmdıa psete-

8ÇIDll okluğu anket öiret
lller ve yl'bek tabail ta

&l"BlllıJllda bOyUk bir dk 

uudır? iri 
misin 
menler, ve 
lebeleri 
uyandı 

tarih öP 
(D 

n:mvtır. 8'J8ÜD de t.annnllj 
etmenlerinden ve kıfmit

evamr Sa. 2 sa • de) 

Gün ierin peşinden : 

Tanmmıt mugamılyeıerlmllıden 110 
seyyen Senar belediyeye müracaat ._ 
derek ayda bir gt1n tayin edilecek bir 
ııutabanede fahrt olarak bir koneer 
'Nl'llleft teklif etmifttr. Beledlfe tek. 
lift kabul etmı,, lılllJıeyyen Senamı 

&1deceti haatahanelerln bir programı 
yapılacak, kendlatne w llutahaDe ta. 
biblerlne verilecektir. 

Bu suretle butalanmıs da ruhi gı_ 
dalarını tatmin etmif olacaktır. tik 
olarak ııan&toryomJardan mıı•nacak· 

trr. 
Deferll okuyucumuzun bu hareketi· 

Dl takdirle karJılaı'!S. 

Bi r tarife meselesi 
bmılt, A dapezen, Glve tarallan 

eni limendif er tarifelerin
t.çidir. Eakiden ı.tan. 

kalkan bir tren ieim1erini 
ticaret meıtı:esldine 

işlerini g6rilr, alrlam yine 
itine d&.er«, Bundan 

t villyeti m:ıll"I Jçerillin
haıt da remı! ve hmaBi 

yine gUnmıirlk İ8bmbu
dip gelelı8irdi. 

abaMıııl y 
den §lrj.ye 
bWdan 
aymğmm 
&ider. . 
evine ve 
bqıka 1zmi 
de bulunan 
itleri için 
ıa kader gt 

Yeni 
metm 
dilen yerde 
tlll günO. di 
Bir çok yo 
da.puan, 

taıtfe ile ı..ı temm et
imJdln deiUdlr. Mutlalra Ji

bir gece lraJmaJr ve er· 
~ aruretl vardır. 
ıcuıar son gtbıletde A

tzmit sokaklannda, lmh
velıanelerde, poJie kanltoUannda 

"""'9hleınelr ~ bl -
Odllarcbr. 

Çare IUdtll': ~ .. -
kiden oJduiu dıi -.ıı eaıat 7,5 
ta bir tren. ve .,._ Jaare:ı F.llldte
!ıirdea henıket eclel* llayclaqıa.. 
şaya alEeam -.t 20, )'alıut 22 de 
y etlfCC6k ...cıte ditel' 1*' ~ 
kaldumak. 

Devlıet dıemiı~ lllalWli 
yeni pollta ihdas ehrııelı•ü ve w 
rı6 f~ JRl••wıeı ba
rtımn tarifede ufak bir d .... llc 
yapnekla bu iJıtb'8ıCI tatmin ede· 
biJılır -ve I*- taç villJ'8t haaan 
minnet ve flWmmJm .._...,..., 

HASAN KVMÇAYI 



• 
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.!~c:.:!r.~.~!!!.~~.'!.'!.~~~.'!!.: .. _ .. • Edirne n in 1 kur 
idareci ve salahıyet karagn•no lngil!z tay~areleri taratın .. 

mtıer • ioris 
girişmesi 

Libyada 
(Baıtarafı l inci say/ada), 

Ben idareci değı.im. Fakat iç- ;ıltma nlama.z ve almamalıdır da .... Y dan §ıddetlı taarruza ugradı 
Voelkischer Beobachter şöyle diyor; 
Alma.n - Bulgar dostluğu bugUıı iki 

devlet arasındaki siyasi Jtti!aka. da • 
yanmakta ve umuml lıarpt~ki ısilt\h 
kardqUfinden daha bUyUk bir ICY 

onları bağlamaktadır. Bulgarlstan bu 
gUn modern taribln.in hiç bir daklka
smda. oJmadığı kadar bUytlk ve ku"
vetlldlr. Bulgaristan yeni Avrupa nL 
zammın bir direği sıfatile kendis1nc 
düşen mesullyetl. tamamen mUdrikUr. 

Alman ve Bulgar milletıert derin ve 
içten bir arkadlı§lık, müşterek blr lll
ya81 his, ktlltilr .a.haaında yemlfll blr 
kar~ılqma ve iktisadt iş birliği ile 
birbirine bağlıdır. 

Mihverin büyük ölçüde 
hareketleri bcqlıyor 

~hire, 26 (A.A) - Orta prk 1n.. 
gillz kuvvcUeri umuml karargA.hmm 
tebliği: 

Ierinde candan ark:ıda§'m pek çok- Hem ni~in muvaffokiyet, tehli
tır.r. Onlar ltendili:klerinclen pek ke ve <'esaretle milvazi gitsin~ Bu
söylemezler. Hatta idare bahi.Sleri ı.rnn annhtsrr surette de-ğil o vall
iızerlnde yazı yaztlma.şmdan da pek :ıin mlicehcz olması icap eden sa. 

Ellimc, 26 (Y:ılut muhabirin
den) -- 2G mart, Jıer seneki gibi 
hu sene de halkev:nde Edirne hal
kının ve gnçlığin yaptığr bi.iyük bir 
illtifa.Ue yaşatılmıştır. Tarih öğret. 
meni Osman Peremeci. öğretmen 
Çetin İspa.ha ve Uluğ söyledikleri 
bi;rer nutukla Balkan harbinıi ve 
Edirnenin sukutunu nnlata:rak o 
h~teki maddi mane\'i kayrplan. 
mrzı !taymıs vo mim birliğin ebem
wiyetine işaret ettikten SOM'& Bal
kan harbl şehitlerimizi §Ukraııla 
anmışlardır. 

Londra, 26 (A. A.) -Çarşamba 
Perşembe gecesi hava şartlarının 

pek müsait olınası yüzünden İngi
liz bomba tayyarelerinden mU.rek· 
kep büyük bir tetkilin Rur havza
sı üzerinde h:ırek3.t yaptığı ve ne· 
ticenin iyi sanıldığı resmen bildi .. 
rilmektedir. 

BugUnkU perşembe günU Tınimi'· 

nln cenub ve Mekllinin §imal bf$1:e. 
Jerinde dU~mru:ı motörlU taııtıarmm 

bllyük ölçUde hareketleri görtUmüş 
tıır. Zırhlı otomobillerimiz .ı'Jkima 

bC!lgeslnde bombardıman edlımlttir. 

hoşnut değildirler. Ben de kendi- lahiyetinde bıılunmaiıdır. 
!erini dinlemiş olsaydım bu m{)V- · Muhatabon enerji ve muvaffa.ki
ır.ua girıni,yebilıirclim. Lakin küçUk- ıeti ile sevilmi$1 b'r idaresi olma
JüğU:ndonberi idareciliğe işık bazı. saydı kendiı>ind"n ı::üphelenir ve 
a.11kadaşları bugün bezgin gibi bul- pısmklığır.a hükmederdim. Londra, 26 ( A.A.) - hıgntere h~ 
duktan ve bir çok geınçleri de bun- Buııılan sonra dah:ı bir kaç ida
ann teJl.kinJerlyle idarecilikten reciyle konuştum. Onların ş~ayet
~mır gördükten sonra susmayı !erini sİralamasmn meydan verme
ı.ygun ıbulmadmı. rten söze ben ba§llyor ve yukanda 

va nezarettnin tebli#i: 
DUn avcıların refakatinde bulunan 

bomba tayyareleri Le • Trait • Sur -
Seine tezgtuılanıı.a taarruz etmtııler -
dir. 

PasWk we Blrmaaya 
cephesi 

Geçenlerde bir vilAyeü do.lqı
)ordum. Buı nahiyelere de uğra
Jrm. Nahiye mUdür1'e.rinl h:ı llerin
ıen çok ~l.ld~ buldum. Önce 
kendilerinltı, bilhasea, ma.ddi ba
kmıdan ilımale uğradıklarından 
'h3Jl5edeceklerini 88ndmı. Buna keıı 
di kendime ceva.bnnı hazırlıyordum. 
ÇünkU son senelerde iküçUk dahi-
liye memurla.rmm terrthi için alı
nan ~t lknnır ve ıııonuçlar mey
danda idi; fakat na.biye mUdUrleri 
bu cihete temas etmiyerek selihi
yetsizlikeirin.ln kendilerini gölge
den farksız bir hale getirdiğini, köy 
mulıt:arlarmm bu huauata onlar -
dan çok bahtiyar olduğunu söyle
d ~r. Ru mtldilri~n kaymalwnlan 
do ayni dert içindeydi. TcsndüC 
~~ bu idarecilerin wlileriyle de 

k ·~!aştırdı. Tahminim lıilifına 
~er va.l!i de salahiye'iinin kifa -
"zHğinden mılltectııirdi. Valile 

hayli ikonuştllktan 80llra ikana.
, · nı ~ cümlelerle belirtti: Her 
•-i r fi.miri, parlak baeıanlar @<>yle 
d ı • ı va.zlfeeinde muvaffak sa. 
· rlatıi~ek içtn Jtelte!!ll.ni koltuğu 

tepllelerde daram f 
(Badara/ı 1 incl ıagfada) 

liraruıında orta hacimde bir ticaret 
•:rnıisini bombalarla ateşe vermiş-
10-rdir.,, Bunım. manaeı §Ud.ur: "Al 
r, a ıı ta.yya.r.eleri, Kafkas limanla
rını ziyarot..e lıeşJadılaı-, Bu liman 
ııcr._oe"dir?. Bunuı."'l ehemmiyeti yolı:-
ur. Millıi-aı cilau, Kafkas limanı 

olrn&S<lrr ve il!klıaJıar "taattuz;unda 
bu Hmaularm. dabıa ağır hava hü· 
cumlanna uğramnsx bekle:nebiıJ:ir. 

Cephenin şiddetJi soğuklan kr
!'111ırw§ ve ~ kesim.lede buzlar 
t.runcğe ba@-Jıomıttır. BilıMaeleyh, 
ilkbahar ~ be.ıemp• ar
tiı'ic g!ln ve en nihayet hafta mese-
1 si olm~tur. Ya.lnJz Almanlar 

~'If ibir nokta mı arayacak, yok
krş deVI'elEilİll:~ teıhlükeli haJ.!l.er 

· teren llle!'kez.Jıere mi hUcum e· 
dece'k? Alman Başlrumand.anmm 
.kıar.ırı vcrmis olduğuna ~phe yok
tur. Si.Wıına emin olmı Almanlar, 
hangi cepb-ede nasıl ör 'tesir ya.pa. 
~laımı lbilıiyorle.r. Ve ii:k taa.r

rw:, kI.§ devreeindeki Alman ha -
~11rı ğnun 3Zametiıti de ortaya ıko· 
yaoo'ktır. Bu, bet halde illt büyük 
t.~ kadar, ha:ttJ. daha toplu 
kuvvetıe.rle olıacaktr. 

Liıbyada da Rommei'Jn harekete 
ge<'ıne za.ıntııı;r yakla..~. İlk de. 
fo IJU slltunla.rda. işaret ettiğim.iz 
g;ı:b cephelerde ~yni zmı,anda bir 
kı.:re et obnası <laha. lruvvetle nnıh 
t nı 1 görüimck~edir. 

H • bu eanad& İtalyan dmwıma... 
w ııareltete PÇ!Jlp8i beklenebl-

1 .• t fani ajamK, İJı(l11lzlerin Lltto. 
no zırhlıamt batırdıklan handi.sln.l 
tek D ederken -fUft}an da •vuruyor: 
' n llz A.mlrallık d&ireıl, nellc.leri 
ya.Ju ı ı. görülecek olan İtalyan hU • 
cuml rı ın teırJrinl aaı.a detiftiremi· 
y cektır., bunun mAnaaı açıktır: ltaı. 
y n donnnmıı.sr bir hareket yapmak 
a.zınlnd dir. 

PAStFtK CBPllll81NDl!I: 
Blrmanyn cephesindeki tazyik git. 

tıkçe artmılktadır. Blngale kör!eZin • 
d ki And&m•n adalarmın ı~aı edil
me i ı.talozya, Seyl&n 'Ye HtndJataıı 

ar..wndakt bUytlk bir engel'! odtad&n 
l<aldırmıı bulunuyor. Bu cephede da
ha ı;lddetli blr hareket bekl~blllr. 

Amerikada 
7141 Mlllver teltaaıı 

tewlsil edildi 
\'a~lnsf.9n, 26 (A.A) - Adli,ye .ne· 

zaretlnin geçen hafta içinde 97 Ja • 
pon, 117 Alman ve 193 İtalyan tevkif 
edilml,'J ve bu suretlG harbin baııe.ngı 
cmdanbert yakalanan mihver tebaaaı 
'iHI kişiyi bulmll§tur. 

Almanya Şiliye 

hıahsettiğ'm valinin (Her idare a
mfrl muvaffa.lı:iyet için kellesini ... ) 
değil mi? diyo.""dıun. Kendi dü§ün
celt'rinln aynmı bende görmekten 
hayret" <M"'cn bu nrkadaşlar uzun 
ıızachya misalleri\' başlıyorlardı. 

Kendimi l:u telkin !erden bir 
müddet uzcık'aştırd1ktan sonra sa
ıahiyet mt>vımu tizeıinde bir ara -
lık durdum. Bu, hakikaten iyi bir 
§ey! Herket.te jgtediği kadar sala
hiyet olsa dünynnm hali ne o:ur di. 
ye düşilnclilm. Fa.kat fazla derinle~ 
re gitmedm-1. Bu a.rkadaşlarımın 
d:Ieklerlndo haklı tara.flan ı:oktu. 
Falih RlfkT Atay'm Ul\U!ta çlıkan 
''e muvaffak valilerden ba.lı.scdip 
1>ir çok idarecilerin kalplerinde 
<laTgm izl~r bmtkan hasyazısmı 
tekrar oıkudum. 

Sevgili okuyuculanm, beni b' ı· 
idare hukuku profesörü sanıp s.i.ıe 
merkeziyet. ademi merkeziyet, 
tewii ~uniyettcn beb.sedeceği -
me hemen hükmetmeyin. Şu dara
cık köşemde nazariyelere da!aca.k 
yerim yok. S ze Midiselerin içine 
girmiye ve anlatmıya çalışacağım. 

Fikri Demirta.ş 

Kaymakam ve mektup· 
çular aı·asında nakiller 

Anka.ra 26 (Ankara muhablrin
dPn) - Ormancık kaymakamt Ke
m!!! Onııt Madene, Ha)mana kay. 
malrnmı Halük Göksun Aya.şa, A
V'Rli kaymakamı Cahit Betil Hay -
manaya, Niğde mektupçusu Şefik 
Egoı Osm.'lncrğa, Kay::ıcri mektup
cusu Yaver Soyda~ Niğdeye, Bitlis 
mektupçusu Cevdet Anday Kayse. 
riy(?, nak.lcd.ildilor. Mnn1en kayına. 
kamı Tevfik Akkutny görUlen ida
ti lüzum üzerine veka 1 et emrine 
almm:ı5tır. 

Gandi 

Ba.§ka av tayyareltri Padö Kale çev 
resinde sUratıi blr taarruz yapmıılar. 
dır. 

Düşmanın iki av tayyaresi dUtürilL 
mUştür. 

Av tayyaremizin birisi noksandır, 
* • • 

Berlin 26 (A.A.) - İngiliz tay. 
ya.relerin 25-26 Mart gecesi AJ. 
man topraklarma yaptığı akınlar 
esnasmda gece av tayyarelerimiz 
ile hava ka.~ı koyına ba.taryalan• 
mız sekiz düşman tayyaresi düııür
müşlerdir. 

Gençler bar romanı 
okamab mıdır? 

Bu kad.ır geniş ve :ıağlam bir te • 
mel llzerfne Atman - Bulgar mllnue· 
betleri gelecekte iki milletin en bUyllk 
men!aııtma olarak g-eliıJecektır. 

Alman milleti bugUn FUhrcrle mil.. 
lı\katını öfrendi~i zanınn Bulgar kra. 
lı Borfsin iki milleti birbirine birle§. 
tiren dostluk ruhiyle baı;ıka her hangi 
bir devlet reisinden daha .:iyade muı. 
hem olduğwıu görecektir. Onun ay. 
dm i<l&reai.nde, Bulgıırüı\un, &elecek· 
te, ikl memleketi milli bir fel&ketln 
derinliklertnden yeni bir hürriyete ve 
yeni bir güvene götUren yolda Alman 
ya ile yanyana yürüyecektir. 
DUşmanlarunızm açık arzuluı ilk 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) oıarak bu devleti Balkanlar cenabın· 
Kırips, Gandl'ye görUşmek istedi. k 

11• muha,....1·r Re<>-.,t Ek ... em K""unun da her vasıtaya baş vur::.rak çr ar • ğini telgı·afla bildirdiği vakit, Gandl u ..-- • """' 
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d ,.... fikı'r'•rını· · ....... .,•uoruz. dıltlan karP§&lık ve i.syazıın ç ne "harb hakkındaki görilşUm e.,~Jmi. ı-. .1-,, 
ÖrU Re=t Tl"'·renı Koçuva .. nketin ı"''- atmaktı. yeceğine iiiöre gene &'örllJUp g § - ..,- ~ J .. U\ 

'""aı1·n 1· ...... rd.,...., ·• Kral Boris iSe, mecliste okuduğu a. mek istemediğinizi anlamak iste· ""'" .,.,,. """ 
i Ö U - ,..,.,..~ler her ro ...... anı okumalı çıl•• nutukların.dan birinde tarih! ge. rim., cevabmt vermiş, Kır ps, i" r Ş- ~ ..... ~ .... -s 

mekten her hnlde memnun olacağını mxdrr? llılml gururla hatırlatmı§tır. ·Bu ge • 
bildirmiştir. - Gençliğin hududunu ay1rt et. li,im Bulgarl.stanın Alman kıtaıarx -

Gandinin harb aleybtan olduğu ma. mek zordur. Her roman çerçeve&i nm memlekete girmesine muvafakat 

Çl r ÇWD demeci uundur. Gandi kuvvet ıruuanmak fs· <le oldukça geniştir. Bence roman, suretiyle balkanlan tehdit eden pek 
temiyor. o, istiklA.li pasif olarak te. dolaştığı elkre &öre c;:eşltU ınana yakın tehlikeyi ortadan kaldırdığı 

Londra, 26 (A.A) - Bugtin Lon- min c~k Uıtlyor. Bu i"aye utru.nda... alır. Romanın okuyucu üzerindeki 1941 !lkbaharmda ba,ıar. 
dra muhafa.zakAr cemiyeUerin merkez dır ki kongre reisliğinden de i.sti!a tesirleri, okuyucun.un aile muhiti- .Berliner Böraen Zeitung da ıöyle 
mecllalntn senelik toplantısında söz etmiştir. Gandlnln nazariyesi, lııgillz ne ve fikir t.erbi,ye9iııe ~re defi· diyor: 
atan Çörçil Birle§llı: milletlerin artan nazırı tarafından hedef tululan ga· ~. Çok kötü izler bırakan ve hat· Silah kardeşliği ve doatluk ruhu 
kuvvetleri.ile telmih ederek demiştir yeye aykırıdır. Binaenaleyh Gandi, tA bir çok gençleri serseriliğe ka,. I hatıraslyle hareket eden kral Boria, 
ki: Kırips görtışmesinin bir netice verme· ö.a.r sürükleyen hatta ölüme kadar h&.1.A ae.va, alanında duran dUşman 

Biz harbi ancak kendi hatamız yü_ diği söylenebilir. atan edebi şaheserler vardır, Ben- kuvveUertni ezmek için önemll hazır· 
zUnden vey:ı. mll§terck ezici kuvveti Hind miUiyetperverlerinden iken ce ibir genç h~r ~yi olı:uyabil~r. J lıkl&rla vUlflaııan blr devrede Alman 
kullannıuaak, yahut da elimtze gc - ıimdt Tokyoya çekilı:rılt bulunan Bor. •• - Abli.le. ilzenne fena ?tesırler ricaliyle uzun ve güven verici görtl§· 
çen fıraatlard&n istl!ade etmezsek kay do radyo ue mmetda§larmt 1ng1lllıle. ,-apan romanlar V1Ll' mıdır· 1 • yapm••tır Kral Boria milletine 

- Bunun cevabmı birinci .suali~ me er .... • 
bedertz. re kapılmamaya davet etmi§ "bu fır. . üze • d 'lr ............ ..ı.. 8Ö 

1 
di geçmifln. ~r zamanlarmı bUyUk blr 

Yeni harb vaziyeti hakkında Çörçil ı.ıat bı"r daha tekerrür etmlyecektir. mz rın c ~ ....... en Ye m · bil ı ı ı ld t 
1'.:"t---:- _ıı.uı. il -~ d k. enerji ve diploması g s ye are e fUlllan .eöylemlftir: Derhal ayaklanınız,, dem~tir. ranll".lım. ~..._ <WuaA ZCnll e 1 · u 
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Geçen Mne muvaffakiyetaialite uğ- _ Radyo gazetıe.ı - tasoirleri okuyanın muhit ve terbiye ml!ltir. Borl8, hürrıye n ve m -
ramadan JnUYaılf&kiyeUer .ka.zananu • • • • teeirlerine bağbdıır. Hem. &h1l.lr. me- lı.ıtnl tekrar elde etmlı otan mUlettn 
Yaca;ıı..ımızı ··"ylem•atim. Şimdi 1942 A ) G d' selesi de çetin münakaşalara hatta kalkmmaııına kuvvetle hA.dlrn olmu~ 

eı ""' '# \'ardhas, 26 (A. • - an t, Ubeıt ı ı b" ttı 
yılında. muvaffakiyet kazanmadan mu ı:-ır Stafford Crippsin rfoam Uzer:. baza.n. ihtilallere selbobiyet veren, tecr '" Y ır §e r. 
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vatf&kiyetaialiie uğrayacağunızı bek· ı.ı.e kendisile göril.§mek iç.in Del!hi.. ııazık mevzulardaJt biridir. Tih"k Bu ba11> esnasmda Avrupa mı ıc •• 
le.mek içtn hlg bir sebe1> yoktur. ye gitmiştir. 'kanunu medentsl önilde itham edi- !erinin mukadderatını tayin edec~l• 

Bu harbin "pek çetin bir barb ol· KIRIPS'tN DEMrol loo eeerler amı yıl~ çok garip mahl:rette olarak kral tarafından a. 
duğunu aöyleyen bl\§vekll demi§tir ki: Yent Delhl, :ee (A.A) _ Va.zl!eai sahneler halinde mahkemelere dilt- ımabllecek bUtUD kararlar blltUn Bul-
•·xuı hakkında bır hUkUm verme- hak.kında sorulan suallere cevap veren L'li.iştilr. f&r mWeU taratmdan ctıve.Dle tuvlp 

nln henUz 11ra.n gehnem!Jtir. BUtUn Slr Stafford Kı.rips matbuat toplantı· Me&e'lıl, Afrodit davası Piyer Lll· edUecektlr, 
du .. Unce. .... rlml.ı, bUtUn azmlmiz c.ıtrafı_ t izi yalmz bu eserile tanıyan tatan- -----'G----.,, "'' smda. §U beyanatta. bulunmuş ur: 
mızda ve karşımıZda bulunan ~ylere "Ben harb kabinesi Azası ısıfatiyle bul k&na.r maJıaUeleri gayrfahllld Bulgar·ıstan 
teveecllh etmelidir. 1 k b bir eeer karpı.mda kaldıfıın ıöre-hareket ediyorum. ngiltz barb a i· 
Ba~ekll sözlerine ııöyle devam eL t ktın i rek heyecana dtlterse garipecme • 

m'•tir: nesi tarafından kabul edilen e er melidir. Ss.ym m4lddeiumumtyi bu (Baııora r 1 illci ıo11/oda) 

(A..A. dan .la'11Aaa edllQılıtlr) 
Dclhi'den verilen bir .babere röre 

bUyUk bir Japon muhtelit kuvvettnın 
Prorne cenubunda 63 kilometre me 
safede Blrmanya petrol Mhalarma 
doğru ve Prome yolu ü.serl!ıde Kya.n· 
gin §imaline doğru ilerlemektedir. 

Japonların yerli ahali ara.smda tel). 
kllCLt yapmalc için par8§1ltc;ıWer indir. 
diği de blldiı·iiiyor. Japonlar 'l'uııgu'. 
yu çevirmişler ve Tyungo.nu'yu ifgal 
etmlflerdir. Bir habere göre Birmanya 
ile Htndlstanı birbirine bağlayan M•
nlpurda kolera salgını görtllmllft1lr. 

And&man adalarmdakl lnılliz k.uv 
vetıerlııiD tealim oldulu blldlrllmek 
ted.ir. HindJ.stanm aahil ıelılrlertndel< 
çocuklar u.zaklaştmlm&kt&dır. 

Dıter taraftan Çin kuvveUerinliı 

Tayland'a Jirdlkieri blldlrlllyor. 
M@llla adal.armd& harb devam e 

diyor. Vaşingtondan blldirilditlneı &ö.. 
re ManillA körfeıi, 5' &ttr Japon bom 
bardıma.n tayyaresi tarafından bom. 
bardıman edllmi§ttr. 

Şarll cepbesladı 
(Ba~ıa.ra1·ı 1 inçi ıau/aaa) 

Merkezde suhunet artır etrafmd 
inip çıkmakta ise de gece soğuk bU 

kUm stırmektedir. Şimal cepbe&lnd 
karlar bentl.z erimeğe l>!l§lamııtır. 

Son 24 saat lçinde pek az almaı 

haberlerden anlaşıldığına. göre RU$l 
son gUnlerde soğuktan !atllade edere 
bUtUn gayretlerini cenup cephesind 
bllh8.8Şa Kırımda toplamaktadırlar 

Burada Almanlar Sovyetıer!n şiddet ' 
taarruzlarda buıunduklarmı bildir 
mektedirler. Stalino bölgesinde ımlı 

gUnU mUblm bir muharebe olmuştur, 

Moskova keıılmtnde blr detl§lklllı 

oımamıttır. Rjev, Gjask, Vlazırl\ '"' 
Jelnya cidt'I! surett19 tehdit aıtmn s d 

mişse de Almanlar bu yerleri benliz 
ri:ı surette ellerinde bulundurmaktadı 
lar. 

Rualar bunıarı geri almak !ı;tn ye. 
ni gayretler .sar!et~ml§lerdlr. 

Stara Russada, Sovyet kaynakların 
dan alınan haberlere göre, gıehrin yn. 
km o!aymda faaUyette bulunan ı:etc 
!er Alman garnizonunun §OSetıinl gtlç 
leştlrmektedlrler. Nihayet bUtlln btl· 
tlln cephede hava faaliyeti §lddetlc ele . 
varn etmektedir, 

••• • Hind §etlerine bildirmeğe geldim. Ka. h"'-"-d t nzih d....ı Fa"' t KUttetikleriıniz ve blz, yanl illn et W\.U'111 e-:1 t e .,..,m. &8. , 
bine, bu telcllflerln Hindistan için pek ı. "--Jl J rin .ı.1-- lm 

tiğl.mlz gibi muttcflk milletler, bu ı.:.u malU\ e e ÇOC1ı:a-..~ o uş 
Radyo, general Zalmof Ue ytıkMk Loııdra, 26 (Radyo '7,115) - Gece 

uygun oldnkıarı kanaatindedir ve bun 1 • ~•- ı ~:z--dUfl ı .__ harbi ancak ltend! hatamız veya on. nr ç~ renç t'l", .._ ere ı.n&na 
ıarın Hind cfk!rı şeflerince kab·..ıl e- t 1 "'-'"'-'· ım· ı rdt Hn.ı.-ıı h larm habuıt yUzUnden, yahud da, ta· .a eIJC'Uft. e ııs e r. ~ m o-
dllip edilmeyeceklerini öğrenmek iste. lık ""}'--m t---'''--1-=nden a mamiyle seferber edildiği. ve teşkilat· ca ~ • ~ ı;ıoıH'""' .,. , -

mektedir. Bu tekliflerde değÜjikllk l m-••-l&ndtrıldıfı zaman ezici bir mahiyet ... ....._~. 
alacak otan müJterelt kuvvetlerimizi yapmak bahis mevzuu olmama.l<la be Andre Jid'in, Siltigren Nö:nör 8· 

kuılnnmadığlmız takdiıde veya aylar raber lcabcder.ııc bazı mllllhazalara dıını taşıyan eaerl, terc..fh edile~ek 
geçtikçe elimize geçecek olan bir çok intibak ctlirilebllecektlr. olursa bir Jıd d!lTll' &ÇJ)mua. bi 
frraatıardan iııtl!nd ııtmeyecek olur. le, mUterclmin bir çok aile ?'f'iılcri 
sak Jcaybedeblllrlz. Bu bakımdan l>en. I 1 tara.fmdan Fazılı Endenıtünin &a-
di hareket tarzımızı ve ha.rb gayreu_ Ne dememeli ? manınc1ıa uğra.dıfı hllcumw kadar 
miJı1n mahiyotini ve vasfını bütün şe. '------ ----- --- ağı,. ithamkırla karfılafftbllcceği 
kllleriyle ve her cepheden derın ve Av adlarından dördünün değiş- tahmin olunwr. 
Israrlı blr tetkikten geçirmeliyiz. Va. t~ril;ceği havad1si var. Bfri (teş- - A~·rrca bir g~ nt':::r.yatı. 
tanda§larımı:z v~ mUtteliklcrlmlz ken rinjcvvel) veya. (birinci_ iltktC1lrin) M. ?htiya·ç görüyor m.uaumız 't 
dllerine en iyi şekilde hizmet edece· demn.iyecek. Yalınız (tetrln) de
ğiınm;ıen emiıl olmalıdırlar. necr'k. Bu güze]. (Tepin) hı ikin· 

Şimdiki harb pek. çetin blr harb • cisi de (kunn) la. defişUrilecek. 
dir.Onun çok ve korkunç meseleleri 1\asım, bu ayda girdiği içm ... (Mu
insanlık ca.mlasmın temellerine kadar harrem) c, 10 uncu günü qure pi
gidiyor, mahiyeti cib~UmuWUr ve ~-irildiği :r.aınan1ardarı kalma qu.re 
y~yan bUtlln milletler!, bUtlln er • ayı denildiği gibi... ~ heceli bir 
kekleri, kadml.an ve çocukları altka. ry :ıdı yerine iı1d heceli bHdlğiımiz 
dar ediyor, Strateji ve lktiş&dl mese. bir kelimeyi UstUn görebiliriz. Bu
leler birbiri.ne karııai11 bir haldedir. nunla beraber biz (te§riıı) kal
Deniz, k&ra ve hava bir tek Rrvisi <!!kt.311 eoıını, (idncit~) in de 
teşkil ediyor. İlmin son incelikleri ta; kalmasını da.ha doğru buluruz. 
devrinin hainliklerine kanşllll§tır. A- <Kanunuevvel veya birlncikfuum) a 
telye ve cephe hattı blrlqmifUr, Teh.. c:h. (ocak) adı ver.Uiyor. J{lnun, 
likelen ve imtihanla.n yıkamayacak gene tı4ll:yoııız, mango.l demdr. Bir 
olan mllll blrllk ve tükenmeyecek o- kış aynır, hem de kendinden çev
lan mllll }mvvetı• karşıla§tıımalıyız. rihniş olenk, (ocak) 1& remiz et· 
Onları korkudan usak ve her eeydeıı mek hiç de j':'l.kı~s?Z deği:l; fakat 
evvel dayanma.le hususunda saraılmaz tek kelime olarak (klnun) da ka
bir azotmle karı§ıl< bir ellstiklyet ve l:>biıliT. 
maharetle kar§ıla§tırmalıyız. Bunun · FBki tarihlerle yenilerini karşı
la. beraber çoktan beri adalr ırkımr- laşbrmaıkta. küçüle de olsa bir gilç
zm §Öheretını temin eden cUretıe de l ük çıkmaz. 
hareket. etmemiz ıw11. (lllk a.y) .•• Bwıa. lıiç diyecek yQlt. 

Çörçil netice olarak şunıarı .söyle. Zaten yeni yazı ay adlannt biiGbü-
miştir: tün uza.Unca, ay adl8l'1nm yerini 

- Genç'ik kl'lim~si, çocukları 
koltu!kla.mak icln kulla.nrlırııa, l!lU · 
Jdlt f'tmeğ-i tercih erlerim. Bene<.". 
gene: adam :ınca.k nüfus cüzdanında 
mevcuttur. İtı5anın fiklr ha.yatındıt 
yas talıdid ni güll\n.c; bulurum. 

- Milli bir ,..<lermt yapabilir 
miyiz? 

- OLma.dtğını mt ~anıyorsunuz'? 
Milli edebi.yat.muz mevcut olma -
saydı. 18 milyonluk htir bir TUrk 
camiasının bir t~ nefes a lma.sm:ı 
?mkqn var mıydı? 

,ubayların tevklf edlldlllnl de söyle· yarısı Moakovaıja neır edilen Sovyel 
mittir. - Radyo pvteııi - tebliği: Diln cephede durumda değ! . 

BULGABtSTANDA TE\'Kll"LER :\loııknva, 26 (AA.) - Sovyet leb_ 

1 

şllillk olma,mıştır. 

Loadra, 20 (A.A.) _ Sofyada !iği t'ki şöyle demektı:dır: 
1 !ııl.rçok te' kif.er :rnpılm:!ltır. Tu'l'. lOO kadar Alman o1UsU Kalln n 

lanlar arumda General Darinof cephesinde muhareb~ Im"ydanmd& kal 
·w Albay Tny<.:f de v r.:i r. ·ı-=amU • m·~trr. Çarpı;,ına ikı &1ln devam ııt • 
ı~i•t temayi.ıiil olsı\lş.nıı tevldf edil ... ~ur. Bu cephenin diğer kesimle," 
dik eri 11öyler.!vorta da buniann rinde IHtr~ılık taarııızıara. glri§x::~ 
:eulgarieta..11ın a.üer a-önclenn fi • te .. eblıiiatlnde bulunaıı Alınanla.r 
nhı alevhlnde c.lduklarr anlaıı'msk subay v-e er ölü bırakmııılarrltT. P.us. 
tadır.• Bulgari&t nda hl'lyccan ar • l:ır ı:e!"lemeyo mtnattak olmU§lardır. 
t ıyoı·. Durum Yugoslavyada hUki·. <;eteler bu cephede S~vyet l<U\'vetlı.: . 
met darbe!indcn evvelki vaziyete rine yardım etmektedır. 

benziyor. Yolkolund& tı.rllyen bir A1maıı ta • 
BULGARLAR 200 BtN A81Ual tr.ıru ç.-,teter t&rafDıdan dalrtılmlftır. 

\'ERiYOR Almanlar yol boyunca birçok WU ve 

Bern, 26 ( A.A) - BU1;'Un buraya 
golcn haberlt'rden ttknn mlna HiUer 
ile bundan .,..-wlkl g6rllfmelerlnde 
Rusya iJe mUnasebetlcrlni kesmekten 
imtina etmiıı olan kral Bor:sın bu 
sefer r.usya ile münaııebatx keıımenln 
mtımklln bulundı.:g-u ~rkezlndt-dlr. 

Bu haJ>erlere &'Öre kral Boria 200 
bi.D Buıpr &skPrin!n Jııırbe lftir&k!.Dl 
kabul etmiştir ve bu kıtalar bugün 
sUratıe seferber edilmekte ve teçlılz 
olunmaktadır. 

Temin edl.idiğine göre Almanlar 
kral Bori.sin Alman ta.ıeblerlne mü -
tavaat etmekten her nevi ımttnamm 
:ıimdiye kadar Bulgarl.ııtanm harbden 
elde ettiği bütUn a.razi kazançl&nmn 
pri almma.suıa mal ol~ bUdlr. 
nıif1erdlr. . 

yaralı btrakmqlardır. Çeteler mtıhlm 
ganimetler elde etmitlerdl.r, 

• • • 
Londra, Z6 (A..A.) - Sovyet kuv 

vetıerinin Stalino §ehriniıı kenar ma· 
hallelerine kadar geldlldert blldlrill • 
yor. Sivil halk g1zll allAb1armı çıka • 
rn.rak intikam aldıklarmdan, Alman. 
larm durumu fenadıl'. ~ı Ukbahar 
taarruzu için sıçrama tahtam YUlfe· 
siDl görecekti. 

TEŞEKKVR 
Kardqim Doktor Btı.eeyin Suad 

Ya.lçın'm matı mtınuebettyle cenaze 
merasimine tltlrak etmek veya mek
tup ve telgratla ~ bulunmak 
o111reUyle kederlmlze 1ftlrak eden 
doetlara allemis :r:ıa.mma derin teıek. 
kUrlm.mt takdim ederim. 

BileııJba Oıtı1114 y~ tazminat verecek ZulUm ezilinceye kadar birlikte ileri rakam tutmuş gibi .. Yılm. ilk ayı o
gitmekten ·bqka bir vazifeleri olmı. ın.n (kii.nun'U..cwıi veya iltincika

santlılııro, dö Şlli 26 (A.A.) - !m. yan otuz kadar devletin ve milletin :ıun) u (1) rakamı ile göstermek-

Milli ebebiyat bir taıknn gürültü
di ~ıırlatanlann e-Im.de oyuncak ol
muş bir :rsttlahtı:r, Bu kimsel€r, i
ı;ınde millt h:a.hr.1ma.nlık me.nkıbe
kri olmayan kelimelerin köklerini, 
lııı.s Türk IUga.tinc bağ:Ianmryan e
snleri milli edebiyat dedikleri züm 
rütaalka kafesi.ne koycyorJar. '.Bir 
Türk edebiyatı varoır. Mlltt edd>i
yatnnız işte ibuıdur. Öyte eserter 
görmiişümdUr ki, mesela; (Bir Er
meni sa zen -lenin tmn seyahaıtna
m~sl) gib:, ermeni ha.rflerile ve 
Tilrk diliyle kaleme a;'tJDnuttn'. Öy
k ki bence. Türk edebfya.tı tarihi 
derslerinde gilzel tU'litçeıdn örnek
lerinden ola.ra.k: g~terilebitir. 

Veft Partiıi kazandı 
Kmrda rnebUlı aeçl.m1nln 80llU &im· 

l!U§tır. Vlft partisi iM mnaadlbl ============ 
rcial gueteaf, Alman. hUkiUnetinin, kurdug-tı ıttifakm şampiyonları oıxna- teyiz. O h!llde il.ık ay demek pek 

Berlindeki ŞiU bUytlk elçlaiııe, Tolton ğa yalnız \'e ancak bu suretle llyik münasip. Yailruz bu ad (ilkay) su. 
Şlli gemı.tntn te>r»Ulenmestnden ha- olabiliriz. retiııde yazılırsa (ılk) in sonunda- Sı.:allerinize zaman darlığında ce 
aıJ. olan teeMttrJerini bildiren bir nota --------------!ki (ke) sesi kendfoden sonra ge- vap vermltı olmeıkla mUteeeeiriım. 
tevdi elml§ okl11tunu yazmaktadır. bu mesuliyet bir Alman denlzaltısma len kalın (a) SC'Sİ yüzUnden (ka) .A nkt'tinizin QOk hara~i mtlnalta. 

Nota, Alman hWrClmetinln, torptllen teveccüh ettiği takdirde bu kayıptan J~ğil, (ka) gibi okunur. Ya (ille) lam yol :u;mns:mn faydalı butu· 
:me badll ılma aebeb ve prUarmı 1 dolay1 Şilt hUkümetine tazminat ver. ile <ay) ~yrı ''azılmalı. Yahu~ ı:ıım, Tabii, kalemlerin hti111Uni
tesblte memur ~iil komisyonunun ka. meye amade bulundutunu illve et . (ilkay) ya.~hp öyl~ <lemeli, (ilk- j yet mürekkebine h..<ıtırılması sar-

' :rarlıırmT~ hulr oldutunu vf! mektedil'. ay) dememeli. tiy1e.,, Q', B, V. 

216 amı almış bulımqyor. ESREF'den seçmeler: 
1988 yıJmda - Uldnı -- pvtl 

Ucen kral tJe çlbll bir anlqımuhk 

,.ustlnden dQouı ve Dd:re ayrılan Ve!t 
pa.rtiaf 12 tza ne kalmıt bulwıuyor. 
du. 
Geçmiş zamanda daima tngnız a.. 

leyhdan ~an Velt'lft, ıimdl İngtlllı 
ta.ratduı otm.&.11 ıtatyqJ&r fllıe:rbııde 
teetr yapmqıtw. - Radyo aaı;eteıd 

Dökülen bil hop gitmez .reh-i 
hürrfyyett.e; 

1nkıllba olur, er r;eç, cereyanı 
bldi. 

fç yüzünden 

Tenıellnden 

~üriltttb rahncleı 
eyler pey(lA: 

g~ttrltr heykel i 
istlbdiWı. 
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Nlıl t ahlakın temeli ıj;;;;r.:ı !ll'I Si <rı ~ :HB· 1f ..nt. .-: ~ 
<n"' . .'"'"'' ı ;,," ... , •• ., pwM. ;11 ' u ... r;.] : 1 =f •ı.l!t ,_ -~c~ 

Sllldadır, Iluytlk lıarp sonrası Av- -

=--rı::!'da"l:~.~~ Memurlara verilecek ı An~ilim şirket~er Bolluk içinde yaşıyanlar 
!ıı~=: .!;~:ı::ı~~:n: pamuklu mensucat nızamnamesı 
faatıcr ycrlnl gruplama husoal te- lktiaat \"eklleU memurlara verilo. ıar tan..tmd&n da onaylandıktan aon. 
sanUtçü, gnıplann nrzularmı ta.. cek pamuldu mc.ru;ucat hakkında vl· ro. nl4.kadarlara gönderilecektir. 
hakkuk ettirmek blr gaye OlmU!j- 16 •-Uere bir •--•- g"nde..-1•Ur, Bu H ...... -' _._ ihtl tu "Y" ..-.ı...u u ........ l!.8...,...an.,.e ..... ve okulların yaç 

• Birbirine zıt tesan\lt gruplan tanıtme göre; her daire kendJ memur Jarı Sıhhat va MaarJt müdUrlugQ ta. 

idare meclisi bazı 
maddelerin tatbikine 

imkan görmiyor 
lra~r fiıuı;ıya geı;tlklcı i zn.man ay. lannm mlkdarmı gösteren bir liste ratmdruı göndorilecekttr. 
n; ba)Tal~ nynl fikir ctrnfmda top. Anoıı.lm §irkeUer nlr:amnaınlleriue 
1nnacnklan yerCle n~·n. ayn kamp· hazırlayacaktır. ı.tate kaymakamlık· B maddenin illves.lne dair Ticaret ve.. 
larcıa yer aldılar. Pnrçn.lanan mJI. kAkıtlnden yapılan tebUğat nzertne 
li tesanüt ort.asınd'l nrtık dostıa.r, Bir toptancı kasap ve ka" t•ıbı· bu §irkeUc.rln idare mecl!Jılerl toplan-
ıır~a5lar. felAketlerinl, saadet- m~. bu maddelerin ancak tldainln 

lerfni bölüsen insanlar yoktu. llu· t k•t d•ld'" tatbikine inıkAn olduğu vekAlete bU. 
dtıt dışmdn.n esen rüzgarlar onlan ev e 1 1 • dlrllmlşUr. VckA.let, itirazı hakll bu· 
lıirblrine IMtm~ tarak lkl maddeyi lbka etml§tlr, Bmr 

Fransnda, tngilteredc, Belçika. Muhtelit zamanlards, kasapla.ra tin, haldarmdaki tahkikat bitirilerek ıar qnğıdadır: 
da, Felcmcnkte, J>oJonynda, Yu- narktan fazlaya <ıt sat.anık 8842 Ura diln 1 numaralı mlllt korunma malı.. 1 _ Şirkete ı,tlrak edebilecek aer. 
~nsıa,')-adn... l"unn.ni• t.nnda \·e da- gayrt mqrQ menfaat temin eden top. kemeslne vcriltııl§ler ve tevkif olun - mayedarıar ıı.ra.ıımda eaıebl varsa 
ha bir t'Ok meıml~tetlerdc millet tancı kasap Sabri ile katibi Sabahat.. muşlardır. bunlann Wm ve hüv!yetlerinl ve ko. 
~tınnınnn ln\ybolu u gözle görülür, --------------------------- yacakları .sermaye nılkdan vekAlctc 

e.ııe tntuıur blr bıı1 aıaı. nı!jıından Adliyede: 14 çuval kahve blldirlllr. 
et.en ha\'n ne ~ldc olursa olsun 2 - Ticaret voklleU. her istediği 
onun ne :rengi, ne de bftnyesi ha- Rakıya SU k t H Ik zaman 1ırketıerln muamelMını ve he 
his mevzuu değildir. Da, .• , tek- a an a a dağıtılacak yer· sabatmı kontrol ve mUrakabe eder. 
Ur. Bir CemJyeti J~den fethet- de bir odada saklanmı§ 
11ıek! meyhaneci Şl§ll.de Haıo.skArgaz! caddedndo ku 

Yılulruı cemiyetlerin 1:<1~ ordu-•-- rukahveclllk yapan KU;mı Akıncı a... 
'<ll" sili\.lın anlmndan bu fp..clanm Sa.matyada meyhanecUik yapan A- dmda blrial bir mUddctt.enberi bu mm-
kt:rbanı oldular. lek kı ....... Un o, ra ya su knrı:Jtu.uğmdan d takada halka kahve tevzll lçbı mute. 

Bir tıemiyctl malweden ikinci birine! asliye ceza mahkemesi tara.

1 

meU!ge aeçllml§ ve alAkadar ma.. 
fı.fet onun bütün sasyal rabıtalarını tından 2 gün mUddeUe hapse, 40 Jlr:ı kamca halka da,..t.Ilmak Uzere 30 ..... 
iloı>:ırarak fertlerini """"'al ~-t- d --' ı t b' "~ I~l'den soyn.rak onlan~~c~b°:y. a p:ıra Cttal!II1a Ç&q>ı mış ır. Yal çeklrclek kahve v~, fakat 

'ıu:ıw,ıan ne liat'Bt ım~ koy- Bir kadına aatatan iki kurukahveci, bu otuz çuvnı kahveden 
ınaktrr. Hobbes'ln dedl~rf gibi böy- serseri mahkUm oldu ancak 12 çuvalmı haııta tevzı etmiş, 
l~ bir t',cmi ... ·et içindeki insanlar dört çuvalmr da dükkAnmda mll§terı... 

" Muhtar adında blrlsl, ge~erde lerine satmışbr. 
artık ''blrbirlcıi için kurttan,, ba.,. """"'da kansı Fat ... • Ue yolda -t(ler. .k .r- . .._ 6' Bu suretle mutemetlik vazlfe&ıı.1 

" hlr şey dcğild1rler. ken, All ve Dake adm<ln. !ki kl•i kL 
n .,_.,:! ,. auiiaUmal eden KAzmı. bo lşle de kal. 

• lr cemiyetin bütlln kıymew.çıı nmıa sa+ .. ..-•alar, buna mAni olmak 
ın• • <1 .ı:.ı .....,-'J"•·•-..ı -~ maml§ Şl§lide HalAskft.rgazJ. cadde -unr edil İn•, lnyme..,u. ·~·D isteyen Muhtan da dısıı-.n.1erdlr. nı 6~~ sinde 331 numarnlı evde bir oda kira.-

-01iyet sa.yıUlıj;;"I devirlerin ha- Vakav. mUtealdb yakalanarak u-

Etiket 
mecburiyeti 
Fiyat mü.rakabe komisyonu her 

malm ii2ıerlııe ffyat.mt bildirir bir 
eti.ket yapıştmllruıaı igln muayyen 
mühlotle1" vernUşil. Bu mUhleUer 
sonra. e.rdiğ:nden dünden itibaren 
tc:ft.:.Şlere ro.~Wımışt.Ir • 

Geçen büyük harpte. şeKcr dört 
)'Ü7.et plrln~ üs; liraya ç.ıknuştı. Fa
kat Eminönlinde-kl mC§hur Ş:wıh 
lllMlllllll cameklnlan, bakl&va ep
silerlle doluydu. 

Bİ7., tabü bonlann etnfma bile 
n{,'l'l.yamıyordak. Fakat bir ak
§AJD, meralmnı yenemlyerek, Jca
pısmdan glrmis \'e gördüğUrn ıwuı. 
zan.ya §a,.O(Şt!mı. Yuvarlak mer
mer masabrm başına bir~ ha
mal çökm~ tePtlcme bakla,•a do
lu tabaklan sömUrüyorla.nb~ 
Paşalann, ve zlrlerin l!ekere has

ret ~ektikleri bir devirde, gtlmrilk 
lıamallarmm baklava yemeleri, ak
b srjar ~y değfldi. 

Biz. ~o.re ancak harbin son yı
lında )<avuş~tik. O ıtamli.Dlar, 
nylrklamnmn btr lasmmı 8ekerle 
ödedUerdi. Biz bir mlktannı yer, 
bf'~ on oltJawnı da sata.rak 
g~tnlrdlk. Hamallan bakla,·a ile 
besleyen altın ~ğ daha önceleriy
di. O zamanm vurgunculan nasıl 
ya~ry<'rla.rdı! Bilınlyonmı. Yalnız 
bunlıudan birinin "Viyana" da bir 
a.fda bir mllyon lira ~iğini ı,ı. 
terek tiksinmiştim. Vo.rgunoulo.rnı 
binlik kayimelerle sigara yaktıkla
n, kirli yat.aldan banknotla dö· 
~!'itleri dlllere destandı. Ba ~1-
bllerln, elbette ~ert'liz blmaJArı 
dü5Unül~ 

Şimdiki 8a\"'a§m, iri kıyım Till'· 

~unrnlarmı henüz tau.muyoru 
Korkunç is:rafln.rile, daha kendll 
rinl ka.lbor Ustüne ~ıkamuulılar 

J.lı.kat ~n umumi hs.rbin ha 
mallarına bcnzeyeıı bel ı azaııçl 
bir smıf ,.;tr. Bunlar, "~ ı'.ı~ •• 1 
dır, !' bii :aıırrumfarda. eıt a,."tlğılı 
bfr ömiir suren bu n•i:ım ar.QJ 
§imdi para. nvalda.nıtA n~nl Clr. 
Günlln her saatinde. kapılan tıl< 
Jıın tıklım cloludur. EJj r- \lı 
sepetli. tor~ı erkek, kr 
ytlk lılr kalabahlı buralııra ü:ıi.:)'1 
yorlar, Tahta parçası, kalas 
ğı. ~ dirdl alıyorlar. Hem d 
kilosu on kuru3tan far:l:lya geliyor. 

Dlitün b·r e\'in enlmzmı, iki yüz 
liraya, o ela bin na:ı: ,.c istiğna. il 
nlan bu yıkıcılar. bir odanın ta 
\"O dö~eslnden o parayı ()lkan· 
yorlar. :Vst tarafı kir, hep l.ar, sa
dckar. 

. J\a.rılannm kollaımda kele~
den daha tıalm ve daha ağır altın 
bllt'l.ilder, boyunlıırmda. be,ılılr
yerde eallnmlnrı ''ar, Ge.ıı:l bnkla. 
\'a sat1't yasak, ama., e\'<le µişen· 
Je.re, saç altmda ~Mp kahatnnlanı, 
ldm ne der! .• 

Rahmetli Şemlı ilacı sağ olsa, 
Enıinönü de plahn:unş bul111t9& n 
bakyım~ya <la açık fzin olsBydı, 
eminim, ki baklmn t 0 p ilerinin ba
şına, bagtin baıılar 1"'.Öket'eMe.rdi. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

~l ocmı t' "· 1ıyarak halka teV31 c.dllmek i1Rre al.. ndığı ftkıbet hcrk~fn ye ıD 11 .. e rı.-üncU ceza mahkemesme verilen ld ~ " dığı bu 30 çuvaldan artan 14 çuval 
eaı lem'\ etinden uuı {I E.arıı.k ken. surJulardan Ali 1 sene 2 ay, Dake d• t1i ı._ ı.-., .,, çekirdek kahveyi buraya aakla?lllft.Ir. 
ua11mm çaresine lxılanaya .,...ş- l sene müddetle hapls ceza.s:ma çar-

lanı!l '· fcd:ı.kirblc Ye kaJJraman· Emnf~t mUdllrlUğU kaçakçılık btl· 

Bu kontrolde Uzerintle eti
ket bulumıuyan veya bu ika. 
bil olmadığı takdirde dUkkô.n dahl. 
llne liste ıı.smıyan ticarethane hak 
kında derhal bir mazbata tutula -
cık ve hiçhi.r muameleye tib:l tu • 
tulmndan bu zabrt hemen müdde:. 
umumtıiğo verile-cekttr. 

Anıd-kabir projes~ 
lıJ,; verini panik ,.0 korkmıun kap- prlmı§lArdir. rosu memurıan, evvelki gUn evde bir 

laına.,.dır. GörüliJyor ki bir cemiyet aragtırma yap?XU§lar, l! çuval l~d• 
ıc:Oac iki bliyüli tehlllte mC\·cnttur. Belediyede: 776 kilo ltabve bularak malları mtıaa 

llirt bu cemiyetin ziiniJerinin dere e~erdlr. 
hurtik tesanüdü inkôr etmeleri ,.e Vabnan ve biletçi azlıiı D1tu taraftan auçlunUD aynı e&d. 
~'abancı tesanlldlln bir Ueri kara· ı.tanbuı tramvaylarmm q.tmaıı ve dedeki dllkklnmda da Udnci bir &raf. 
kolu halini almalan, öteki ae cemi- biletçi kadrolarında m\lnhal bulundu· tırma yapılml§, burada d:ı beyan.na.. 
'"et 1ı;lnde fertlerin sosyal hU\iye- ğu halde tatekli pek az olduğı.ı. r;ôrtıı· mest verllmeınlf lT ktlo çay bulunıDUf 
tinden mlap ba51 h()!J fhlyolojik mU,tür. IBu durum incelemnektedir, tur. KAzim AkmCI, tahkikat evraldy-
hay, nnl:ır hnlini alınaJandır. ıe ı numaralı mnıı korunma m:ıhke.. 

llUttin bu li!ctlere ~koyacak Sokak lambalarının mesı müddeiumumiliğine teslim olım· 
luı\l\ct bir cenıjyetin topluluğunu, ampulleri mu§l:ur. 
"llhdctini, tesonU<lUnll muhnfaza 
IX!en hC'ral*rtlk puıvclür, Soka1tlarm ba&ı yerlerindeld it.na. 

nu f;{ltlMlJI en dertn. en sağlam balann ampul mlkdan azaltıldığı ve 
esası nlılii.lt prensipleridir. Türuiye mevcuUann blr kmnmm da ampul
lllJnli.p hMıı. ı yn~ıyan bir cemiyet lerl lrtlçUltUldUğll yazılmt§lt Fakat 
olduı;'U için onun ahlak prensipleri ıatenUen mühim t:asamıf elde edlle -
1li nı1ık sambntlc konnsmak z:uruı.- medlğl lı;ln kUçllk ıunpuUerln yerme 
Ilı gelmiştir. TUrk mlllctl kendi· eskisi g1b1 bUyUk ampı.ıUer konm.Uf

Üsküdar tramvay idare· 
sinin yıllık toplantısı 

llğtndcn l tlkfül Jıarlıinl yaparken tur. 
Yeni alılakın t>S!L"lamtı da koy. 
ıun-.iu. Du ruılftkın l>ir cemiyet 
rapında ~n!'\llllmasmı temin iç.in 
kan d""I·t·· o\ u. 

l tlltlfıl lı:ırhi müsavi luı.Jdı bir 
<l:ı-, lct. varntmnlc. müs:ıvi haldı in· 
antnro~ mürekkep bir mlUct kur. 

IQak lçin l npılm15 bir ahl!ı.k mü
Jte<lPSidir, 
Onun ııı'Cllsipleri tnzc in an ka.· 

11tlla yımim.sbr. Ve İnönü, Saknr
~ıt, n ınlupmar, harplerinde dô\Ü

nter <le> bu ahlakı lat;ayaral tiı-

'üsktldar tramvay idaresiııln YJllılt 
ltongresi dUn öğleden evvel §lrketln 
Bağlnrb:l§ındakl merkez blnasmda ya.. 
pılmJ:§tır. 

Kongreyo belediye namına rel.s mu· 
m1nl Rlfat, muhıısebo mUdllrll MUın· 
taz Acar \'C memurin mlldUrO Tank 
iJtlrak etmiştir. 

Yıllık fnaliyet raponı okunmU§ ra.. 
por aynen kabul edllmlıı. C.!ki tdan 
hl'yeti ibka cdilmi§tlr. 

Aya~n 
Ank&redan billdbildjğine "öre 

Manisa mebusu Refik İnce bazı ay
lann adla.rnıın deği<Jtirilmesi et:ra
fmda bir teklif yapmıştlr. Bu tolt
fü dil encümeninin mUtalea$1 ile 
birlikte tekcmınül ettirilerek wnu
mi mecllse eevkedilmiştir. 

Layiha.ya göre; teşrinievvel ayı
~ (teşrin), ieşriniBa.niye (kasnn), 
kanmıuevveJıe ( ocU), ki.nunıısaiü
ye (ilka.y) denecektir. 

Makama ve §ehriyeler 
Toprak ofiai tara.fmdıaın al lko -

non makarna ve fehrlyelcrin sıh
hiye vekiUetlne devri için emir 
gelml§ör. Bu malllar, sthhiye mü
cesese 1ıerinc verilecektir. 

Altın fiyatı 
Dün bir Re§adiyc altnu 35 lira 

80 kuruş. kUlÇc altmm bir gmun 

l-lastaların eknıek 
kart lan 

Haatahanclcre teda\1 edilmek üzarc 
ya.tan hastaıarm ekmek kartıannı da 
beraberinde getirmeleri alAkadarlara 
btldlrilınlJtlr. 

Yarınki balo 
Türk KUltllr birliği t&r&lm _ 

dan hazırlanmakta buJunan bil-
yük balo yarınki cumartesi gecesi 
tam saat yirmi Udde Taks1mdc Bele. 
diye gazinosunda verlleccktlr. 

Birliğin Türkistan, İdil, Urnl, Azer. 
baycan, Şimalt Kafkasya. ve mnm 
gibi :muhtelif Tllrk İllerine mensup 
amatar genç sanatkfu"lan tarafmdnn 
ca.zbıı.nt dansları arasında muhteli! 
TUrk oyµıı.Jan oynayacaklardır. Aza. 
smm sayısı yüz elllye yakın olan Bir
llğin aa.nat kollanndan her biri kendi 
nının tarlht kıyaf eUeri \'C mlllJ musl. 
ki tı.ıctlcrl ile oyunlara ve §arkılara 

iştirak edeceklerdir. Şimdiye Juıdar 
misll "Ör1l1meml§ bir yük.sek eanat 
zlyateU olacak bu baloda her daveUl 
aileye s:ıblt nUDl8ro.lı bir masa t.ahsia 
edilmiştir. Ayni zamanda davetliler 
birliğin talc'bcsl.nl teşvik etm~ sure· 
Uyle kıymettar yardımda bUlunmu§ 
o1aCa.klardır. 

için uzun it:in.alardan sonra, pro
jeler hazrr}anmasms karar vem. 
miş olması ve bugün Atıbra 
•'Sergi evl,, nde gösteriye .konu
lan bir çok projoler, heyecanla 
karaıladığnnrzı bir bilyilk hAdi&e
dir. Ata.t.ürltlin amt - bbri. hiç 
~phe ytik ki, c.leriıal ikmv wri
lerek tatbikine geçllcOOk btr te
şebbUs olamazd:r. Atn.t:llrltiln hlo
tıralıın h3kk.mda verilecek kaı
ranar, tarih Jl8mı' l'fW Y8)'9 bir 
devrin edobılya.tmı vilcude getir
m eği andıran bir di'kıkatlc ve bir 
mes:ıfc ötcdon, cıtra.flroa d~
l"clt verilip tatbik edilmek gere
kir. Bu ba.lmndn.n geçen her gtin, 
bir yeni tedbirin daha genişle
tilmesini, eeesltmdmlme.smı, vo 
yeni yeni flkirlcrle sağlane.nlk 
tam bir vn.rlık meydana geU'liL
mesini intaç otmi3tir. 

Anıt - kabir mevzuu, bir çok 
sı:uıatk!rJarm. muhayyilesini ha
rekete getirmeğe sebep oldu. An
kara sergi evinde gösterilen pro
jelerde, hey, bir bUyuk insa.nm 
ebedi hAtirasma. değebilecek bir 
eser ynrnt.nuş olma:k için, cehld
ler harcanmış, ks.blliyetler öne 
sUıiilm:Uş,.. Büyük Atanın fani 
vücudunun toprağa. si.r.b.!oi bile, 
dünyayı bir yaratım hummasma 
bağlıyor; insanlar çnlıştyor; ~ı-flyatt ise 485 kuruştu. 

1 klerintn tetiklerini ondan ıı.ldık
'arı kU\'\ etle !iek.-ni&lcrdir. llUJ;ün 
~ 

• tt nhllllc prenc;ipleri clıılıa \'azılı, =============================================;:::;==========-
~"ha fikri bir lıi1'iyct alınıslardır. Caddeler büyük bir insan bJa.. 
11r yanılan O. JI. P. nin kongırc b:ılığı ile sim'liy:ıhlı. 'Unıiformalı 
·arırlnrı, ı:eflerln nutuk.lan, IKır- süvari z:ı.?rta memurları bllttin şe
ı l•roı;rnmı IJe 'nzu.ı ııeyda ctroic;, hir:i bıı.~tanba~a katediyorlard. 

\l'kllni bnlmu~, hudutlannı tayin Pnrl:ılt Unifo.nrMlarilc zabitler or
~ıllllştir, Bir yandan dn ana yasa- t.aya çrkmrştJ. Yrrtılml§ kırmızı 
~ıı ~ek suretile devletin büyük IY.ıyrakla.r yerlerde sllrUnilyor, du- Yazan: Franıuva Körmendi 
l.uvvcU olmuştur. BogUn Türk ne- varbrdan komUn.isllik afişleri sö
~ı•ıerinin sblahınm dlistunı ımrtl- külUyordu.. Fakat derhal yerine 
11111 ana va ıfl::!m:<b zikredilen ve yeniler!. n.5:hyordu, fllhakika bu a
~:ı.ıu sarnlıatlc :raınınu_, olan pren. fişler Uzcrindeld .kelimeler bqka 
'Plerdlr. ıdi nmn yine :ıyni mıı.nayı ifade e-

Çeviren: Muzaller Acar 

h lıu :prensipleri 86IDadan, onun diyordu. 

1·tıdndu içinde bu cmıiyetln deruni Derhal ı;i'\mlııta ve sigara satroı-
"Yntı ya.ş:uıacakt.r. Ha.Utevleri, Iarı caddelere dolmu.5tıı, kenar 

l'.artiler, ol.-ullar prensipleri izah maho.llelerde kanlı mücadeleden 
t(filrnJş ,.c Türk milletinin tıuilılnc varı ölU blr halde kurlulanlan ibelı
tııa.1 olmus olan esaslan kendi ha- Çc kapıanndruı içeriye çekiyorlar
ta.tlanmn nii.znn .lm\"\"Cti lıalinc dJ. Şehirde mütJıig bfr kaymışma 
0l'aca1.lardır. vardı ve bir klın.se yiiksek ses1e 
Prensiplerin niımn ku\"\'Ct hali- konu.<;Sa derhal etrafmdl\ büyük 

;:e girmesi kelimelerin müphemlik. bir hal~a teı:;'!ril olunuyor, her. ta
,eti arkasında snkt~ulmakla değil raftan ko;m•:ı.rnk geliyorlardı. 

1~u~und~. sarnha!ıncle b1~1e~ek- Herkes arkada.§mn nefretle ka
z· lllümltUıı olur. ~ı;nsen bırllgıml- ı •'l<irk bir Rüphe ile OOJtıyordu. üç 
ın ntuhtcşem kunet~ <le vuzuhtan ki§i bir araya gelip havaya baksa 
~eUyor. 1"'n1mt yann ıçln \"azlfemiz derhal etmflarmda. otuz kırk ki
llren iplerlmizl d:ı.hn ,-u1ub?u lıir !':ilik bir halka. huaule geliyordu. 
"lldldn kalplere hir. bir ibluı.m bı- Birer snhüc cıkmağa başlıyan ga
l"aJonadan, yanJ mil'i birlik mane\"İ zeteler "lnt.iknm., diye ba.ğınyor-
Ph~nde inhiraflar husule ı;et ir- lardı •• Bruıkalnnn önUnde de gnrip 

~l'D sananın~ ıkla5tırm:ıktır. hir yeni!Gı: göze ~arpryordu, Macar 

1 aıı,e,ıerı. p:ırtıhler, okullar her parusmı İsviçre parasma tah\'il et-
. tlio;e önUnclc :ıyni his, nyni dii- mel< istiyenler pek çoktu. 

~liııceyt eanlamlınrak rehberlll< Geeeleyin yecidcn siliih sesleri 
\'ılf~lerini yüksek Jıaddine ç~- duyu'du, sonra mağnır bonı ses
~klnrdır. Vnfanılaş içten ,.c dı"- lerile RomC'n!cr Andrasi cadd~jn. 
llll t;elen ter'> tesirlere knrşı böy- de resmfg~it yaptrlar. 
~ Uurln bir kııle halini aluaktır. Da.irede lınkkmda açılan tahki-
)f ep '\-ıı.t.andn~ Tlirldye Oilmlıuri- k:ıt çabuk nihayet buldu .• Kendi
tlntn 1>uurlu bir knlesi olmaya fl!nf i&ticva.ha memur heyetin et-

1'!<-burJur. rafında toplandığı mMnnm önUne 
SADRI ERTEM gelince, heyette am. bulunan M:ös-

-24-
yö Huber reisin kula~a. eğilerek 
bir §eyler fısıldadı. Kadar: "Ben 
tir kere dn.ha böyle bir m~m 
öntlnde :lsticYap edildim .. Ancak o 
masada böyle y~I örtU yoktu.,. 

Diye dUsündü .• Reis sordu: 
- Siz siynst mümessil olm:ığr 

kabul etmemiı:Uniz değil mi? 
- Bayıl' reis Bey. etmemiş

tim. 
Diye Kadar cevap verdi. 
- ıs temmuzda daircıye Jıa."t:ı 

olduğunuzu bild'rdinlz ve kml 
k-..ıvvttıerln sizi a.c;kcrliğe davetine 
icabet etm~ck i~ billıassa lıast.a 
odun uz değil mi? 

- Evet Reis Bey .. 
- Harp esnasında a.sk::rdinlz 

değil mi? 
- Evet reis bey .. 
- Rütb.·niz ~<'ydi? 
- Mülfımn. 
- Teşek'kilr ederim. 
Bu isticvap?nrdan sonra arala

rında Kuhncr de bulunduğu ha.1-
<!e on kad.v arkadaşını kapr dı;r.ı
ı·ı ettfler. 

Bir kat; gUn sonra söz.iim on. 
''yeniden te~lltlandınna,. fı:ı.lı 
yeti bqledı. Bu ~ 21 martt.nnberl 
birikmiş evrakı ve diğer kQi'ltlan 
husu.si bir do1:ıba kapatmaktan 
baı!Jka, bir eey d~fikli. Masalar et-

rafmda yine grup ıar teşeklttll edi
yor, ancak hadiseleri Ma.ıicsizm 
veya Pro'eta.ryen rubu be.kmım
dan değil, ''kaybolan harp,. veya 
"kapitalizmin rönesansı,, veynlıut 
"milU kalkmmn,. r.aviycsbıden mü
nıı.k::ı a edivorlardı. 

El•lul iptidı:ı.larmda mevsuk men 
b:ılarda nge1en bir ha.her hUk\unc
tın "men.tez: :rmıden ofisini,. tasfi
ye edeceğini bildiriyordu.. FiUıa
:dka bu ha.?erin yaVIlma.smrlan az 
sonrn bir çok mP.murla.r olduğu gi
bi Kad:ı.r d-:ı. bir teşrinievvelden iti
baren vaztf(l:;inc nihnyet vcrl'diğl 
hikkmdaltl tebli~atı o.Jdı. Bu vazi
yett<'n doğan ta.zminatJ alnınk U
zere ftl!i.n gUn filAn saa.tte fa.lıınca 
daireye müracaatı lüzumu meoktu
bun nllmdn iki satırla bll<lirlliyqr
c1u. Bu sııtırlnn okuyunca KndRr 
i~inin 'rahatlamasına benzeyen bir 
~duydu . 

Eve dönilnce ihtiyarlan lfden 
çrkanld·~ını, kendlttine muayyen 
lılT tazminat verltecefini ve bun
dan sonra Politrlknikde mimarl şu
brııine 1.-ııydolunm!!k tn..~vvııııında 
oldur.öı.ınu bildiroi. 

Biltiln vesDmları muntnza.mdt. 
Bunlara proletarya rejimi srrasm
ca \"&l.'1.npcl'Vernne hareket etmi.9 
o!duğuna dıııiT ke11diıline verilen 

vesikayı da ekledi ve bir !abalı 
kendisini politekniğin önünde bul
du. İlk sürdüğü hal mokt.cpto \'il· 
ziyetin hiı; d~ no.rmaıl olme.cbğı idi. 

Mektebin önündeki meydanda 
~ençlcr ~k ö'!>ek olmuşlar !Pd
clatle müna.lıa,.'\8. ediyorlardı. Tuna 
kenannda daha külJyetli gruplar 
va.rd:ı.. Yeşil ooyra.ldJ bir belediye 
ara.bası ile Romen askerlerinden 
mUtccıeıkkil oldukça mühim bir 
r,TUP da gördü, Filhakika. üniver
sitedeki intizamstzlikt.an, disip'ln
:ıir.li.Jrtuı bn..i.solunduğunu i~tmi~ti 
wıa nihay~t bunlar kendisi n1 hlo 
alaka.dar ebnezdi. 

Kapıdn bereli ilci talebe kendis!
r.~ karşrladıb.r, tepeden tırnağa ka
ı.hr slizdlller ve r-0nra sordular: 

- Rayst için mi geliyorsunuz? 
- Evet .. 
- Öyle ise geçin .. 
Antre&, merdivenin korld.ora ;ı. 

cıldığı yerde 0 1dukça klilliyetli bil' 
grup etrafını sardı, ir.1crindcn biri 
sordu: 

- Vatanperver talebeler cemi
yet.ine dnhU olduğunmm da!r ve
slkanm gösterin .. 

- Böyle bir \'CSiksm yok .. Da-
ha yeni kayda geliyorum. 

- Birinci smrf için mi'! 
- Evet •. 
- Nüfus kA''ldm:ı:z? 
Kada.r isten.Um vesikayı ç1kar

mak için elini cebin~ attı, Ta.m 
bn sırada tamd* bir ses: 

- Bu. Kadar! 
Dedi •• Gözlerini kaldtrdı ve üç 

rlört admı ;ilorkle Vavirnek'i gör
dü. 

(Devamı var) 

şacK, yine lbir varlık meydana 
koyacakttr. 

Atatlldte ait bir anıt - birin 
infaaı icin beyne}mı1el bir mü
aa.ba.ka açılmş olmam; lbir kaç 
mDlet 91.D&tıkA.nnm birden hı 
gayretten pay almak istemeai, 
tam A t&ınrid1n !ilftllJnfl. myık ör 
tetebblls ~. ÇünkU o, töb
J"ethıi, 8allrlftr:mımhn öteye ısaı .. 
JDllJ5, bcynelınJ1.c-l bir Türle, dünya 
ölçOsünde bUyfilt bir inkr'!fı.p~ı idi. 
Her ilcudrctli dllnYft eanatk&mım. 
Atatnık gibi. bOy{ilc brr sanat 
koruyuCU9Wla hizmet borcu ol
mak gerekir •.• Pnlmt ummak~
tem it\ halis Tilric Ate.türkün 
mabedini, yine bir Türk kmmuş 
olsun. QUuki1 bug(lne !lmdu, b\l
tün ma.betleııinrlzi Türk elleri 
lrumı.uştur. 

M. 1. HiKMET MUNIR 

Hava düzeliyor 
Ba.tıarıa beraber 00.Ulan havaW.r 

dün b1r parça d~lm!§Ur. GUnC§ Blk 
sık bizden ealrgedl!t yUzUııU bUlUıı 

parlaklıttyle tekrar göstermeye blı§. 
ıamr§tn'. 

Rasathaneden ald.ığunız malQınatn. 
göre ıruh'Ullet dereccsl, dün sabahtan ı. 
tı'baren yUkaelmlye başl&mlf ve 12 de. 
receyl bulmu§tur •• 

Lise, orta okul dersleri 
lıaıladı 

SömcaUr taWl ınUnasebcUyle lm. 
palı buhman llt,e ve orta okullar clera
lere dUnden itibaren tekrar ba§lamıı. 
tardır, 

Berlin orkestrası 
Berlln FJ.annonik orkestruı bu 

sabah ııehrimtzo gelecektir. 

~ıı evvolk· Vakıl 
27 - s - 1917 

Konferans 
Bugflıı Zlyn Gökalp Bey Darlll

film.ındnkı :serbe!lt dersinde ''Me· 
dent inüb:ı.h ve ha.rs1 L-ııtibah., mev
zulu b'l" konfern.ruı verec ~tir. r on 
fcrans Darlilfünun konferr..tı'" ~
lonwıdn s:ıat 4,5 dıı \•erilecl'ktir. 

\ ölUlll'I 

Ollaetln 

dOtuıu 

oııe 
lldadi 
Akşa.oı 

Cuma 'cumartesi 

27_~_la_r_l_:6 Mart 

R. ~el: O 
Knsnn: 14:0 1 

U. e\"\"t>.l: lO 
Kıısım: 141 

~ aıı:ıt> ~uuıı \ at1atl ~r.aoı 

5.1>1 11.24 5.M 11.Zl 

1%.20 5.Ci2 12.19 G,51 
15.60 us lô.61 9.%2 
18,%9 1%.00 18.SO ll,00 
20.01 l.SZ 20.02 J.SS 

4,10 o.u 4.11 o.es 
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Sevgisiz kadın Zayi 

Yazan: Cevat Palandöken 
Fener nilfus memurluğundan 

aldığım nilfus kağıdnn ve içinde 
kayıtlı Mkerlik tczk~rem mart a.. 

(Baş tarafı <lünkii sa~·nnızda) ılar arasında, yüzünün bazı uzuv- yma ait ağır işçi ekmek karnemi 
- (Anne bu isyan karşısmda larr yaralar içinde bir zavnJ.Iı ya. zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

sük\ttla söyl~ye çalışarak) na- tıyordu. Gözlerim sulanmıştı. (J eskisinin hükmU yoktur. 
sıl, komşu oglanı yola koydun esnada hastada bir hareket belir. Tophane: Ka.raba.5 Çarı;ısmd& 7 
mu?.. di, Doğruldu O zanu:n kalb~min numarada Bayburtlu tsmall oğlu 

- Acele etme .. böyle şeyler içini ya.,:ı~ t-ıir c;ift veşil gör.le 317 tete,·eJlütlü Yunus Yıldız, 
r..ab~ ~lm~:: .ben SCl'in . kadur karşılaştım, Onu tanıdım. O da (80284) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

becıe~h dcgılım .• yarın yıne bu. beni tanıdı. <:.:na doğru kosınak, ı------------- iCABINDA GUNDE JKAŞE ALINABILJR 
kışacawz, onunla!.. sarılmak istcuü.ı Fakat kalbim- t.kiuci icra memurluğundan: 

- Aptal! Ya muharrir bey ne de açıian y:ıral:ı~ o k:.d~r derin 940/2.%4 
oldu . idi ki bir mildrfet kınııldannma . Bir oorçtan dolayı haciz a.lt.ma İnebolu -;ulh holmk hlkimllğtn. 

- Bana ondan bahsetme an_ tlnn, Nedamet hisleriyle dolu gfü. alınıp paraya c;cvrllmefline karar den: 
ne .• ben ona fenalık yapamam, leri sulanı:l t lk1 ·\;,m a ;ıc. sar verilen lavabo, ayna, komedin sa.ıı- lnebolunun Acıdonoz kl>yli.nd n 
~nkü onu se~irorurn. O görJu- gılar ctrac;ından }<ayüı. Sonra clalyn, sehpa, gıırdrop, karyola, Recep oğlu Ahmet tarafından ayni 
~ erkekler ıçınde kıyas kabu! ou yeşil gözler karanlıklara g<.·· çini soba ve salrelerden ibaret eş- köyden Seyit AH kansı Fatma ve 
etıniyecek kadar yüksektir. müldil ve yavaş yavaş kapandi. ya 13 _ 4 _ 942 pazartesi gUnü sa- Acıdonozdnn Osm:ı.n Ba.,a oğh: 

- Hay buda.la hay!. Şunu t Ben ressiz ve için için nğlarkcn at 11 den l2 ye kadar Beyoğlun- Alunet ve riifeıkası <1leyhine nç:· 
~ ~kekler sevılmez, ~~!n~ kı:z arabn. hareket etnıiştı. Arkas,11_ • <la büyük Pa:rmakka.prda Telgraf lan izalel şilyu davasında müddc
gıbi yolunur. Bu ge;ıçlıgını ~ır dan bakıyordum. Gözümün önüne sokağında zarif a.pa.rtnna.nmın 4 aaleyhlerdcn Osm.'lll Başa oğlu 
ci.aha bularna.7.,<;ın, cglenmcne, ıs.. onunla t:ı.nısıtığmıtz akş.amr, onıı numaraJı dairesinde açık artrrma Ahmet namma çıkarılan gıyap ka
tifade etme?e ~af· ~la~ı~ mı? tramvay aı-abnsma aldığım gece. ile satılacaktır. Muhammen kıy- rannrn muhatabının lstnnbula gi-

- O benı~ !<'•n aılesın~, yuva. yi_ .hatırlad_ı~1. Zaman. herşey, metlerinin% 75 iıni bulmadığı ta.k. dip .adre~ mcçhu~v bulu?du~da_n 
ısmı her ~n~ feda etmıye raz! outün bu kaınat ayni idi, Fakat dirde ikinci o.rlmna 16 _ 4 . 942 ba.hı.sle bill teb1:g gen çcvrıhruş 
~u. B'>Jı1 :;evıyor, hem nasıl se.v şu giden Zeyneple. 0 geceki Zey- pe~ernbe günü ayni mahalde ve olduğundan hakkındaki gıyap ka
~· Bunu sız anlıyamazsmız .• sı- nep arasında. derin uçurumlar tayin edilen saatte icra edfü:cek- mrmm ilanen icrosma mahkeme-
zın yüzünüz.d~v dü~tüğüm bu h~ vardı. tir. İsteklilerin maluı.lllnde ha.zır ce kan:ıı: v~Jmiştlr. 
yattan artık 1grcnıyorum. Allar. bulunacak memuruna milracaatıa.

1 
Muma.ıleyhin dunışmanm bıra-

kurtarsın.. s p Q R n ilin olunur (39282) kıld:rğl 25 - 3 - 942 çarşamba günU 
·- Sus sarı çi:ban! · saat 9 da. İnebolu sulh hukuk ma.h-
- Ne dersen de, bana vız ge. -. _ _ _ "' ,.,, ,.. ,... ,., ,.. ,.. ,... ,... ,.. ,.. ,.. ,. kemeslnde is'ba.tı vücut etmesi ve-

li f al.ı. tm• v• :.O.: :.O.: """ "°" "°" ""' :A: ""' """ ""' ""' ~ 
r .. ona en u. e ıyecegım, Okullar futbol ..... ıcıu .. tll:ktnr ~ ya kt>ndini temsilen bir vekil gön-

çünkü onu seviyorum, ~~ dermesi aksi takdirde bir dahn 
* • * müsabakaları ~ mahkmeye kabul edilmiyerek ıı-

Bir ay, iztırap içinde yattım. .._~ yağında intaç edileceği gıyap ka.ra-
K lkt kt k 

Erkek okulları :futbol lik hey'etin· ~ ~ a ı an sonm artı onu gör- t"" •nnra. rrtpfo11 40121 ~ rı: teblig Y€r.ne kahn olmak üze. 
memek 'için kaçıyordum. Fakat den 28

•3•
1942 gUnU yapılacak futbol >ı ,..""'':.:'""""',..'"'""""',...':.:,..."••"'"'"~,......,,...""',...~,...,,_.,~ re keyfiyet Han olunur. (39283) 

birgün aksi tesadüf yine bizi kar. maçları: 
şıla§tırdı. Beni teselh eden tek Şeref !:\tadı: 
nokta annesine karşı beni ır.üda. 1 - Erkek Öğretmen - Taksim 
fan etmesi ve sevdiğini söylemesi Lisesi: Saat l4,3o: 
idi. Diğer taraftan onu hfila se- 2 - Hayriye Ltsesl - Vefa Erkek 
viyor ve taıudığun günden'beri Lisesi: Saat 15,85; 
bir dakika onsuz kalamıyordum. s - Galatasaray Llaesl - Pertev· 
Bütün bunlar, bir an içinde ka_ niyal Liseal: Saat 16,40. 

fa.rodan geçti ve kendisine soku. Hakemler: 
Jarak: S. Açıköney, Ş. Teuan, Ş. Tezcan. 

- Zeynep, artık hayat ve nru- Fenerbahçe Stadı: 
kadderntımızı birl~irelim, bı.;_ 1 - 1attklll l.Jseaı - YU~ Uıkü 1 
raJardan kaçalmı, mes'ut olalun, Ltaesı: Saat l4,30; 
dedim. 2 - l§ık Lisesi - tatanbul Llııe8i: 

- Çok geç kaldınız, dedi, Btr Saat ııs.35 : 
aydanberi nerelerde ve kimlerle 8 - DartıDŞataka LLııesl - Haydar 
beraıberd'niz? Hem bana bu tekli. p&§a Lisesi: Saat 16,40. 

fi yapmanız için size cesaret ver- Hakemler: 
diğimi hatırlamıyorum, demez B. Uluöz. A. Adem, A. Adem. 

mi. 
Bu iğrenç söz ve şu be.yağılık 

karşısında nefretle titredim. Be. 
ni. kendi karakteri ile ölçüyordu. 
Hiç cevap verrniyerek hem.en ora. 
dan uzaklaştım. O, kendisini u
çurumdan kurtaıımakhğım için 
yapt:ğım bu son fedakarlığı ve 
oundaki denn samimiyeti bile an. 
lıyacak reviycde değildi. 

Onu şurada, burada muhtelif 
erkeklerin kolunda görüyor ve ek. 
seriya yüzüne bakmadan oradaiı 
uzaklaşıyordum. Yanımdan ge
çerken bana hain blr gülüşle: 
Sanki sen benimle ala.kadar de. 
ğilsen, bu da benim için bir ta. 
sa mı, erkek mi yok? ·Demek is
tiyordu. 

* * * 

Şubeye davet 
Beşikta§ Aıı. ı;ube51nden: 
Kurmay Albay general Servet 

oğlu Mustafa Edlp 314 - 29 şube
mize pek acele mürnc~mtı, etmedi
ği takdirde 1076 E!l.yTlı kanunun 
maddeyi mahsusuna göre muamele 
yapılacağı. 

~gunku radyo 

7,30 Program, memleket ıaat ayarı 
7,33 Mfü:ik Pi. 7,415 ajana S,00 Sento. 
nlk parçalar Pl. 8,1~8,30 Evin .saati. 
12,30 program, saat ayan 12,33 Saz 
eserleri 12,45 ajana 13,00-13,30 Şar_ 
kı w tUrklller. 18,00 program, saat 
ayarı 18,03 Fıuııl sazı 18,4:5 Zira.at 

Maarif Vekilliğinden : 
16/H&Ziran/9.U tarih ve 4835 numaralı reaml gazetede neşredilen 

2/15923 aa.yılı tallma.t.nameye göre orta okullara matematik, tabllY'J, Fran. 
~ı.zca, Almanca ve lııguızce denılerı için öğretmen muavini seçilmek üzere 
İstanbulda YUksek öğretmen okuıunda w An.karada Gazi terbiye enatitU. 
aUnde bntthan açılacakbr. lmUhanlar 15.VI.942 pazartesi gUnU ~layacak. 
tır. 1steklllerin bulunduklan yerin maarif idarelerine ~ vurarak imtihana 
girme §&rtlarmı öğrenmeleri ve vesikalarını bir dilekçeye lll§tırerek en ge1: 
30.V. tl42 tarihine !tadar Vekllllğ\mtze göndermeleri HA.il olunur. -12103.2!109) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Muhaaıuut.·n 

kıymeti 

Llra K. 

117 00 
Ura K. 

8 76 Orta.köyde Hacı Mahmut mahallesinin Fakirhane 
eoluı.ğuıda. eakı 11 yeni 19 sayılı 373 metre 46 san. 
tim arsa.ıım t.am&ını. 

1 2S Orta.köyde 3 üncil orta ıokakda 21 mUkerrer aa.yılı 
78 metre 66 santim araa.nnı tamamı. 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mUlkiyeUeri pe§in para ile saWmak 
il.zere 25.3.942 tarihinden itibaren 10 gUn müdddle uzatılml§tır. tbaleler1 
11.4.942 cumnrtesi gUnU saat 11 de fsteklirerin Vakıf Akar v; MahlUl ka. 
lemine müracaaUan. (3887) 

8evlct Demiryotlart •e Limanları işletme 
Umum idaresi il.inları 

D. Dl 401 No. lu Mersin İskele tarifesi deği.şttrllmi§tlr. Yeni tarifenin 
tatbikine 2:5.4.942 tarihinden itibaren b&§lana.caktır. Fazla tatsilAt !çın 18. 
t.aııyonlara mUracaat edilmelidir. (3A50) 

latanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
nAn No. eı lM 
İstanbul ~rl dahilinde kavruım~ ve çekilmiş kahvenin kilosuna pe 

rakcnde olarak 67G kuruş hamt sah§ tıatı tesbit edllcllği ııtın olunur. (3889) 

. . ~ ;· ~·. ~ . . ; 

Gayri Menkul satış ilanı 
latanbul Emniyet sandığı MüdürlüğünJen: 

Hanife MUrüvvet, Sağlığında 469/15969 Hesap Numaraaile sandığrmız. 
Jıuı aldığı (350) Uraya kar~ı Şehzade~ında Hoşkadem mahallesinin Çık. 
maz toprak sokağmda Mkl 4 yeni 6 r.umaralı evi birinci derecede ipotek 
etmi§tir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkn.r gayri menkulün "Baba 
liasan Alemi mahallesinin toprak Çıkmazı sokağlnda ayni kapı, 167 Pafta 
930 ada l:i parsel numaralı 60 metre murabbaı mlkdarmda ahşap ev., ol
;Iuğu beyan edllmi§Ur. Sokak ismi ha.len Selim Paşa: Girdap Çıkmazıdır. 

Mez~r gayri menkul !270) liraya Osman Zekiye ikinci derecede ipo. 
tekdir. Bu ipotek Sandık ve müşterilerin hukukuna mUesstr değildir. 

Dosyada mevcut kadnst.ro pllAnı mucibince: Bir tarafı 16 dı~er tarafı 
13 parsel numaralı mahaller arkası diğer mahal önU tarik ile mahduddur. 

İkraza esas olan muhammen raporu mucibince mez~r evin umum 
mesahası 50 metre murabbaı olup umumu llzerine ahşap blna yapılı:nl§tır. 
üç kattan ibaret olan mezkQr gayri menkWde bir medhal 8 oda S aota bir 
matbah 3 hal!l kuyu eıel<tlrik tcsisntı vo.rdır, 

Vadesinde borcun ödenmemesinden d.>layı yapılan takip üzerine 3202 nu. 
maralı k:ınunun •6 mcı rnaddes'nln matutu 40 mcı maddesine göre satıL 
ması icap eden yukarıda evsafı yazılı nhşap evin tama.mı bir buçuk ay 
müddetle açık artırmaya konmu17tur. Satış tapu sicili kaydına göre yapıl . 

maktadır. Artırmaya girmek isteyen (715) lira poy akçe&! verecektir. Milli 
Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
vergiler belediye resimleri ve vakıf ıcaresi taviz bedeli ile tellAUye rUaumu 
borçluya aiddir, Arttırma fart.namesi 28.3.942 tar:hlnden itibaren tetkik 
etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri scrvl.sinde açık bulundurulacaktır 
Tapu sicil kaydı ve sa.lr lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyaamda 
vardır. Artırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkanlan 
gayri menkul hakkuıda her !:'"YJ ö~nmiş ad ve te!Akkl olunur. 

Birinci artırma 25,5.942 tarihine tesadUf eden Pazartecı~ günU Cağa ! 

oğlunda ki.in Sandığımızda sant 10 dan 12 ye kadar yap ktır. Muvak. 
kat ihale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihan alınmam tcabede~ 
~ayrl menkul mUkellctlY'Jlile Sandık alacağını tamamen geçmi§ olması 

,arttır. A.kst takdirde son aruranın taahhUdU baki kalmak aar
tile 10.6.9{2 tarihine müsadl! Çarşıımba günU ayni mahal ve sa.atta tıon 

artırmıuıı yapılacaktır. Bu artırmnda gayri menkul en çok artınuım U.. 
tünde bııııkılaca.ktır. Hakları tapu siclllerUe sabit olmayan al!kadarlar ve 
lrU!ak hakkt sahiplerinin bu haklarını husu.slle faiz ve masarite da1r iddia
larını 1!ıı tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı mU.bıteterile beraber 
Dairemize bildirmeleri J!zımdır. Bu suretle haklarını bildirmenı.1§ ola.nla.rla 
hakları tapu ııicltıcı-lle ımbit olmayanlar sat11 bedelinin pa;ıtla§mutndan ha. 
riç kalırlar Daha fazla mr.lQmat almak tsteyenlerin 40/1689 dosya numa· 
rasile Sandığımız hukuk İ§lerl servisine müracaat etmeleri lllzumu Ul.n 

olunur. 
-DlKKAT-

Emnlyet sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulll ipotek g&rtermek 
lstcye.nlerc muhammlnlerimlzln koymuş olduğu kıymetin % .O mı tecavU& 

etmemek Uzen! ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretUe kolay. 
lık gösternıekt •<ilr. (3897) 

] 1 iatanbul Belediyesi ılanlan 
• 

Levazım anbıırında 125 adet dış ve 78 adet lç must&mel otomobil 11..s
tıği sa~ılmıık Uzerc kapalı zart usuıne arttırmaya konulmu§tur. Mecmuu. 
nun tahmın bedeli 554:5 lira ve ilk temınııtı 415 lira 88 kuruştur. Şartname 
f.abıt ve Muamcl!l.t MUdUr!UğU kaleminde görülebilir. İhale 13.4.942 Pazar
tesi gUnll saat 15 de Daimi EncUmende yapılacaktır. TaUplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplan, 942 yılma alt ticaret odası v-esikaları ve kanunen 
.brazı 111.zımgelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun taritatı çevre. 
sinde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gUnU saat H de kadar Da· 
imt EncUmene vermeleıi !Clzrmdır. (3891) 

lki ay sonra Ona tekrar rast.. takvimi 18,55 BceUıoven'ln Oda mUzl 
ladım, Yüzünden izt!l'a.bı, fersiz ğ1 eserlerinden 19,SO Eaat •yan ve 
gözlerin.len kederi okunuyordu. ajana 10,4._. Öfrendi!'l'lıniz tUrkWer 
Renginde derin bir matemin izt ! 20,15 Radyo gazeteal 20,4:5 Öğre.ndiğl
vardı. Aramızdaki ayrılık uçuru. miz mal'§lar 21,00 Konu§ma (iktisat 
muna rağmen bana yaklaştı. Ve. aaaU) 21,1ıs Tcınııil 22,00 Radyo ıa. 

- Beni affet, ciedi. Arttk barı- lon orkestrası 22,ao memlekete saat 

Türk iye Cürtıhuriyeti Merkez Bankası 21- 3 - 942 vaziyeti 
şalmı. Bu ceza bana kıi:f i.. ayan, ajans \"O borsalar 22.4~22,50 

Hayretler sinde kalmıştım. O. ya.rmkJ program ve kap8J1Jf. 
nun yüzüne bile baknuyarak şun. 
lan söyledim: 

- Zeynep, seni seven kaLbinıı 
parçaladın, itimadımı su=istimul 
ettin. Eğer zamanla bu kinimin 
unutulacağına ihtimal veriytırsan 
aldanıyorsun . 

- (Boynunu bükerekı ha.sta. -
yı:rn. Affetmez misin? (Bu sözle.. 
ti söylerken hata .sesinin tonunda 
bir gurur ve ifa.desinde bır s.-.m:. 
miyet.sizhk, bir riyakarlık hısse
diliyordu.) 

- Zaten biitün bwı1ara sel>ep 
sana acrmn.klığım, sa.na merha • 
met etmekliğımclir, dedim. ficm 
artık senin hiç.hır sözüne inanmı. 
yorum. Sen bu yalanlarını düzi
nelai aşan fi.şıklarına siiylesen 
da.ha isabetli hareket elmiş olur. 
sun. Hem sana en ı.ı.~z.k bir cesa. 
ret bile verır. "Jığim halde b~gtin 
beni ne dıye r >! .. :!tsız ediyorsun, 
önüne baktı. Bıtkin hir hal al
mıştı . Ağır a.tır.: :.rln orrrdnn u. 
zaklaştı ve tamamm k.a.yboldt: .. 
bir adnn yürüyecek dermanım 
kalmamıştı, Gözlerimden yaşlar 
dökülüyor ve kendimi tutamıya 
rak hıçkınyordwn . . 

* • * 
Bir gün hnstahanede ameliyat 

olan bir mffik k arkadaşımı ziya. 
r ete gitmiştim, Salonda onu bek 
terken koridorun ucundan bir 
hasta arabası gönindii. Az sonra 
önümde durdu. Arabada sargı. 

Şehir T ivatrosunun 

11
1 il ORA.M IOl:iMJ.NDA 

l.kp.m 20,80 da p A R A 
(Son Hatta) 

1 
KOMEDl KISMTh'DA 

SOZON KISA.Si 

-0---

Beyoğlu Halk Sineması 
3 BOYOK FİLM 

1 - Lottl • Uardl, K~. Türkçe 
~ - Bllytık Şeblr 

8 - Polla Pe.n~de. 

tsTANBUL BORSASININ 

ıe-s.-94! Flyatlan 

ıııçdJf V9 lmpaDI': 

Londra 1 Sterlin 15.20 
Nevyork 100 Dolar 132.20 

Cenevre lOO lırveç Fr. 30.S6~ 

Madrid 100 Pezeta 12.84 

Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 

ESHAM VE TAHVlLAT 

14.-

SAHtRt : ASIM US 

Bas1ldıiıı yer: VAKiT MATRAASI 
Umumi Neşriyatı idare edeu 

R'fik Ahmet Seven11ll 

AKTtF 
s. ... : 

Altın : Satı ktıogram 

Banknot 
7%.806.:18 

Ufaklık 

Uablldeld Muhablrle.rı 
rtlrk L!r&.11 

Hariçteki Muh&blrler: 

. . 
• 

• • 

Altaı: san Kilogram 18.2115.133 
Altma tahYill kabil Mrbe.lt Döv. 
Diğer dövtzler \"9 Borçlu ldllrtııa 
Dakiyeleri • • 

BadDe l"abvlllert. 

Deruhte edilen evrakı 

kal'fıl!l'ı 

ııakd!ye 

• • 
Kanunun 6-ll trıcı maddelertne 
tevtlkaı:ı Hazine tarafından 
t.edl,yat 

vak' 

• • 

1 

Seaedat VGzclı!nı: 

1 

l'lcart eenetter • • 
Dbam ft TabvDAt OO&daııı: 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

Deruhte edilen evrakı na1L 

r. -

dlyenfn karşılığı eslı&m n 
tahvillt (1tlbaı1 kıymetle) 
Serbest e.!ham ve tah"1lıı.t 

An.allar: 

rahTtllt tıurtııe avau 
.HazlJaeye kıa vadell &vana 
Hazineye 3850 No. ıu kanuna 
açüan altın k&rlılıklı ava11.1 
m.ııectarlu 

MabtıeW 

• • 
• • 
• • 

• • ·-· 

Llnı 

102.U6.U6,81 
ll.3'70.489,-

990.700,1S 108,487.63:>,1! 7 

52.'768.0t 52.'768,01 

22.808,303,Sl 

-.-
'73.966. '708,81 96.'7'75.011,62 

168.'748.1163,-

22.22'7 .906,- 1 S6.IS20,6~.-

SSS.878.0'T.i,39 883.878.0'7:5,SU 

U.192.261,9S 
10,4'!6.lmi:i,71 115.618.8ı'7,6' 

4.906,19 
7.290.~16,50 

-.-
187.500.000.- 17'. '795.122, 78 

4.500.000,-
8,891.'762,74 

Vekft11 919.019.862,18 

l Temmm 19311 tarthlndfta lttb&reo: 

PAS1 F 
Sermaye; 
ihtiyat A.kçeal: 

Acıt ve tevkall!.de 

Husul1 
• • 
• • 

fedavtıldekl Bnnlmotlar: 
l>enıbte et.ıllen evrakı naı:dlye 

Kanunun 6---S fı.cı maddelerine 
tevfikan Haz.ine tarafından vak1 

tediyat . • 
Denıbte edilen evrakı 

baktyest . . 
Karı ılığı tamamen alUll ılara k 
ııaveteı:: tedavuıe vıız<'dllen 

Reeskont mukabili llAve~rı teda.. 
vOJe vazedilen . . 
Hazineye yapılar. altın karııltklı 

avaıuı mukabili 8902 No ıı kanun 
mucibine llAveten tedavuıe va. 
zedUen . . 

MEVDUAT: 
I'ürk Liraa1 .. 
Altın: Satı KUograrn 877. t22 

8850 No.. la Kanuna ı<ı~ barJncye 
açılan avanıı oıukabW t.e1ıdl nlu. 
nan ı:ıJtıaıar: 

7.822.019, 1 
6.000.000,-

168.7'18.663 -

22.227.90.5,-

186.620.6~.-

17.000.000,-

288,500.000,-

115.000.000,-

87.831.'702,0t 
1.234.16-1,0' ------

Satı KJ!ogra:ıı s~.s.ı ı .uso ___ 1_s._1_u_._ı6_1_,9_ 
oovız raahbUdau: 

Altmft tahvOI ka~ıı dövizler 
Dlğer dövizler ve &lacakıı 

ring t>ıı.ktyeıert 

Muht.elU 

. •. -.-
idil, 

. . 27.740.681,9' . ., 

l,.kontn hıtdıfl Of,, ~ ..\ ltm ft7't'rin,. avan"' % s 

Un 
13.000.000,-

lS.8%2,019,lli 

515'7.020.868,-

78.12-i.18'7,90 

!'7.'7'4>.631,92 
138.246.1519,08 

919.019.S&ı.18 


