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-, 1 SALAMBQ Ku'7nNe: 

Uüstav Flobcr'io lıu llariUlılıll9 .... - • 
tarihi romanı 10 kupon geUren okuyucumasa yal· 
nız 110 kuruı.ıa vertı~cektır. Salambo 4M bUyU.k •Y· 
!alık bir eserdir. Bu kuponlan saklamayı unot-

YIL: :!5 * SAl'"J: 8680 

Kurus 
L 

idare C\'I: Ankara G. \'alat \ u · , 
feleton: ld.ue (%4S70), Yao (214 lll, 

r('lg: lstanbnJ \.'akıt-Posta ımtıma:4• _J L mayma. 

Bulgaristanda bal 
aylarının sonu 

Yazan: Asım Us 
Balkanlı komşwnuz Bulgaristan 

kendi hesabına bir tüfek paUat
makswn sadec~ Alman orduo;unun 
fedakarlığı ile eldo edilen zaferin 
ru;tıb'I bala~,ndan aynlmar,'11. lıa.zır
lanıyor gibidir. Kıral Borls hnüz 
llcrlinde Bitlerle konuştuğu bir ı;ı. 
rada Bulgar Ba.."·ekili profesör ıı. 
lor Donan Zeltung ismindeki Al
ınan gazet.csine ,·enliği dem~te 
bir taraftan Bulgv.ristanm üçlü 
pakt üyesi sıla.tile elinden geldlr,'1 
lıa.dar yeni Avrupa ni:r.amrnın ku
rulmasına hizınet edeceğini beltrt
mlş olması, dlğer ta.rafton iki yüz 
bin Bulgar askerinin Alman Ba§
komutanlıb'1D.ID emrine \'eriteceği 
hakkında haberler gelmesi bu ba
kondan manalıdır. 

Alman ordusu Rusya Uzerlne 
yaptığı taarruzun geten yıl itinde 
mavaffakiyetlc bftirllenıeme!"f, bu 
defa ymlden ildncl bir ilk bahar ta
arruzu yapmak için büytik kon-et
ler Jıa.reamo.ğa ihtiyaç görünmesi 
Bulgaristam da Romanya ve Ma
caristan gibi Ahnanyanm ysnm<la 
doğu cephesinde kendine göre bir 
me,·kl almağa çaj;'lrıyor. Bulgar 
hükfuneU §imdiye kadar üçlü pak
ta gJrmiş ohnanm yalnız menfa
atlerini topladı. :&lihv1CTle birlikte 
harbe girmekten katmdı. Bilhassa. 
Bulgarlstanı Rusynıya karşı hasım 

n.ziyetinc getirecek bir yola gir
mekten kurtuldu. Fakat öyle ~örü
nüyOT ki bugüne kadar Bulgarls
taıı.m ileriye sürdüğü mazeretler 
artık para etmez olmuştur. Berll
nln tazyild önünde nihayet Sofya 
baş eğmi~ benziyor. 

Dünkü haberle!' ar:ısmda Bulga. 
ristanm Rusyayıı. harp iltı.n edece
ği hakkında bir fıkm Yardı. Belki 
Bulgaristan Sovyctler Birliğine 
harp ilin etııılyece'.dir. ı~akat ge
reklne doğu cepht'Sinde harck.et
lere iştirak etmek üzere iki yüz bin 
gönüllü Bulgar askerini Alman 
ba.~komutanhğmm emrine verecek
tir. Balgariıltaada Müniillii ola.n& 
:ısker toplanmakta olma.51 Ra&yaya 
ka"1 harp llinoın mahal kalmama
sı Jçln düşünülmüş bir tedbir ol
~ ~erektir. 

Profesör Filofun clemtcinde: 
''Bulgaristanm ,raztfesi Avnıı>anın 
cenup doğu.sondadır.,, §eklinde 
bir söz var . Acaba. Alman başko
mutanlığı emrine verile<'ek Bulgar 
ordosu Rusyaya ka~ değO de 
Adalardan Kıbrıs ve Suriye istika
metinde yapdacağmdan bah"IC<lilen 
bir taarruzda mı kuUsnıla.uk ! Bu 
düşünre ister istemez batıra gel i
yor. Fakat en büyük ,·e . acele ih
tiyaç doğu cepheslnde olduğu için 
bu ihtimal yine Urlnci derecede
dir. Bununla beraber Bulgaristan 
doğu cephesi için Almanyaya bir 
kaç yüz bin ld~l vermi'! olsa bile 
yine Balkanlarda, yani A\'rupa.nın 
cenup doğusunda başka türlü daha 
vazifeleri buhınac.aktır. Prof. 1'1-
lofun ''Bulgaristanm \'azifcsl Av
nıpanın cenup doğu"undadır,, de
mesi Bulgar ordusunun Rus cephe
sine gönderilmemesini iea.p etmiye. 
('eği gibi bu cepheye bir miktar 
a.skor göndermek diğer taraflarda 
ba.şka türlü \'alii.fe a.lmaldu. kur. 
tnlacağmı göstermez. 

Ralga.ıtstamn doğu cephesin«k'- , 
ki taarruz hareketine katılacağmr 
kuwetli gösteren bir hidiıııe <le bir 
faJmn tevkifler başlamış olmasıdır. 
Ara.la.nnda eski bir dahiliye nazın 
ile general Zahnof olduğu bal<le 
tıuımmı~ yirmi slya."i 54hsiyetln 
tam bu sırada tevkif edHmlş olma
sı Bnlgarlstanm Rusya hareketle· 
rine iştirak e~ karannm doj:."\l. 
rıı.cağı memnuniyetsizlikleri bastır. 
mal< için alınmış bir tedbirden ba<;· 
ka bir sotttle tefsir olunamaz. 

Bulgarist.anm doğu cephet>inde· 
kl hareketlere kan51DaSmı istemi· 
,•enler bir aralık Türkiyenln vazı. 
;·etini §Üpheli göstermi lerdl. Al. 
maııyanm Ankara. b\iyiik elc;-Jsi Fon 
Pa~ Berlüie giderken Bulgar 
ı;azetelerine '\-rdiğf demette Tür
klyenln tamfsrzlıktan ayrılmıyaca. 
t.'l. ve dı,andan taarruza oğrama.
flıkça harbe girmek istemedij:',rinl 
pek iyi b<"lirtrnistJr. Bundan sonra 
<'ereyan edecek hadiseler Alman 
biiyü'k elçisinin sözlerinde doğru
lui:tınu teyit edecektir. 

31 M a r t gecesi sa a t 
24 de saat)arınızı bir 
saat ileri almayı unut -

• mayınız. 
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Ek proje Meclis ruznamesine ahndı 

Askeri hizmeti suiistimal edenlere 
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Ankara, 27 (\'akıt muhablr.lndeo)- , teVZi gibi işlerde zimmet, ihtl!As, ir-1 !it ise htlkmedllmes! lAzımgelen m~· 
.Askeı1 ceza. kıu:ıununa ek kanun pro- ttkAb, rüşvet veya htrSızltk suçların· vakkat ağır hapla ve para eczası ya. 
jesi altı.kadar encllmenlerdcn geçerek dan birini işleyenler on seneden aşağı rıya, az ise Uçte bire indirilecektir. 
meclis ruzııame.sine alınml§tır. AdlL oltnamak üzere ağır hapis veya mu. Fevkala.dc halin, seferberliğin veya 
ye encUıncnı hUkQmetln hazırladığı ebbed ağır hapis cezası ile birlikte harb hallnln devamı müddeUnce mllll 
cezalan glddetıendlrecek maddeleri şu be§yüz liradan aşağı olmamak Uzere müdafaa vıısıtalarma veya askeri fh
şekilde değiştirm!§tlr: FeykalA.de ha. atrr para cezası ile cezalandırılacak.. Uyaçlara taalluk eden işlerde husus! 
lln, seferberliğin veya harb halinin !ardır. şu kadar ki para oezaaı hiç bir kanunlara göre kcndllerine tevdi cdl. 
devamı müddetince aakert blr hizmet halde temin olunan menfaatin iki ml.IJ 

yaparken millt m1ldataa vasıtalarma linden az olmayacaktır. Vahim haller. 
veya askert ihtiyaçlara taalluk eden de ölüm cezaaı billı:molunacıı.ktır. Bu 
müteahhit, tma.ı, inşa, alnn satım, maddede yazılt suçlardan husule ge. 
teslim, tesel1Um, na.kil, muhataza veya len veya hwru!Ukastolunan zarar ha· 

len vazifeleri yaparken bu kanunda 
yazılı ııuçları işleyen asker olmayan 
gahıalar hakkında da umumi mahke. 
melcrce yazılı bu cezalar tatbllt oluna 
caktır. 

Şeker ekimi 

~rurk -Bulgar ticaret 
anlaşması imzalandı 
Ankara, 27 (A.A) - Bir mUddetten 

beri Ankara.da mllza.kere edilmekte 
olan Türkiye · Bulgaristan ticaret nn 
lagması bugUn hariciye vekll.letlnde 
Türkiye cUmlıuriyeti namma Türk 
heyeti murahhasası reisi hıırlclye ve. 
klleU umumi kAUbi birinci muavini, 

Mak 
Diyor k i : 

Va galip geleceğiz, 
yahut öleceğiz 1 

Kanbc.rra, 27 (A.A.) - Dün parll. 
mento ziyafetinde söz alan general 
Mak ArtUr, son zafere oıan inanının 

sarntlmaz olduğunu söylemlş ve bu 

meselede bir uzlıışma sulhU olomıya_ 
cağını blldlrmlştır. 

General şöyle deml§tir : 
Ya galip geleceğiz, yahut da ölece- ı 

ğiz. Size memleketimin bütün kaynak 
ıarmı bütün kudretini, yurtdaşlanmm 
bUtUn kanını vaadedlyonım. 

birinci sınıf orta elçl Cevat Açıkalm 
ve ticı:ıret vekAleti mUstqar vekili 
Cahit Zamangi.l ile Bulgaristan namı
na Bulgaristan maslahat.güzan lıf.öa. 

yı; Vonçe! ve ticaret heyeti reisi Bul· 
gar Milli Bankası müdUrlerlnden Kös 
yö To§Cf arasında imza edilm1§tlr. 

Bulgar par
lamentosu 
Mühim kararlar 

vermek üzere· .Memleketin ihtiyacrnı karşıh- Musolini 
Yacak bir dereceye çı karıl ı yor Enfilasyo_n~n önu~e 

Mak Artor 
E> • 

Rusya aleyhinde 
nümayişler 
hazırlandı 

Bugün gele.n haberlere g&re Bulga.. 
riı5tan Şark cephesine uker yollama.. 
ya karar verıni§tlr . .Mik.dan hakkm· 
da henüz malftm.at verilmlyor. Bul. 
gar radyoeuna. göre euerl,et guru • 
puna DM1UUP (yani htıkQmet p&l't.W) 
mebualar bugUn aat 11 dm euA: H e 
kadar sUren U%llll bir toplantı :yap • 
mıştıırdrr. BIL§Vekll ve b1lU1n nazırla. 
rm h&zrr bulunduğu bu toplantı hak.. 
kmdıı. gurup reiııJ, ıt.opla.ntıda bazı ka· 
nunlann görll§UldUğünU, bir çok me. 
buslarm söz aldığını, toplantıya yamı 
da devam edileceği ve hariciye, dahi· 
11~, harbiye nazırlarının söz alacak-

(Devam ı Sa. 2 Sıi. 3 d~). 

Şark cephesinde 
16ncı Alman 

1941 yılında sarf edilen şeker 
mikdarı 108,450,363 tondur 

TO:rklye tekel' fabrikaları Türk A. , çirmiş ve temettü hl88e8lnln dafrtıl
nonlm Şirketi dün Ankarada 8811ellk ı ması baklanda karar verdikten sonra 
topl&lltıamı yapmı~tır. Umumi heyet, yeni idare mecUsl Uyelerinl ,.., mllra· 

~ prtJann verdiği Jmklıılar 1 kiplerini 81lÇmlşUJ'. Toplantıda oku. 
nlabettade va7.ltelerinJ yerine g"'lttrml!J nan -idanı meclisi raporunda esellmJI. 
bdrn ......... ıMl 1ııllA·:ıı-a ve tö)'le clenllmılıldıedlr: 
kAr ft Dnıl' heeapl&nnı gözclıen ce- (TJeııamı Sa. 2 Sii 6 <la) 

tümeni j 
Mukabil taar-

ruza geçti 
Ruslar ilkbahar taarnız.unıı 
geciktirmek için MuTmansk' 
da geni§ ölçüde bir taamıza 

geçtileT 
(A.A. dan blil8ea edllmll*U' . ) 

Lon drada.n ver ilen bir habere göre 
Ruslar Lenlngrad keıalmlnde H kilo. 
metre kadar nerleml§lerdir. K oakova.. 
dan bildirildiğine göre Kallnln cep. 
besinde 21 marta kadar geçen 16 gUn 
içinde ıı bin Alman öldUrUlmU,tUr. 
Cenub cephesinde §iddetıi bir muhare 
be devam etmektedir. 
Staraya Russa.'da çenber içine alman 

16 mcı Alman tümeninin mukabil ta.. 
arruza geçtiği ve taarruzun devam 
ettiği de blldirilmektedir. 

Kerç yarım adaırma a rka arkaya 
yapılan Rus taarruzlıı.n Alınan ve Ro 
men kuvvetleri tarafından puak1ll • 
tillmUştUr. 366 inci Jan. Vestfali piya. 
de tümeninin haftalardanberi yaptığı 
120 taarruz geri pUskUrtUlmü§, bir 
kaç tUmenin ana kuvveUeri yok edil· 
mi§Ur. 

Stokholmden verilen bir haberde 
§Öyle den!Uyor: 

Sovyet kuvvetleri K urman.ek cep -
besinde ilkbahar taarruzlarını gecik. 
Urme.k için geni§ ölçüde bir taarruz 
yapmıştır. Buz denizinden Alman ge
rilerine Rus kıtalan çıkarılmıt ve 
dilşmana kayıblar verdlrllmi§tir. Bu 
çarpl§malard& 13 Alman tayyaresi 
dü§UrUlmU§lUr. 

Moskova, 27 (A.A.) - Abnan
Jarın Sta.ra.yarusada k:.ışablan 16 
ncı ordularına kadar ulaşmak ~n 
bir yol açmağa gitgide da.ha fazle 
tC§"bbüs ettikleri haber verilmek-

Japon plyadeal bir nehri cef:lyor 

Pasifik ve Birman-1 
ya cephesinde 

(A .A. dan hWAaa edilmJ!tUr.) 
Amerikan hava kuvvetlen Vake ve 

M:arkUs adalarına taarruz etmişlerdir. 
Koregldor Japon tayyareleri taralm. 
dan şiddetle bombardıman edl.lmiştlr. 

Röyter ajansmm haber verdiğine 

göre, Tungu"daki Çin kuvvetlerine 
takviye kttalan gelmektedir. 

Bu cephede Japonlar tazyiki artır. 
ml§lardır. Bir Japon hava keşi.! kolu, 
bir kruvazör ile bir kaç muhrib An· 
daman adalan clvarmda faaliyette 
bulunmuştur. 

Lindberg 
ı>eıroıt, 27 (A.A,) - Ford kumpıın. 

yası memurları albay Lindbergin 
bomba tayyareleri fabrikalarından bi. 
rinde makine mUho.ndisliğl vazUesiiıi 
kabul ettiğini perşembe günU bildir • 
mlşıerdl.r. Albaym sivil mUpvirllk 
vazifeslle bulunduğu harbiye. nezareti 
mumaileyhin vazifesinden çekilmesine 
mQsaade etmiştir. 

Fordun bundan iki sene evvel, Llnd. 
berg gibi adamlar taralmdan teknik 
ll&hada yardnn görmclt suretilc gün -
de binlerce tayyare çıkarabilecek mev 
~ olctuıunu ısöJl)ıedigi habdardadır. 

Hind işi 
Gandi Kırips ile iki saat 

görüttü 

Pan- indien kongı
resi toplanıyor 

Kıripsin açığa vurulmayan 
teklifleri nelerdir? 

Kırips Gandi ile iki saat görü§
mUşlür. Krrips bundan başka yük
~k okullar reis1erile işçi dolegele
!'iııi de kabul etr.ıi§tir. Kıripsin her 
"mıf halk mlime.Ssillerilc temasta 
bulunmaya kadar verdiği an!aşıiı
yor. Anclk İngilizlere aleyhtar 
Hintliler de kongıre yapıp İngilte
re aleyhinde tezahürat yapmaya 
karnr vermişlerdir. Tokyo ve Ja
pon nüfuzu altında bulunan Ban
kok radyosunda Hintliler 1ngillere 
aJevhinde ntşrivatta. bulunmnkt.a • 
dxrİar. Bugün Bankok radyosunda 
konuşan bir Hintli §Öyle demiştir: 
Kuipsin Hindisfana bir dost gibi 
değil. İngiliz mümessili olarak gel
diğini biliyoruz. 

Knips bir dost gııbi gelseydi doğ. 
ruca AJlah'.ı.b!ıda ı;idcr, Hintlilerle 
görüşürdü. Kırips i.lti hafta kala

(Deoamı Sa. 2 Su. 1 de) 

g9çmek ıçın tedbır 
ahnmasını istedi 
Roma, 27 (A.A.) - D.N.B. 
Musolini dün Venedik sa.raymdn 

İtalyan halk banka.lan idal'C mer. 
lisi reisini kabul etm.i.~ttr. 

Duçe, bu münasebetle şu demeç. 

Balxmmn aıker çaclrnnJa 
d oğmuı ve hayatı macera 

dolu bir a.ker 
(Yar.ut 2 inci eayfa.mıula) 

Romanyada 
tevkifler 

~ bulunmuştur: Bern, !"/ ( A.AJ - Britanova 
"Fiyatla.mı dewmlı surette art. ajansı: 

m.- ve apelıdllA~ 3Yle biritiiri- f Buraya gelen telgraflara göre, 
ni doğu.nın iki 6mil teşkil etmek. Homanyada ve Bulgar:istanda tev. 
tedir ki bunun sonu enflasyoodur. kifter yapıiımştır. 
Rejim buntm. önüne ~elidir, Romanya.da 95 siyaset ada.mı 
çünkü bunu yapa.bilecek vasıta ve tc:vkif edilmiştir Bllllların ara. 

J sarsılmaz iradeye maliktir. MiHc .. smda eski p~a nann Ti 
tin tasarrufunu kurtarmak bahis cianu vardır 
mevzuudur. Uçunıma ~n bu yol. Aynı ~' general Anto· 
da bir metr~ da.ha ılcrlememek neskonun 1921 srnıf ını da ~ 
oolıis meVZ'ıtıdur. İyi Yeya fena ni• altına ğaçırdığı kat'i olarak bildi 
yetle bu z.ehire sürüklenenleri t'• riliyor • 
388lı bir surette tedavi etmek beıhis • 
:nevzuudur. Çünkü enflasyon para.. 
ı.ı, kıymeti tedavüldeki miktar ile 
tersine mUtcnamp olan bir zehir ,, 
<lir. Ödeme vıısrtalannm çabuk 
:ı;ilı:selmesi:nin bir<:ok :wrlukJarla 
t.oplannuş olan ve ekseriya nesllle
rin mahsulü olan taseıTuflann !kıy 

1 metten dü.'jo!Ilesini, dağılmasını ve 
nihayet tamamiyle kaybolmasını 

1 ıntaç eder. Bunu tasarruf sahiple. 

--~....._ ____________________ ___ 

Japonya 
Papalık nezdinde miimeuil 

bulunduracak 
Tokyo, 27 (A.A.) - Reameıı bildi

rildiğine göre Japon hUkfuneU, Vifl 
orta elçisi Kenharad&yı 'Papalık nez • 
dinde hu.sual mUmessll olarak tayine 

ıine anlatmalıdır. Ta..qarruf mildn .. 

1 

faa edilmelidir. Zira ben tasarruf karar verml§~. 
.. .ruüpler:nı en iyi yurttaşlar ola - --------------------

ra.k telli.k:ki ediyonmı. Bunlar dev- Alma·nyada tı'fu·· sıe 
lete. onun pa.nısma VE' sllıllılan -
mızın zaferine ill!UUlla.kta oldukla.. 

not :isbat ctllyorJar. Artistleri ta • mu•• cadele 
nmmrş kötfi tablolardan tutunuz-
aa hiz bir işe ya.ramıyan vazolara 
lr.adar gözlerinin gördüğü her Şeyi 
satm alan gayri mesul isteriklerin 
c!urumu i.w bunun tesiridir. 

nuçe, bundan CJOnra ltalyan mil. 
!etinin ta.sanvfu hakkında şu ra -
kamlan vermiştir: 

Bertin, 27 (A.A) - Sıbhiye reisi 
Alınanyada tl!U• salgım çıktığı hak. 
kmdakl yabancı yayınları yalanla.mı§ 
ve hudut boyunda bir çok bitten ~ • 
mlzlenme istasyonları kunıJduğunu, 

lıer istasyonda günde Uç bin a.akerin 
temlzlendlğinl ve bu gibi tedbirlerle 
tatbik edilen a,,ılardan sonra t1fUs va 
kala.nnm pek çok azaldığını söylemiır 

ttalyada 19 milyon kişinin ta .. 
s:ırnıf hesabı vardır ve tasamıf 
yekünu 65 ntilyar 728 milyon liret- tir. 
tir. Bu rakamlar İtalyan milleti • 
r.bı ve bilhassa tasarruf hesapla.. Sıhhiye relal doğuya mah.aus o\all 
nrun en büyük kısmını ellerinde bu hastalığı durdurmakla Alman aıh· 
tutan köylillerln nıhaıı sağlnm kal hlye teşklllltınm Avnıpaya bllyUk bir 
dığmı göstermektedir. hizmet yaptığını lllve etmi§tir. 

ferinden bir alay canlı insan gô.-

<i 
.... ıe rin müliiTclü. Sonraları: bu iı.dct bira. 

U" .,p E $ .
1 
N DEN ı ktlmış, canlı i.Jisanlar yerine meza.ra. topraktan lkllçük statüler Groın. 

mnğn başlamıştır. Son zamanlar
da. yap:la.n. kazıl:a.rda lbu neviden 

J 1 •• !>ir çok statüler ~- • apon ara gore Talihin kaydettiği bu eaki gelc-

0·· ı u·· m nekler (a.nane) göz önüne geörl-
lirsc uzak doğudalti harp sahnıek· 

Ötüm Japonlara. göre insan var
lığının yok olma.sI demek değil. 
ılir. Ölüm hii..disesi canlı l:cr mah· 
liikun bir filemden diğer bir ale
me intikal etmesidir. 

Onun için vaktile Japon hükilm
da.rlan öldUkleri zaman yeni gir
rtik 1 eri llemde yalnız kalmamala
rı düşünülürdü. ôen hükümd.arıll 
men:-wl8 adama.rmdııııı, hizmetçi-

rinde Ja.pon eSkrlcrin:in gösterdıik
~rf fedakô.rlık mi9e.llıerini izah 
etmek kolaylaşır. Zira Japoolann 
metafizilk telitkkileri lbu milllette 
öfüme !karşı koıiru değil, tam tersi 
bir ruhi Şcv:":t ve incizeb ya:rgtıruş
tn-. Japon ordusu komu tanlan a.s
Kcrlerinln yorucu eğiminden (te 
rnaytll) faydalaMyOT"lar . 

HASAN KUMÇAYI 
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Aaıd-llalllr proıe· !!~!.!!!.~ .?~.~~~~ .. '!?~. 
ıerl.la t.llllAtl ~-:,::~ ~= = ~~~' :u11::tt~~::.;:n-:u:: 

GUNUN ADAMLARI 

Mak Ar·tür • Sllrlt civarından Kurtal&11a kadar mcı kilometresine Çapakçur htzamıa 
olan ıeo kilometrelik kıammm ın;a- kadar olan kımrı mtlte&hbitJere ihale 

Anıt • kabir projclllnde JUrt be. nasıl yapılabil~, aynca diilü- atı bemen teımtmJeıam11 gtbl~lt. Bay edllmltUr. OAOmllzdeki J'U mevsimin 
Yeti tarahnc1an takdir &iSrmeıd ts- nillmiye değer bir keyfiyettir. dO§eme <ıleri de rı inci kilometreye de taalfyeta devam edilecektir. Zcıa-

b• l talea projelerin rapordaki talııll&- SIRA No: 42 V&rmıf bulunmaktadır ... erliJatı da. guldak. Kozlu kömtır havasına uza_ Hayatı rekor kırmakla ge~en n· reneı·a .. tmı veriyoruz: HO'Vll:"ET.No: llll9 ba Den g&tarnıek 1ç1n tncaat b&Unde tılmakta a1u. takriben blr1 ıaao dl· 

Kırdılı rekorların baslıca/arı ,anlardır: En GllıA No. 24 Bu proJ"c ince du~·larla mey. balaman bur büytlk kOprillerla tamam feri 1261 metre olan lk.1 tflnell de IJı.. 
• HfTVJYET No: 22218 .!"i'.i"" fazla not alarak sın•f aecme rekoru. avnı za· dana getirilmiş ve araziye mü· ıaıunuı bekienmektedlr. Bu ytJ llOD • tıva eden hattm lnf&&b 1ım1 mekte-

h E Murai>bai bir plim üzerinde-n kemmelen intibak ettiril-'- bir 1arma dotnı ray dCS.,emcstne t~krar dlr. Bu baUm bu yıl 110nuna. b1Uril • manda en fazla hı::.~ nişanlcmmcıh re oru, n yükselen ve köşe yapıJariyle tak. tesis arzet.mektedir. Glri; yolı.ı bqlanacak. Kurtaıana ka4Jr olan ka.ıı mNll umulmaktadır. 
l(enc harb ahademis: miiclürü ve oeneral kur· viye cdılen anıt ku~t ifade et. büyük bir kavill halinde derevi mınm tttetmeye açıima.:nna gayret 

k l h k mektedır. akiıbed k u:haf d . . . ------------------------may ba§ arıı o ma re oru. Hal'ıci görünüşünün tesirli 01• t ere m ız aıresının 
____ ..;._.;_ __________ __.,m:ısı erzusu He, kdşe yapıları da ~=~,b~~.11:!r~ven~e!~ Şili Cumhurreisini.ı vazifeye başlama 

Mtltlcfikle:in r~..aüik bölge3in- lan generalin mı:arızlıırt bu plan- olan esas entcriyöre nisbeten m:.ı. ., 

~c!!1e~i~:u~~~~r ~~:;!~ t~~t~i~d: t~~~1::':~ct~~;!ne~i:': ~~: ::i::1~1:~r~~~şt~u~f;~~h;~: ta~%~'~20 metrelik as!ı anıt 00:. merasiminde murahh&SlmlZ bUfUn8C8k 
doğmuş bi'r ins::ındır. AskE:'r türe niJw tul~:. ''Cc:ıç general n.- mad·ğı cari sua1dir. gesı ıatınat duvarlanyle etra.! 
doimul demek e hiç de mil- ta lı nr.ı !It n bı.kt1 otomob;ı safa- Gayet fazla mikdarda konulaı' araziden aynlmıştrr. Bahçedel• 

a et.m.iyon~~. Zira gcr.craı st silnnek : ti)or.'' dediler. küçük per.ccrekr, b!r mozole~r g-eçmek suretiyle toplantı mahal. 
Artllr 1880 yılı ltlnclü.nu- 19~5 de Amcri..ka ile Japonya a.- ziyade kaleyi andırmaktadır. line ve anıta kadar takibedilen 

a • DCI gUnU Litil Rok clw- rasmdo.ki i'ıtiltf M. r.cukonun ll.ze teselsül iyidir • 
.._,,,..,m Jr.ımanda ettiji ı.r rlnc!e yükse en hafif bir buluttaıı SIHA No: 29 Terasın yönü doğuya, eski An. 
bruglht.:ı doğdu. Aaker ib:ırctt. Bu tariMe bir Japon - HCV!YET No: 12898 kara'ya karşı açılmıştır. CeDUi' 

lmıılllıa.ı!'llll dinleye dinleye büytldil, Am<>r kan harbinin gUııün birinde Bu proje dört tarafına yapılan tarafma ve HUkiımet mahalles1-
•ıenlıllll hatJrladığı i k vak& kt- 1ak·mlll"az bıir viJtıa olacağuu eö:r- ıliivelcrlc:: tev i edilmiş basit mı- ne nezaret im!ci.nı ise, her iki ta. 

dedJıi Amerika va.hfi,lerinin b&- Uytn t"r(', man1-keti beyhude te. kabi bir şekilden ibarettir. Bı.. rafı açık kolonad ile temin edil. 
brargfWna oklarla ya.ptı- l&ş.a sUriiklooıek istiyen ya~gara- dört ilavenin ancak üçü abıde nıi&tir. Mi.ız.enin ve tali binalaım 

1* bflcumdur. Bu hücumda ka- Cil:ır gözUyle bakıJyordu. lşte bu dahilinde birer yuva (Niche) tcş. anıttan tecrit edilme şekli mil 
lllırıdlııa ! 1dsr giren yerll!erin ok- Y?lda Mak ArtUr Amerikan ordu- kil etmekte ıse de maalesef mci. nasiptir. 

dlA minioini Kak Artllrle an- ı=u kıırmay başkanhğmda.n istifa hal tarafına isal;et eden dördün- Mo:r.olenin kendisi, bina olarü, 
fedakir bir c;a~ vttcudünll etti, tekaUt oklu ve hcrkes.!n li- cilsü bir duvarla kapanmıştı:-. lMıdin batıya DJUteveccih tarzı 

ederek konmıuttur. Ninni kay<liai anı.smda Filipin adalarıııa 1 Bu projede kullamlmış olan da şayanı teemmllldilr. 
bom aeeı. ~yerine ı.- g tti. ~ şeklin sadeliği, gerek içte SIRA No: 45 
harp JıtiyeleriDi din eyen Filipin ııda1 a.n devlet reisi Ke- ve gerekse dışta müsait bir tesır HÜVİYET No: 87541 

eıDINl 'ba ..ıcert delrıor ortumda son adaya yem gelen mJse.firi "BU. yapmaktadır. Bu projedeki anıt ı numaralı 
dl. tün Amerikanın en :isti:iatıı. aeke- Duv~.rların gerek içte ve gerek. proJedekine müıtabih olarak dört 

o.er.la babuı Arttı Kak Ar- ri,, K?fatilc tawif ederek onu "I<'i- 3C dışta hafif surette mnil oim;u kaide üzerine vazedilmiş. büyük 
24 Uncft Viııılrmeen piyade aıa. ipin adaları f .. !dmareşaU,, ta:> lrı muvafık gorülel>ılir. Ancak ta. bir lahit şeklindedir. Ancak bu 
kıımutanı iıU. ~tm liğvı etti ve adalamı uıptedi'cmez b'r vanın taş levhaladyle kaplanma- 1>Janda, kaidelerin üst hi-za.sında 
at~ iet.lnı.k etnq, dört bale getiri~ .MJini feldmaretalC Si inşat bir mesele teşkil eder tavan bulunmayıp, abidenin içi 

........ ,, ( \.\} - şııı cumhur. 
reillnln vazifesine ba§lamaaa mUna.se· 
betile Baııtiya.go'da 2 Nisan l&ü dt 
yapılacak meraahnde Türkiye c~ 

Amerikan kumpanyuı 

Standar Oil 
' Sun'i kaueuk formülünü 

Alman ve Jtalyanlara 
vermiı 

Vlafbllton, t'J ( A.A) - BaJ mild· 
del umum! muavini M. Arnold'un A.yan 
meell.ııdn tahkikat encilmeni önünde 

huriyeU btlkumetlnl temaU etmek il. 
zere BoellOll.AJ'rel elçlal .AbdW'ebad 
Akf1n tevkal&de murahhal .utatlyle 
tayin edllmtıl r. 

200 bin yahudi 
Silah altına ahnmak 

isteniyor 
l'&oln;;ton. 11 (A.A.) - Nev:,rork 

mcbuau Som81'8, dUn Çörçll taraım 
dan ırat adilen nutka alt olarak mll
mc!lller mecU.lnde l'lllstlıı ~ orta • 
Flwı bafka memlekeUeriDde yapyan 
200.000 )'&hudi ba4tlwada bafv•kmn 
dikkat D&&&l'IDI çekmek latedJliDI IÖJ 
lemlf ve bun1anu derbal •IWı altma 
alrıımalarmı telkiD etmıottr. lılumat 
leyh, lnaan kudretlnlD kııllaıulma.ııı 

makadlle Btlytlk Brltanya htlkCmeU 
le müzakerelere girlfllmealnl Runelt. 
ten iatemiftlr. a y:ıra1anımş bir albay. Albay brraktı. Heyeti unu.aniye basit ve ciddi aşağan yukarıya tamamen bot. 

r M !; Artür 1888 _ 1901 yıl- Bu tayin Amer!kadıı ve Filip'n inşat vac::ıtaJarla yapılmrş olmak luk teşkil etmekte; U&t kısr.u •e•er e'-'-f 
a1'8Mlda Fflipin ad&!annda adala.rmda derin aüler uyan. la beraber, teferruatı olgun de.. camlı betondan bir düz tavanla ., A aua 

dan lllrat ~ itlinık chrd: ğtldir. örtülmektedir. ıı. Arnold, bugUn blrler!k devıeUer- (IJOlllua. 
1 1 luct "'11/adaJ 

açıfa +wdutuna g&oe, N ... JırMJ' 
Standan! 011 kumpanyası, 11Ull1 kaıı. 

çuk lmAllııdt Alrnanıaml kullaDdrC'ı 
UIUlle elde edilenden daha ucuza w 
dalla yQkMk kalitede kauçuk çıka • 
ran yeni bir a9ul bulıalJf, fakat birle. 
flk devletlerin harbe girmesinden 5n. 
ce bu wrul hakkmdakl tafslJlh bir 
Alman firmUID& blldlrmlttlr. 

1800 da tilmcıı komutanı oldu. Faltat 28 temmuz Ul41 de, A- Vaziyet plti.nmda geliş yolları Asıl sanduka, etrafı- açıt ma• de sun't kau~ klta7etaızlltlnln eaa Şeker laUUallnln baaİan 90llra em. 
Mıık Art.lir de babesI gibi asker raerHra cllmhurreial, Duglu Nü ÜÇ cihetten bir hattı • müstakim hallin ortasmda ve dört bide- •be'bllllıl. Amerik&D Btandard OJl fil' 

ğa kva'r verdi. Harbiyeye Arttlr, Ameıi.kamn uzak ~ halinde ve dileme olarak tepeye ııin arasında olu'P bu :rr.ıahallin U.;: keti De Alman ı. G. Farben • tndua- alyeıte lıulamdaruıa.. N•lle- kln-

1903 de v.ı Poen harpa- bütiln kuVVf.tlerine kumandan ta- çrkmaktadır. Bu hal suretinin tarafı sabit ve bir ta.rafı milte. trte §lrketı al'UIDda kundan kartel :. ==~ 
lmıdıeÇ'Di" birinci1ıikle bitirdi ve yja etmeel bOtiln .Flliplnlerde bir bililtizam ilade ettiği sertlik ga. harriık ve apğı iner camJ-. rUL oJdutunu d!I. 111S7lemlf w demlftlr ki: arart teker tlatlyaemm fabrlkalan _ 
lftllıl'kiım asteğmeni olanık ç*tı. bomba gibi patla.dl. Ms.k Artilr a ... yet mümkün görlilmemektedir gara karşı muhafaza. edilmiştir. Amerlkanı:ıı harbe rırmestnden 6nce 

epte Jlak Artüı-, J5 1*!an- l* feldm&~ değildi. Yeniden SIRAN . 4.1 Dahil! duvar resimleri ve ta- staııdard on, Amerikan n İngiliz an l8tllla1De karplaamuı" mem-
hlo Mr ~ nealp olmayan Amerllam orduamda tümgeneral 

1 
o. van altında dalıgaJıanaıı büyü4 f1nnalan için kendi Dutyl kauçuğu leketlml&la ~,. mretıe ıebnts kal 

numaralar alarak amflan. olmu,tu. Yeg&ııe Amiri de Va§ing HüVlYET No: 63636 bayrak sembolü ile derin bir tesir nlmuaelerlnt imllden imtına •db'or. mıımam ea llıqta plea bir PJftBb 01 
~ştir. 1l'ı*M. ba OOlbD ça. tcıada Ameıiiuı genelkurmay rei- Proje şakuJi kaide mttine ottn' bır~tadn. Proje sahibinin du. Halbuki 1. O. Farben • lnduatrie maltta deftm edecektir. Ba PJ'Mfn 

ooun başka lX1' ~ rdr.or ~ Jorj Kartal'dı. tulınuş. alıtı dılrğh 85 metre kuL tarif ettiği U~re rür.ıgllar tarafm. Almaıa tlrmuma bu huıuata tam tat. talı,maJanmızda bAktm baluadutu • 
...... _ da mai ~ Mail İtte Ba.twı ~ında Ja - nında bir ehram arzıetmektedir dan uçuru,p getirHmJe gibi görO.. ıll&t ftrmlt .,.. halt& ltaly&D Plnlli •u" 18tUaaı pranglanmma ... 0 • 

~ b&tJriıtren ... pan kuvvetlerine brpkoyabilen ve Piramit iki kabuktaa ibaret el- nen daJp.b baYl'iılıa ._.... ve kam,..~ ...ı...,, __._ lllr aam .Ore tanzim edl•moııkte o14u1a • 
bmt:n ~ tıu>uauyordtı. bu~ lllllllttemr Cll'dalan Pal- rna!r ftzere in~ edflmfş olup bun. moza1'rten ;-'ft~Uı mftmlfttn mektubuna Ahnlrı 'fttmaımıa mtlt'll • -. ,..... ~ "'nteılı ~ '* 
Arti1r bu&ibı m mecen,yJ iııı- fik kumandanlığına getirilen gene- hırdan içerideki bir koloned ii~. olup ohnıyacağı bir meseledir. caat etmeai cevabmı vermiftl ·· '-.:ızl.>cttc ~doğumuzu burada"->'-

ediyor- ve "Hiç lıir ftılrit bu nlin lmaca bayatı. Şimdi onun A- rine oturtulmuflf:ur. Bu suretle Sırf dört adet k&je ayafı Qs. cletmerl ta7dab tııılAldd ~ 
m'.Yla.lllK' Jrads ~Ui '* elit- '\'Ult?'al'yada Japoolar.ı kt.rşı gös- a.yrılan dış galeri ziyare~il~rin tünde duran abide ancak bet.onar. Btand&rd 011 l?ıı t. G. Farben • ın Ml 11eDl9!nde üııa Jaektar saba 

Mcam- DIM'lll hJmedJm teıreeefl mnftffaJı:iyeti bütün dün dola..,cıcnasına tahsie edilmi.şitr. me iskelet olarak inp edtlip »ti. dulltrfe arasrndakt anlqmatar ıo:ın eldlmlJ, 870!S ton teRr tetfllsal 
llnlft!!ıll deıcaodUDQll en ~ 18 aMı1ra De bektiyor. X.,akat ziyaretçilerin lihdin daha zU t8§ pllkalarla. kaplama l\U'4!• eylllltlnde tmzal&nmttbr. Bu an!aoma. cdllmlıtır. Gci)en Rnelede mukayetıe 
... 1111.11 oldutuaa anJa.tmdt iatboı'. yaknundan geçirilmeleri pyanı tiyle yap:a!abilir, Ebediyen kal. nm aebebl. t. o. ll'arben • lnduatrie edlJdllf tak4lnle Nl llelleSllMle zeri 

JıWıc Artilr geçen cihan~ Baad l•I arzu olurdu. Zamanla mukayyet ması matlup olan böyle bir U>kltt kimya madchlerı ile ıtgllenlrke:ı, Stan 3atm11u11 azami badc!e ~ıktıl! 8armor. 
Amedra •\'illa g:lrdltteın 80G- ,.. oim!yan piramit şekli, nazara a- için bu İDi& tanınm ne dereceye dard oıı·ın sun'! kauçuk ve petrol Ba lıacl na MDeelDe -..ran ytlsde 
metfıur A1Aitniıçı• al&yile be- <Bt11taraJı ı lncı 1a11/adaJ 1 nmry a deier iyi bir iııp. tuav kadar garanti tmıtn edeceli mc. dlnya lnhLl&nnı eline almak al'SU8U 18, 9S9 aeneeme uw )'kde 11 v~ 

l'nw,a gittf. orada ceea- c.ağını aöyl'811Uftir. 200 aenellk bir vurudur. Bina dal>ilinin aayısc: selel!li §iiphelidir, idi. INO Jeaeıllae llW1'all J8sde ı ...- . 
lcendini g&ııtıeınii. 1909 da ~va H gün sJ>i kJ8A bir zamanda kaburga ve yassı tonozlara mün.. MUR, gQn Jfliı almıyan bod- Aımanlarm talimatı llzerine, Stan. tfadedlr. Zertşat ..aaaamı flmdlye ka-

VC!llllt Pom. ._,, ·~e ~ıl hallediJebeir? kas'm olması ve ziyanın bunlarm nJmda balumrıaıktadır. dan! oıı, mııatakll Amerikan mUat.aıı· dar vaki mlkfarlarm ea Jtlbek 1aac1. 
olcllı. Mık ArtGr, bu aka- - 8-dyo paete.i - arasından endiftkt sUlıiHüttt zen. atller!De 111D1 buçuk lmlll nıba&dr dine cıkarmıı ohnumıra raı- eJcl • 
.._,. ~ mOdi1r AlJ..,...d, 21 (A.A.) - Pa.n • gin !bir ıtrk ve "61ğe oyunu ya. L d El • a sini vermekten imtina etmı.ıttr. Bu ed!lı-n mab8altin 1NO 11e11e11De aaz:ı. 

IMıa.yla.rm eıı geldılr. 192.'> f Ddif'D ~ ~ı Pandid ratmaktudır. on ra çımız anlaşma. harb esnasında, hemen be. rn;ı hemen bemen mtluvl ve 1138 elan 
lflıık Art.al-A~ Clldam - Nehnı, kıcım&1rc daimi koıniteıstnı Anıt enteriörünUn işleruue tar. men Sl&ııdard Oil aleyhine bir karar dU,\ık olmau blr taraftu amamı ha. 

en. genç tuaen«sli bulunu - bir çok iamn Jeteği liZt' ·n ... ola _ zı orijinal ve hiç şü.ı:ıiıesiz kuv- Jncilis Hericiye Nazıriyle alınması ne netı:elenen tahklkatm 'hl prtlanıun dlier •=ııere amran 
u. 1930 da BllWlr tan.fmdan gaııüatü. toplantıya çağırdığını bu- vetli bir tesiri tıainlir. Binanın ıö-'"-til ac;ıtm:ı ı'I kndar merl katmıJtır. daha az mOMlt olmumclaa" blllllu-

!llaef'llcan cırdmlı laarmay blelıan- gün hMıer vfl'JIUftir. Toplantı 31 dış ilaveleri, rastgele eklenmi~ • .., ,,.--- sa A'nrh&I mmtakumcla bu fabrika • 

CetatUll de mılrertlr taribıln- lfari.ta Yeni Delhlde ya.pıla"aktır. te-sirini vermekte ve olguniuk lıb. Lolldra, 21 (AA.) - TOrldJt ı 70 o o ton bu~ dav am fuHyettne ...._.lmdııaberl fe. 
~ ... lir it alda. Bulca- Koqft ...... nı Dr. PatUıbtıi- si telkin etmemektedir. tlçfll; B. Ra.ut OriJay lagtUs Had· ..,, na raadmwı veaaltlnt elde etme.in. 
g~ ,....,_n laumay ~ n.ia. KJrip9e verilmek Uzcre kOllgl- Meyilli dış çatı eathmın, asır. clye nazın Eden'le b:Z aörOıpae y d den Deri plml§tlr. 
olan general yoktur. ~anlatan usun bl.r muhtı- larca t-esirab havaiyeye muk&V\?• Y&J>llllttır. _ ' unanistana var : l'!klm menlnılDde flddetb )atmur. 

Mlllr Aıll8r lSO ~ Amerib ra ha..n.c.tı tahmin edilmekte- met edtJbüecek tarzda, tuğla ile ıar bir laum arazlaba • altuula kal-

_. ... ._. genç daıt Yl]6z1ı dir. Ruzvelt acııı.ı. 21 <A.A.J _ ı.uz:ad:ın bll. ~:n•• k6yl0y• ~" aw..,.. 
mm.ıft.lıl cıilmk ~u bdr. Loadra, 21 <A.A.> - Gautt' Bulgar Parlamentosu dlrmyo : ııv:maa rat- ......... .... ......_ 
Kak A1'Wr lllllEld bir lllkerdir. baberbine göre Sir St.a!ford Kt- B .... ~1r.ıııe1 Jnz•llulç mllme 3 ı eklm'Jlz l;almu•ı lıitaç etml tir. 011 

J a Qwtı, "DD'llae yaadı- 'rips \'Mrt.asiJe Hiııctiıftana yapılan (/JaşlaraJı ' inci ıaı/aucJ Ruayaya malzeme Rlt: ın n İrm; vapurile gelen 7.GOO aen~ umumi lllÜllll YUI• ... :ı ft.. 

lılr mektuptm llbnMı •etimle- hısUis tekliflıeriaMn yakında neı - go·'nderilmeımın' . bü•tJ:.- tonu o buğdııyın krz:Jbaç id:ır !;o . '' olın'I ı araa& ftll'rlıılıı mutaddıııı 
aalqa}ahilir: "KUl'IUDlanıı VI· redUeceii 'Ve HiıJdıi9taıı camiUl'DlD lannr mö:ylemı,tır. Bulgar partlmento. UD mıteıinın nuaretl allıncla ötutüıec:e. dııha ıenlt mlkJuta kad.mlaıa Ula • 

lldlal'lın seslerini ~. bu CG aınemıi ~le müzakere- IWlda mllhlm kararlar verUmui bek. engellerini Ortadan tını hlldlrm!tUr. Bu.Da yara yarıya rak fl:tncara lllllldao oldala lldlma. 
rde iMSJU çeken I* feY TllT'.,. lft' ya~ anleP'ml«tadır. Jenlyor va bunun d& harb mwı..ı mıaır unu k&nftırılaaakbr. AUna bal mm her ı_etde teada ""-=• htn 

93'> ı'r bütan dllnyanm barp TckliOerde ileler "Var!' Ue allkalı oWutu aanılmakl&dır. kaldınyor kJD& verllecek ekmek llllktan 7ilZde ve Mr de ldl1'11mtblbi ba - ,..__ 
~ hlr yıldrr, bu tarihte Ben, l'1 (AA.)- Ofi: Londra Dlter taraftan 8ofya radyosunun Nevyork, ~ (AA) - V&fJDctoa- 25 niıbetlnde arttmlabllecektlr. Bun- dırD ...ıa mllduda pekmes ..,_..., 

uzn milletleri JıQ.bl çok daJu Hint mahftHerinde dolatan dalga UZUDlutund& D9f1'17&tta bulu • dan Nevyork Timue .... bir teıara. dan ~ka mWl bayram •• paakalya ol ....................... lıllUIMle ICID 
dUı}ii orJe.rdı. rab.t K.t Ar- wı Nöy Zadıer Çaytunc sueteeı nan gizil radyo Bul&ar ba1kmı kral ta göre, Ruzveıt ytlbek memurlara yoı tıalan mOnwbeUle noıu. batana ,..._. lnuwtn_ .... 11111 plmlftlr. 
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Mılk ArU1t- bugünkn harbi yal-
evvelden haber vermekle ka.:

' harp metotıe.rmda o !acıalc 
rea11n.eyt de çok evvel tlüşUn

. Yeni ordunun naa:ıl kurul-
1lıam geldliğine dajr bir çok 

r hazırlandı. BU\'tlk btr tay 
flJosu, Nr tanık ordusu, mo

il lruvvatler ve ZH"hlı otomobil
çüı 3'WU1madan mücadele et-

!onra Hindi'lt.Mda bir mUeatsl'l)r dolub t&fıYor. ' 1 ~ t&J1U'tll dGfllrGlmllttlr. 
meclisi toplantJ&ına müeaade ede- Her b&lde mQtteflkJer verilen karar 1 RI de•l•IU ' ı =::.-:::=.-tana. 
cektır. 1 ıan tahmin bU8UIUDda ,Upbede bara· __ 

4 - Niyabet kra komit.eaiJMn kılmak llt.enlllyor. P'alc&t Berllnde 
bütün azal•lan dP.rhal HinWJer tahmin edlldltlnı röre kral Borla ilk 
t,arafın<la.•ı l~ı:aı edilecek, bu an- defa olarak Alman latekleri önünde 
:;nı hariciye, maliye fie mtıdafaa boyun efmlttir Ve SovyeUer birlll'f 
ışJerj tevdi o 'unacaktır. Ue mOnutbellerlnl keamek Qzeredlr, 

5 - Slyuj ictlere neıaret ve bu Bulpri.ltanda Ru.eya ale7bindt nU-
İ$l ri idare etmı:S iizere derhal maylfler haaırlanmııtır. Rua cephe • 
mahdut. blr harp Jc&l>neet teşkıl e· llnde tıerbetmek U.Crı ıönWlll top. 
dilecek ve ba ks.blneyf' eyalet mu· lanmuı için de ıenif bir propacancla 
nthhaelan ittirAk ~eceklerdir. 'bafl•Dllflır. 

Rad)'omus (IUql J'ca Papm a... 
Une V&rllllfUr) h&vadflbü ftlt,Jcır. 

(Mösyö) eakl boy ve eferıcWerimlz. 
den yabucılan ayınrdr. Bu •1U'dlm 
allrU b gf tnıell midir? Bele Fon Pape. 
ne nlçlıı <Xöqö).Dfçtn (Her) dflUT 
Türkçe blr ibare IGlada (8&7 ...... 
pen) demeli, Kaql J'on 1'111*1 dtılla • 
.u. 

lllllriliz kraliçesinin 
Jrei 11 tanarecle öldü 
~ ... ,, fil.,,&) - a.n •J'}tDde 

aup,Qca • ppı11a bir lıılflr UC1tfU. 

- tıtlre.kıe -- kaJboldutu 1ılJdL rlllrl ~Neni. Japbda 1b 
.... J'dm-Patıto ~ ... 
.. ............ d ~ . 
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ESREF'den seçmeler: 
... ..... .... clltl1U. ....... ......... .,., 
0--. akrMıaJı ............... ....,....... 
• lo feJ"la clefU ta""'m • Wlilrl ..... -. 
v ....................... 

~-.-.-.ı. 



----- ~s ... - 1942 

~·Jq~ 
Süveyş ne 
olacak ? 

fiinıal Afrikasmda bir sükün de\'
Yesi hilkUm sürüyor. Bu stfüfıtun 
'uphc Ue tmr5~"1 daha pek 
aı zanıao • .nlmıı;tır. Şıırk cephe&in
<l.e nasıl ın:s geçiyor taarruz dev
ıı ge:iyorc;:ı, Afrlkada da harp 

1 
\ imi nihayete ermek üzeredir. 

!Sark cephesi boydan boya kar ve 
" lllur c.1e~':lsı halin<lcdir. Bu der
i anın hııreket icnısına müsait bir 
/al alabilmesi l!;ln en ~ağı bir ay
ı ık ~an liizondır. Afd.:.ada ise 
lllrbfıı sona ermesi için blı- aylık 
~n kalmı.stır 
.. Vaz.lyct bu f;ekilde mUtalca edl· 
tııce ~imal Afrlkn.,mcla hareketin 
~için ~imdiye l\ııclar bıı...5Jama<hı'.;'I 
ınsıınm aklına gelebilir. 
, Rıınn cevo.p olabilecek bir !:Ok 
•:idiscJer de zikredilt:bilir. Mese. 
"' l!ommol'in Afriık:ıdan Hitlerln 
~r:( hm:ı "e!mi~ o!ması Mrlka
a şnpıl:ıcnlc hnrcltetlerle sıkıdan 

1k•ya alakalı görülmckUdir. 
llir rh·ayctc göre Rommel şark 

CJıbeslnde bir Jntaya kumıın<la C• 

Ccektir. Eğer böyle bir ~C"" \'aki 
~· ~ ~ ~ 
:ursa o zaman bUtUn ehemmtve-
•n şarl' cep!ıesinac tc'ks"f edİle. re·· 

1 .• •ne inarunak lemn gelir. }'akat 

1
1ter taraftan ge!en hııberlcr bn 

:;;;nanın tam aksini anlıı.tmakta. 

fr.t nommc1 Afrikııdnld kn'V\·etlcrin 
tı ~\nmnndnnlı['lila talin edilmiş-

A dliyede: 

Bir çırak 
Çalştığı yerden 72 

saat çalmış ! 
15 yaşında Nec:ı.tı adında bir genç 

çırak olarak çelı§tığt Sirkecide Acen. 
yo Raso'nun dllkklnmda muhtelit za. 
manlarda 72 ndct kıymettar saat çaL 
m~. bunları gnyct ucuz f!yntınrla sat 
mıştır. 

Necati Adliyeye verllerek tevkil o. 
Junmll§tur. 

Bund;ı.n başluı HnUce admda 14 ya· 
fillld& bir kUçUk kız da, Samatra ve 
clvarmda 3 evi soyrnui}, bu da Levkl! 
olunmuştur. 

Kömür ihtikarı yapan 
kadın mahkm oldu 

VAKl'l' 

Berlin f larmonik 
orkestrası geldi 
Be-rlin filılrmonik orkcstr:ısm

cinn 27 ki~'lik bir grup dUn sa
bah tren:e şehrimize gelmiştir. 
Orkestraya profesör Benda ~Jik 
etmektedir. Misafirler dün n.kcıam
ki trenle .Ankaraya gibni§lerdir. 
Btr n.r~ada.şmuz profesör Bentia 
il<-ı göri.lşmilştür_ Şef ~lan söy
lemiet!r: 

Küçük baş hayvan derisi 
ihracı menedidi 

Şimdiye kadar serbeat dövizle nı. 
racı yapılan kUçUk ba~ hayvan deri. 
lerlnln bu suretle ihracı, dUn Ankarn.. 
dan gelen bir emre uyularak mened!l· 
mlşt1r. 

Bu ı;lbi deriler, bııdemıı, busust ta· 
kaa ile ihraç olunabt:ıecektlr, 

1 sene zarfında 

''füırp do!..-ı.yıs'.!c bütün orkes. 
tra ta.O:ati e g~lemcdi. Bununla 
beraber or«tcst.ranm asıl uzuv:at-ı
r. T ~qJct l eckn 17 kemanla 7 diğer 
muhtelif alet çalanlar ~lı:rniştir. 
Bizim grupun adı Kammer <YritCB
t.ıasrdır. Harp başından.beri muh • Esnaf hastalıaneaine 13,000 
telif meır.leıketlcrde 500 konser 1 kişi müracaat etti 
verdik. 

8 

li~rini, fnyılarmıum yaJ~mlığıw, 
huclotlarınuzm sarplığmı da ba.5. 
kalan lılllrler. llilmiyenler 'arsa, 
onlar ıla az zam:uıda öğrenirler. 

Dünya lawgası başWlı~"I glm, 
'l'iirk nlulan, bütün insanlığa kar
sı ne dil Unclli':-i~nil, ne karardu 
bulıındnğunu bildlrmj~lerdl. Bn 
uiular. bir ağızdan bütün bir mille
ti konn.sturnn, bütün millet admn 
SÖ7. öylemek haldcmı nlmJ" adam· 
lnrdı. • 

Son defa, İzmir gezisini fırsat 
bilerek, yurtta~hırile dcrtıe:;on 
·•tniini.i,, mU:ı, bir kere daha ko. 
nasta. Dünynnm c10rt tamfı. dört 
bin lı;ore, yilz, göv<le; renk \'e imaıı 
değiştirdiği haJclv onun sözlerinde 
ta.rib de, Imrannızd!ı.ldler de, bi1: 
de bir noktalık nynlık göremedik. 

Sözümüz de, özümii~ gibi doğru 
ve temizdir. Bu la\\'gaya bula5mak 
ist(Ullfyoruz. Bizi bu at~in irlno 
sürükleyecek hi~ bir lbtira~mruı 
köttt niyethnlz yoktur. ' 

Fnknt bU~n bu namuslu hn te
mb:, bu doğru ya,ayı5ntlıu:lnn soıı
nı. da, bizden hoşnut olmıynnlann 
herhangi bir kmuldnnı~mı sezer
sek, ~mlayı tufan y:ıpan, bir ga ... 
za hankBSJ ynratmz. 

tık kanr.rmuz buydu; son an<lı
mız da bnclur. Deri~ su ar, Juzlı, 
fakat sessiz akar. Bz de gösterf·
tcn, b3ğrnnaktan ho !anmayız. 
Doğru söz yemin i U-medifü t;Ibi, 
erkclı ses de Dl!lntılc ve cdeblynt
tan akord dllenme-z. İşte bu ı,:ıd."lr! 

HAKKI SUHA GEZGiN '· l\!osko\'a tarnfındr..n \'erilen 
1

11 haber Uzcrinde ba5'"aa lıaynak-
1" ar tasfil!ıt ,·ermcdller, 8adecc 
• ıI:·t ettiler. nonımel'ln Afrikada 

" I\tıınandanlığl\ tayini hlı; olmaz
lı.: h::ırclcetc müsnlt olan mUddet 
:tı-fın(}a SU\'eysc karsı yapılacak 

Şileden getirdiği mangal kömürle· 
rlnl, FatDıde Çaroambadakl evinde 
yüksek flyaUa satarak ibUkAr yapan 
Hikmet adındaki kadmm muhakeme· 
ıd dUn 1 numaralı MUU korunrr.a mah 
kemeslnde bltirllml§, suçu ııal>lt g<lrU. 
!erek 30 Ura para cezuma mahlrom 
edilml§tir. K6mUrlerln mllaadcres! de 
kara.rla,tmlmı§tır. 

H5000 kilometrelilk bir seya.ha.t 
.rapbk, Norveçtc Troothaymdaıı. 

Llzbona kadar bir çok yerleri do
laştık. Tüı1ciye~·ı görme}i ve !kon
.ser vermeyi çok istiyorduk.,, 

İsta.nbul esnat cemiyetl1lrl blrle§lk 
Yllrdtm te§killtJ kongrem, dUn Emin~· 
nU halkevlnde yapılm:,tır. 

Riyasete Hııllt Ertekin getirildikten 
sonra bir senelik mtışterek ldnre ııe- ' 
ycU ve !aaJlyet raporu okunmu§tur. 
Okun:ın rapordan 1941 senesi zarfında 
es:nat lınstahanesiııe 13 bin Jc1§1ııfn haa 
ta olarak mUracaat ettJlt, bunlardan 
065 ldllnln yatırıldığı, 61 doğum va
kı:ısı kaydedildiği anl~ıtlır. 

~~) 
11- reketı daha emin bir hale lcoy
t l; iınkAmru, fırsatmı mihvere 

ah eder. Afrikndıı hareket mev
;:1i ;{etmeden tayyareleri, motör

ktuı.1an kullanarak elde ediJe. 
~ muvaffaldyetleroen sonra Bir a sansör kazası 

Orkestra ilk !konser.ini bu akam 
Ankara halkevinde verecektir. Bu
rada da 31 mart gecesi ve b:.r ni· 
~n günü .saat 17 de Fransız ti. 
y3tn:ısund11 iki kOMer ver.ilcceılrlir. 

Halk arasında 
yemişe rağbet 

~'fni teknik ''8Srtalardan hiç ol-
o 

•ıe:ı hava JnıvvetJerindon nark 
~ll~C<-inde istifade etmek mP"lkUn 

:~nr. İld hareketin, ayni u.nıa.nda 
~<;rnıı. il Jiın 5:ırtlan mlisaade 

~lın~i!;ri gihl, umumi koTI·etle.rden 
~uf prensip! bunu pc!c de za.. 

rA nddctm ... z 

Sirkecide bir llboratuarda Ç&ltfan 
Hasan Turhan admda bir amele, ev -
velkl gUn, çalı§t.ıfı handaki uamörle 
çıkarken aaansörUn teli k opmUf ve 
Hasan asansörle blrll1™1 yere dil§ _ 
mUşttlr. 

Keçi Jah ihracı 
Almanya ve İnlçre ile yapılan an. 

lll§malar dolaylslyle keçi kılmm ya. 
kında ihracı fçfn tetkfüler yapılmak. 
tadır. 

Bundan sonra bir çok kimseler, baıı 
tahane hakkında bazı dileklerde bu • 
lunmu§lardır. Birlqlk esnaf yardım 
te,kllAtmm bU~eei 8f bin, murat 1ee 
82 bin liradır. Yeni mU;ıterek idare 
heyeti ııeç!mJ yapıldıktan sonra kon. 
greyc son verilml§tlr. 

( u ha.tp hadiseleri bize epey 
V Şeyler öğretti. Yıllardil" 

"Yerli malı alalnn,. diye rek:lAm 
eder dururduk. Gün geldi, itha
lat daraldı veya keslldi. Yerli 
malına dört elle sarıld.tk •.• Bu va- • 
ziyette "yrrli mal., da bize naz 
etse yeridir. Hani biraz eH ge.. 
.nielediği icin ni1sine hor balana.
ta bsıılay1p d.rşerrda kcndJahıe 
lasmet arayan bir takım 86Jbest 
)-aradJJ~lı insanlar Vardi?'; ba.şJ 
takrar ~ınca: ''Aman, varsa 
yoksa sensin! ... Belim bir tane
cik kancığan!,, diye tekrar ken
rli evine döner. Biz'.mki de biraz 
ona benzer bir haldir, Bu halile 
esas knnrıız da size biraz naz et
se, n.klm!7.ı baştnı7,a getirm~k, 
kendi değer.ini tam :ın:ı.ıuı.sile ta
nrtmak için pahalryn rot.sa nasıl 
olur:' ... 

zi düşünmek Ye ona göre "milli 
tercih psikoloji."!d,, ile yaşamaktır. 

Bu atada milli mabsullerimizc 
karşı da rağbetiımz artmJ§br, 
Kuru ycmişçl dükkanlarına bakı
yonım da, dolup dolup boşalı
yor. Fıs'kiden fmdtk fıstık yalnız 
tiyatroda, ibirbirmı:lzi ~iz et· 
mek için Yenirdi. Ve~ şu ve
ya bu tatlmlrı lbc:rine, yahut Jçc
risJne bir kaç Uzüm katıldJğını 
görereat, kendimizi milli mahsul 
istihlak ediyor s::ı.nırdı1i. Ha.lb~ı 
şimdi, kuru yemlşlerden birini bı
rakıp ötekine 00.Şlıyonız. 

Altın fiyatı 
~ O halde ; 

0

g&nlerde Afrtıı..ıa. 
lk~ Jıarel=e+Ie:rc şahit olmamız 

MuhttU! yerlerinden ağır .surette 
yaralanan amele Ccrra.bpaşa hastaha.. 
neııbMI kaldınlmlftır. 

Dün, bir Rep.dlye aıtmmm fiyatı 
H Ura ldJ. Annesinin beıibirlikle· 

rini yiyen çocuk tız:ı eder. Eğtr bu hareket baır 
-:ınıync:ıI' olurs:ı. bütün lmvYetlc
(rı sark cephcc;'nc tek 1f edilmek. 
e olcluğun:.ı \'c bUtun gayenin 
lı'Jo i tUıWıf ettiğini kabul et· 

r,ek lktizn e<ler. 
il:: inıal Afri'.rıısmda bir ha.rekct 
·ıhver knn-ctlerf müdafaada kal 

~' bile Rommel Afrlk:ıda bulun. -
ttı~kı;:ı SüYeYB mUdatııMı hesabına 
p him lruwctlerint ~ka sa.hay!\ 
~enıemek \'azlyetindedlr. Nete-
~ imparatorluk bir ~k knnet-
1.,.!,ini l\fısuda cemetmls bulunmak. 
~. l\Jmr Bnıwt'kfli NalıM Pa
~nı demokrasileri Ö\·en son n11t
~lllldald cesaret4! bakılacak olarsa 
~l'tekten Irlı ırda imparatoluk 
il) i'\•etJcıi pek fada bhikml!ll d e-

l'ktJr. ~ 

Ilı ~r"ırda ingfffzlerin ''eyahut 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Menfaatine 
Berlin Filirmonik 

Orkestrası 
Profe.ör Hana Von Benda'nm idaresinde 
lstanbulda yalnız iKi KONSER verecektir 
KONSERLE&: 

31 Mart ~ 8&lı günü ~ saat %1 de 
1 Na..ı 9U Çwfamba gUnU .-at 17 de 

ŞEHİR 'rlYATROSU KOllılEDl KISMI (FRANSIZ TİYATROSU) :NDA 
'VERtLECEKTlR. 

Biletler: Şelllr '11yak ot0 ldtelerlnde aa.tılmaktadn-. 

~b\·crin harekete geçmesi meval. 
rıı nIJıayet bu 1 ınak üzeredir. Maa· 
tıı llib lıarp nwslmbıln nihayet bQJ. Na:ıa.rlan karuılaştı. Biran jçin 
ıı ·~ üzere olduğu Afrikada milca- be.laştılar, sonra. Vavrlnek elh'ıi 
eı~ biroenblra bıı.fılayabillr. I\adar'a doğru kaldırd1 ve: 

SADRI ERT - Seni köpek komünist.. 
~=========:::s:=E=M= Diye bağırdı. Ayni daldkn.d:ı. Ka-

11~---------·' -• dar öyle o!ddctle iki tokat yedi kl gözlerinde §İm6Ckler ~aktı.. Omu-
.VEFAT 

:Devlet Llmanlaı ı umumı kD.Ubi E. 
~in BWent ve MUtecıJıhlt Cezmi \'e 
l'f l'gut Serdar o:ıuııarmm kardC§le. 

"e Emekli Blnb3~ Aaatugn31n 
~>'nıbiraderlerl Ömer Serdıtrog"lu 

1
. 11Çar olduğu hastalıktan kurtulamı
i"arak 27,3,9112 tarihinde Haseki has 

28 hanesinde vc!at etml§tlr. Cenıızcsl 
~ 8.942 tarlhlne tes:ı.dUf eden cu11U1r 
'-4. sı günü öğleden evvel Haseki bas. 
lıanestnden knldırılarak ötle na. 
~r Beyazıt camU~dc lnlmdılttnn 
'<>ııra defnedilecektir. (39280) 

%UDa da f}arapnel ~irinden da.ha 
kuvvetli mülhi~ bir darbe yerli, na. 
~ ' oldtığıır.c bir t~r•ii anlamadan, 
u:ıl:ımıığa vatit kalına.dl, sme, to-
1'at, yumruk yağmuru altında mer
rilvenlcrdoı aşağrya yuva.rlanmağa 
bn§hdı. Merdivenin alt tara.fmda 
da arkasına, ı::urasma bura8ma 
müthi~ tekmeler yedi. 

Bi.r knç giln Vavrdnek taharn
m'ltL"ttiz bir kiı.bus olanık gözlinün · 

1 l-nlinde knldı .. Elini uzatmış: "Se· 
rJ köpek komUnlst!,. diye bağm

~ yoı'Clu. Nihnyet kendine gclmi!} ve 
a:hhati iyiliğe doğru gibneğe bn§ 

._---------------'1 1anuştr. Omuzuna yediği mUlhi!! 

t Mevlidi nebevi 
. :•tanbuı ıürtlilüğünden: 
' 1.Iart 942 pauırtc ı ı•UnU Rrblul' 

\>\' 
yının on ·k .ı: mllıradlf oldu. 

., önUmlizd kl pııu• &UntJ ak
ı pazartes! gecesıı Mevlidi ncbe. 

~tu lltı.n olunur. 

1, Toplantı 
• ~ t1jtlu ıt:ııı.c,1ndl'n: 

:! ln<'I lntlnU Zııferfnln 21 inci yıl. 
mu m.lnııscbeU~le l Nisan Ot2 
lllba. gwıU sant 18 de Hıılk<'vlml 

l' ~baem fal:! merkez b!nnamda 
top·.:ıntı yapıl:ıenl;tır 

1 - lstıkll\l mnrşı 
- Konferanıı 
~ Koro koMerl. 

darbeden filhakika köprücUk ke· 
miğ1 kırılmıştı ama, o kadar teh
like voklu, kmlan kemik yava§ ya. 
vas ynvas: kaynıyor, dllzcliyoıdu. 
Merdivenin :ılt tarafında yediği 

tekmelerden de hatıra olarak ar
kasında, kaba etlerinde ayak ce
=-~ctittde morarmJ6 çürUkler ta
myorclu. 

İhtiyar a.mCUt ile yengesi ken
<lisint ziya.r~e geldikleri uman 
Vavrinek hastanenin yatağı üze
rine uzanmış letirah&t ediyordu. 
Hadiseden hiç beheet.medi bile, 
fa.kat bir giln öfJeden 80Jlra Anna 
renge yntat:;'Dl yanında yalnız ltalm. 
C3: 

- Görilyor mumın yavrum, de
di, hasta olmadığm zaman yalan
dan kendine butıll* )'O!'du(un ,._ 

Yazan: F ransuva KörmenJi 

-25 
l~te Allah cezanı vcr<li. 

Kadar bu muhakemeye içerledi: 
- Peki yenge, dedi, haydi 'bu

nu Allahın başıma gönderdiği h!r 
feli.ket olarak kabul edeyim, fa
kat o zanu.ıı bu feWrctin, bu mu
&ibetin .... 

SözUnil ikmal edemedi .. Sesi 
çok tfa çıktığı için hastahalucı duy 
mutj yeti~ti. Y C'Ilgeslnden has· 
tayı ıtinirlendirmcmeainf rica et
ti. Bunun üzerine Ka.da.r da yenge. 
cıl de sustular . 

Vavr:ine.lc ona en büyük fena.Jı. 
ğı yapml§, oou "komünist köpeği,. 
c'Jye takdim o~ ve dövdUrmüş
tU.. Bütün bunlarm bahçeye atı
Jan Yf'§il nliimeti farika için oldu. 
ğunu K:ıdar pek nlii fa:kdil' cdf. 
VOl'du. 

Hastaba.kıcıla.rdan iriya.rı bir es· 
mer kız her gUn miiteaddit defalar 
!tE>Mlsi.ni görmeğe geliyor, yata
gm yruımda dunı.ror, l{adar'Ja bir 
kaç kelime ko~yordu. Fakat 
Agata --ismi Agu.ta idi- gece 
ıılSbetinde kaldığı zamanlar geli-
yor, saatlerce yatağında oturuyor 
ve mavi JŞJğcı altmds. ya.vq ee!
le tatlı tatlı konueuyorJarclr. 

Bazan "!4ydi o.rUk uyuyun!,. 
<liyor. fak:ı.t yatağın lkeıınrmd.-ı o
t.4.ıana'kta dıeıvam ediyor ve daha. 

Be§lktaşta oturan ve ıostracılık ya. 
pan Mehmet admdıı bir genç, geçon. 
Jcrde bir gün annesini yalnız bulunca, 
üzerine atılmış ve kndmm koynundaki 
dört beşibiryerde, 6 pırlanta ile 70 il· 
rasuu çalmış, altınları bozdırarak 

ba§lan a§&ğıya ı;lyiııml§ ve geri kalan 
paraları Kristalde ve sair eğlence yer 
lerlnde yemiııtır. 

Bllt\lıırc yakalanan Mehmet, birinci 
ağır ceza ma.hkemesl.no verllmf§, dün 
de mubnlromes!ne bn§lnnmıştır. 

Mehmet, ifadesinde, nnnesl Cemile· 
nln paralannı b:ızı kimselere yedirdi. 
ğlnl ileri sUrmll§: 

- Onlar yiyeceklerine ben yiyeyim, 
dedlm ve aldım. Zaten paranın bir 
kısmı benimdi! Demiştir. 

Muhakeme ~"bitlerin celbi ı~ın ba;ı. 
ka bir gUne bırakılmı;br. 

Çeviren: Muz.al/er Acar 

uzun saatler konu§uyorlardı. Bir 
ç:ok kereler Kadar ancak şafakla 
beraber uyuyordu.. Fakat bun:ı 
rağmen yorgunluk hissetmiyordu, 
çünkü .istediği takdirde bütün gün 
cJ<§nllla kadar uyuya.biliyordu. 

- Bu kızııı çok güzel yüru ve 
nıuntaza.:m uzun elleri va.r .. Bu ('1-
hrle fena hastalara. temas edc<:e
ğ'bıi insan tnsn.vvur edemez .. Sar,· 
!!ı..rı da gilzcl. Ne parlak siyahlığı 
var, beyaz bovesin.in altmda saçla· 
rnu tepesinde topladığı görliııUyor. 
Fnkııt ne yazrk benden oldukça 
küçük .. 

Diye dUşilntiyordu . 

Bırakın ki bu bc.nzetltı, tam ye
rinde değildir. FiyatJ:ı.nn yUk
selmesine scbcıı, bu manevi huy. 
suzluklar veyn ahlfilt demi ver
môlt sevdası ola.m.nz. Umumf bir 
haynt plhalıhğı her tarafta ken
dini gösteriyor.. Blı.~ bundnn 
kapmn.klığnm:z Iazmı gelen hisse 
kendi m:ı.lmuza ka.rııı her z.a.nuıı: 
tç;n, ~l muhtnç olıı.bileccğiirJ-

men Knd::ı.r basta.ne yatağında işi 
&:ha ı:.eriye gôtilrmeğe t~obbUs 
etmedi. Fakat te;;ıinievvel iptida
smdn tn:mn.mcn iy:ilcşnı. ş, bir va. 
ziyettc hastruıedcn cıkurken Aga
t.a'yı buldu ve \'E'da ederken de: 

- Bir glln buluşup söyle bir 
dolnşs:ı.k nasıl olur? 

Diye sordu .. 
Bir paz:ır günü öğle yeme!;'in

den sonra Agnta'yı nlmr.k i.ızerc 
lınstan"ye gitti. Gen~ kız n üze
rinde> ka.hverngi çok 3ık bir tny
yör ve başmda ayni l'('nkte b:r fotr 
p.pka vardL Güneş pmldıyor, ha
va ılık ve pclc lntifU 

- Devlet tiyatro;una gide-tim 
mi? 

Diye Ko.dth· sordu. 
- Yok .. ha.yır .. Bövle fcvkalfı.de 

bir havada insan ti~ a'troya kapan
maz.. GPzsek daha iyi olur.. Bir 
pa.stahnnC'dc b'raz bir ~ey yeriz:, 
mnra da dr.lıa r.eç yn.ldt bir sine
ma.ya gideriz .. Na.~!) muvnfrk mı? 

Agntn bu teklifi yap!.ı.'ltt.an son
ra derhal gWerı-k ilAve etti: 

- Bugün b1raz da fazl:ıcn pa· 
rıun var .. 

Kadar kI7.ardığnu hissetti. Aca
ba Agata ne dürunmüştü? 

- Benim ac paranı ,.a:r .. 
Diye cevnp verdi ve Rucli am

canın beyaz komtinist parn.lart"t 
posta pa.nısına tn.ııvJ1 etmes!nde 
l:liiy(lk hlr !WIS eseri olduğunu dU
§tindli. 

Bİl' gece memel~ne değebile· 
cek şekFde Agıı.tayı kolundan tut
t.u. Genç luz bu harekete ına.ni ol
madı l1atte. koluvla Kp,dar'm elini 
göğsÜ \!zerinde ~tı. O geceden 
f'OI!r:ı artU Agata :ırt.rk yatağın ö
bür ucuna oturmuyor, rahatça bir
hlrlcrine sokulabllmelerf için he· 
men Kadar'm yruıı bac;ında yer nlı
yordu. Bu şekilde, Kndar'ın eli gü
~1 Agat:ının elinde olduğu halde 
bUtUn geceler gcçlyordu. Hnttl 
i>ir çok kereler genç kwn kat.iyen 
kcndicıini müda.fa.a etmemesinden 
jstifnd ile göğüslerine de eme, 
yllzUyle temas ediyordu. Va.z1ye
tin bu derece mUsait olma&Ula rai-

Rakozi caddesine dalarak şark 
istasyonwı:ı ka.cl:ır glttller, omdan 
da koruluffen uzandılar.. Konı bu 
sonıbah:ı.T gilnü ne gili:e1di! 

<ntvamr var) 

Bu y:fyeceklerln ekmeğe da
yak olnuısı iht:mali de akla geli
yor. Öyle ya.... "!ki su bile, bir 
ekmek Yerini tutarken,, doğru

dan doğruya kuru yem.işlerimiz, 
neden bir glda olma.">III ! ? 

GönUl ister ki bu yemişler.in 
beslcımc kuvvetleri, muntazam 
cetvelle-r halinde p~da edıi
lip halka sunulsrak, trun mana
silc "yem:ş lehine dil6linmeğe,, 
başJns:ı.k ve hnyn.tiycl.imizin de
vcmma y:ıra.y::ı.oo:k bu bereketli 
UrUnlcrln vcrlmini de artrrsak. 

Çok cS:{iden a~ bunu 
düştlnm("!lli~ değildi. Sabahları 
mektebin<: g!den minfminilcrin 
cebine koydu.klan "40 Ozt!m'' u 
ha.trrlar ıımsmız... "Yavrunun 
zihni açılınasm.:ı. yardım eder,, di· 
ye saffetle dU.c;ilnen anne Ye ba
b:ıb:mnız, bize. bu yolu çoktan 
nçm1stı... Bol yemiıJ yiyen bir 
millet olmnıktruı bilyUk fayda gli
reeeğimizt- P-minim. "Yemi~ giren 
e\·e, doktor girnı_('Z,, gfb1 bh- iddi
ada bulumnn.k bile 1tabildjr ... Nn
ı:ııı girer ki, ica.bmdıı bunlnrm şi
fns:ndan da kuvvet alarak, nor
mal gücUınüz'c, hı:ıstalrklo.ra. knr
n koymo.k kudreti.,! elde edeb'· 
ıiriz. 

M. I. HiKMET MUNIR 

~ıt evvelk• \/akıl 
1 

28-8---917 

Lekeli humma 

Son 24 ıı. at Z!l.rfmda İstanbul §ehr! 
,.e civarında loltl''i h\ımmn. 32 dtr. 

::E 

> ::::e 
er ..... 

\ ırnlllrı 

üllneşlıı 

doğtıştı 

Öğle 

Jklndı 

.ı\kşam 

l'ntsı 

ım~I• 

cumartesi! Pazar 
28 Mart j 29 Mart 

R. oncl: 10,-;-e,"\-el: 11 
KBStm: Hl Kasım: 142 

\ oııa ti l"..zanl \ au l1 !!:?.anı 

5.:n 11.21& 5.SO JJ.21 

12.20 5.62 12.19 5.51 
Ui.50 o.zs 16,Gl 9.22 
18.29 lZ.00 18.80 12.00 
20.01 l.32 20.02 ı.ss 

uo U6 4.11 9,43 



Yazan-: 
Golf oynıya.n kndm Biblösu zan 

ettiğiniz kadar karışık bir me~ek 
değildir. Sadece yağmurlu b1r 
günde bir şemsiye bana yardı111 
etti; ve derhal, eşyaların çok de. 
falar bire ne kadar büyük fayda. 
lan olduğunu düşündüm. 
Yağmur hakikaten yağıyor. 

ve şemsiyesiz kadınlan eritiyor
du. Saçlarından itibaren eriyor. 
lar, ondüleleri birer birer çözülü. 
:yor; omuzlarma dökiilen su (iri 
damlalı, hatta sıcak su) kollan 
ve kalçalarından inerek, üzerle
rinde ne varsa, kam.sele: sarı ya.. 
but kırmızı mika başlıklar, şoson 
hepsini ilk doğan bir ~cuğu YI
lcar gibi yıkıyordu, 

Birden şemsiyemin altında bir 
baş hissettim. Mika başlıksız, 
kamselosiz, şosonsuz bir kadnı: 

- Ah, dedim bu havada? Sizi 
gören bir golf oyununa çıkmış 
zannedecek? 

Bunu söylemekte haklı idim. 

KENAN HULOSI 
İşte golf oynıyan kadın bilbo. 

sunu zengin mağazanın bir tara.. 
fında tam gördüğüm dakika! Kö_ 
şcde duruyordu, Açık san sa<:lar, 
beyaz, yün svetcr, ve spor etek. 
liği ile zarif bir bilbo! sonra U. 
zirn aşüfteye döndüm; ve haya
Jımde, eline bir golf bastonu vere. 
rek ona dikkatle baktım: 

- Tuhaf bir benzeyiş; ded1m. 

Sonra kendi kendime: 
- Yarın saat .üçte~ diye ko.. 

nuştum; saat üçt-e! saat üçte! ve 
aynı saniye, golf oynıyan kadın 
bılbosunu yarın masada bulacak 
olursa. bir sürpriz! diye düşün
düm. 

Ertesi günü saat üç! 
Hazır! li7.eri ciçeklerle dolu .. 

fnk.'lt tam saat U~te hizmet· 
çi ağlıyor: 

- Ah efendim, diyor. Dün ak. 
şam getirdiğiniz bilbo ... 

Aksilik! 
- Demek bir kaza? dedim. 
- Hem de nasıl Elımi şöyle 
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VAK 11 
Ja.aete<ıe cıun DtltllD f&Zl n 
t'Htmlerlıı bu.kuku aı.ahtuaOw 

4BONB f A.JUP'E81 
~emJeut 

içinde 1ıema.ı 

~ yta »O l5& fl.r 
• •Jtılı .., •• 
• ")'ldı 1111 m 
1 )'lllDı - 1800 

l"VUedeıı 8a1kaD 81rUtı IÇ1.c 
\yda otua ltUnJf d11§1lltlr. Poet.ıı 
'llrtJğtne gtnnıyeıı yerlere ayda 
vetınJı t:ıeoer ktıruf Z&mmedillı. 

A.bone kaydını oUdl.ren mektuı 
•e telgraı QcreUnJ abOne P&ra& 
oın poata veya t>anka Ue youama 
lcreUnf ldan kezıdt llzertne alır 
f'lırktyenıo ""' t"'•tıt <nPrk .. 7.lnu. 

~AJU&•a enorıt yanıa, 

<ldrea detı:urme ucreu 2~ Krt 
lLAJll V<:KETL.EKJ 

ncaret UAaJarırun aanu.m ... 
un eond&.D ı U bana tlAD 1aytaıa 
nııda f(), iç l&ytatard.I 6CJ kUf'Uf 
1ördııı:ıcu taytad.I ı; UWıa •e 
JçttnCU<Se :ı; bfrınclde t; DaflJ.I( 
vaıu kemıeoe 6 llradu. 
BtıyWE; Q011 aeva..au.ı llllfe.u 

•eııkJ.I uan 11erenıere ayn ayrı ın 
llrmeler yapwr. Keem.I UAııJa.rm 
'i&lltim !l&tın 50 ıcuruştw 

ncan MaıU1etıe 01.auy.., 

"~ UAaJu 

dtı aeıa ıw. ..ıu cıetaaı ou, ~ 
letam 66, dört CSe1aJJ 70 ve oıı 
1etaıD 160 CUf'UftUr 

Baş, Diş, Nezle, Grıp, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

Adalar Sulh MabkemetWıden: 
9'ı/3S 

Kemal Öz'ün Tanao Bunaı:u ile mür;
tereken mutaaarnt bulundukları, BU 
yükada Nizam caddesi Nizam ardı 

sokak 50 numaralı arsanın kabili tak. 1 
sim olmadığından ıuyu euretlle satıl· 
maama karar verilmi§ olduğundan 

açık arttrnnaya konulmuştur: 

ŞiRKETi HA YRiYE 
Yaz aaatınuı tatbiki dolaylslle t Nlaıı.ıı 942 Çuşamlıa ~llnden 

itibaren: 

Gösterilen Jüıum üzerine ııeferden kaldmlmıı olıuı Dk "f9 ııon Bo.. 

ınelJ ve Anadolu postalarının kemakAn 21,10 ve :n,15 ele köpr8dea Jla.. 

rcket ettirileceği llll.n olunur. 

'i GrkAye camburlyetı Çünkü başı açrktı. Üzerinde )'a· 
nm kollu yün bir ceket varclı. 
Etekliği spor bir kumaştandı; ve 
"aman Allahım!" küçiık ayal\la. 
nnda topuksuz, arkası tarnarniy. 

dokundurdum; bir bilbo bu kn- l ----------
dar rabuk kırılsın? 

Arsa: 1858 metre murabbaı ııaha · 
smdadır. Nizam Dere sokağı Uzerindc. 
% t5 metrelik bfr medbali vardır. DL 
ğer taraflan Arsa ve çamlıklarla mu. 
hattır. Arsada yaınız bir incir ağacı 
vardır. Muhammen kıymeti (151574) 
liradır. YUzde elli % 50 zam ile Re:ı. 
mi TellA.llye, ihale pulu, yirmi IK!nellk 
taviz bedeli mtl§terlye aittir. Vergi 
Belediye rll5umu bedeli ihaleden ten. 
zil olunur: 

ZiRAA T BANKASI 
ö.W'Uluı tarihi: 1883. - Senuııyeeı: 1000,000.000 l'tlı1& U.-. 

ıe ~çlli bir sandal! . Bilbo dışardaydı. Dört par ;a 
Bana cevap verdı; yahut veı- olmuştu. Değneğı brrlmış ve c. 

mcdi. Yalnız. saçları sı.~ .:~ıklan~ [tekliği y·rtılnustı. Göğsü yan'1a!l 
olmasına ve bırçokl~ yuz~~.e te: şak olmuştu. 
tel yaptşmasma ragmen guluyor - Ne vapn.bilirdim ! 
du. . Saat ii<:. dört, ~! .• 

Ah, diyordu, ne yapsak, ne lyi ! Bilbo kırıldı, bilbo yok! 
yapsak?. fakat o nerede? 

Eldivensiz ellerini u,...auştunıyo~ ı 
ve hakikatte yuğmur damla.lan Ertesi ~ünü lbo'va telefon et. 
tırnaklarının kızıl renkli ucun.. tim; ve kırılan biblo ile ta.lii ara
dan birer birer akıyordu: sında bir münasebet olup ~m."L 

- Eğer isterseniz, dedim, şu- dığını sordı.un: 
rada bir antikaet dostum var, - Sakın. dedim; ba~ına bir ka. 

- Bir antikacı mı . za ? .. Belki de tnm bılbonun kı-
- Evet! İbo! Hem bir halı ma- rrldıifı saat? .. 

ğazasının sahibidir; hem de Be. Soğuk kanlılıkla sözümü ke~ti: 
rut seyahatinden yeni getirdiği 
bazı mücevherleri t~ir ediyor. 

Koluma sımsıkı girdi; ve iki
miz bir şcm.iyenin altında, b~. 
ııır:ı.rnız b;rbirine bitişik, belki de 
gaga gagaya vermiş bir kuştan 
farksız m<t<;azaya doğru hızlı hız. 
lı yürüdük. 

Berut dönu.şü mağazanın antı· 
ka taşlar sıralıanmL<? müstatil viL 
ri ha.k"1taten zengfınc1J. Dostum 
tbo sandalyesinde altun b;r du. 
vara dayanmı. ıt'1' 
Bir etcj rin \lst rtfıncbki ampul. 
~n aydmlığ ) b., odanın sırmalı 

tezyinatı, ipak maşlahlar, akik. 
Jer, altun zarflar ve köşede bır 
yığın hah ürerine açık bir rneh. 
fao manz1ra...<ıı veriyordu. 

- Yağmur birdenbire bastırdı 
too ! dedim. Fakat bir saniye dur
dum; nh, yanımı:r.da yabancı bir 
kadın varken, suçlu mevkide ko. 
nuşmak çok gariptir, lbo bir çay 
SÖylcdi; ve bizi ~"Ul etmek L 
çin: 

- Yeni çeşitl"rim.;zi gömlek is_ 
terseniz! dedi Sonra Berultaıı 
bahsetti. Mavi ve Y(Şil taşlı iki 
yüzük gösterdi. (ki, hiç de iyi et. 
rnedi.) İkimiz mavi sulu bir halı. 
nın arkalık ettiği sedirde, yanya
na onu dinledik. 

Bütün bu arada ben, yahut bir 
Y3f.';uıura düpc düz hazırlıksız cı. 
kan kadın ne yapıyordu! 

İbo gümüş paketinden bir siga
rn uzattı: 

- Acaıba içer miısiniz? dedi. 
Kadın saç1annr kulaklarından 

arkaya itti: 
- !çerim! dedi; Mer{il.! 
Sonra haspam şunu yaptı: çan. 

tıısını açtı, ağızlığını çıkardı; si
garasını ihtimamla yerleştirdi; 
dudaklarına götiirdü; ve sankı: 

- Hazırını! dedi. 
Fakat bu zahmeti dostwna bı. 

rakmadım; kibrit bir saniye par_ 
tadı. İlk duman! 

A.§üftc lı!~ de fena. sig .. ra iç
miyordu. Dumanı birdenbrre kay. 
bcdiyor, ve onu kat'iyen dıoıan 
brrakmıyacak zannettığiniz bir 
saniye, sankı garip bir sthir y:ı. 
par gıbi, yüzünüzU dumandan bir 
ağla örtüyor, bu ağın ul!?lllda ise 
mavi gözle ·i ancak farke~iliyor
du Ba.cakln~·mı birbiri r~zerin~ 
aıtıTiıştı ve kısa ctekliğı, ,f z kn. 
paldannı bir avucu tam doldıı-:-n.. 
cak iri bir mcyva gibi aç;:kta br
rakmıştı. Ensesine doğru S'llmL 
dum; ve bütün vücudunu adeta 
burnumla orndaıı yaknia."':lak ı~. 
ter gibi, röğsümii arkadan o..Tlluz_ 
l~nna d<>ğru verdim: 

- Yok, dedi, yarın: ıstemeruz 
odanıza gelebilirim! 

- Zannetmem! dedı. füıdm sa. 
dece seni atlntm1ş! 

- Fakat. dedlm. şu bHbodıı 
hiç mi bir uğursuzluk yok? .. 

- Yok tabii! hilbo zaten yapr. 
şıktı; ve senin tuhaf kaprisini ye
rine getirmek için mi dcaı. 
mamıştun. 

Telefonu kapadım. Fakat tam 
saat Uçt.e kınlan ve golf oynıyar. 
kadm bilbosu ile saat üçte sil.z 
verip relmiyen kadın ara..,.ında bu 
kadar dn m' miinMehd yok? .. 

~gunku radyo 

7,30 Prog-ram, memlekete saat aya_ 
rı 7,83 Marşlar Pl. 7,(5 ajans 8,00-8, 
30 Senfonik program Pl. 13,30 prog· 
ram, memlek\'t saat ayan 13,33 Ka· 
rı§ılt oyun havalan 13,45 Ajanş 14,00 
14,30 Rlynsctlcümhur bandoou. 18,00 
program, saat ayarı 18,03 Radyo ço. 
cuk kulUbU 18,415 Ziraat takvimi 18, 
155 Radyo dans orke:ıtra.smm her teı. 
den programı 19,30 saat ayarı, ajana 
19,415 kahramanlık dc:ıtanlan 19,1515 
Rumeli tUrkUlcri 20,15 Radyo Gazete_ • 
sı 20,45 Koşma ve aemaller 21,00 Ko- ı 
nll§ma (tayyareci konu,uyor) 21,15 
Dl.ııkylcl istekleri 21,(5 konuııma (kah 
ramanlık menkıbeleri) 22,00 Radyo 1 

salon orkestrası 22,30 Saat ayan a· 'ı 
jans ve borııalnr 22,45-22,.50 kapanı§. 

Şehir 

I\ 
Tiyatrosunun 
DRAM KISMINDA ' 

i\kııam 20,30 da P ~ R A ı 
(Son Hafta) 

KOMEDl KISMI1''DA 
• >Unatız 15.30 da 

ÇOCUK OYUNU 
AJqa.m 20 sc 1111 

SöZtlN KISASI 

-0---

Beyoğlu H alh Sineması 
3 Bf'YOK FlLl\1 ı 

l - Lon-1 • llard!, K~e. Türk~ 

!! - Büylik Şehir 1 
S - Polla Pençcıılnde. 

SPOR - - - -
İstanbul Eskrim 

birinciliği . 

-
İstanbul Eskrim Ajanhfmdan: 
İstanbul Eskrim blnnclllk mlliıaba. ' 

kalannın 29-3-942 pazar gflnü saat 
16 da Taksimde Dağcılık • Eltkrl.m · ı 
Tenis kulUbllnde yapılacağı tebliğ o. 

]~~ 1 

Acele ace!e: SAHİBi : ASIM us 
- Kaçta, dt:dim, saat kaçta? Basıldığı yer: VAKiT ~ATRAAS: 
Rfo duminn•c<li: 
- t!çte! dedı: saat üçte! 
- Tettkkllr ederim güzelim! 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmet s~~ltfl(l 

KAYIPLAR 

Eskişehir merkez haatahaneainden 

aldığm:ı aakerllk tıeriıil tezkeremi za· 

yi ettim. YenialnJ çıkaracatımdan es· 

klalnin hUkmU olmadığını ıIA.ıı ederim. 

Galata Kara Mmtafa sokak f9 No. 

da RluU Mehmet oğlu Muetala 

Saklı (89291) ..... 
ı.t&nbul limanından almış ol,. • 'um 

(100) ııicll numaralı liman kaptanı 

-:Uzdanımı zayi ettim. Yenlslnl alaca. 
fnndan eııkiııinln bOkmtl yoktur. 

18111&11 Anot (89290) 

tSTANBUL BORSASININ 

27-S-94% FlyatJan 

...... " ........ 
Londra 1 SterllD 0.22 
Nevyork 100 Dolar 132.20 

Cenevre 100 İneç Pr. S0.365 
Madrld 100 PeRta 12.89 
Stokholm 100 İneç Kr. 30.72 

ESHAM VE TAJIVtLA1 

Sıvu - El"Z11nım 2.. T 19.90 

Müzayldeye iştirak edenler % 7,60 
yüzde yedi buçuk nisbctinde pey alt 
çası vermeleri, veya Mllll bir Banka 
n.m teminat mektubunu ibraz etmelen 
mukteziclir: 

Birtnci Arttırma 17 Nlean 942 tarı 
h~ mlliıadi! Cuma günü saat on d8rt 
ten on altıya kadar mahkeme korido 
nmda icra olunacaktır. BUincl art • 
tırmada kıymeU muhıımmlncnln "' 
75 yilzde yetmiş beşin! bulmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
tımre on giln daha uzatılıp ikinci arL 
aımıa 27 Nisan 942 tarihlne mllsadlf 

Pazart.eal gUnll ayni mahalde ve ayni 
saatta icra olunacak ve en çok arttı 
rana !halel katlyeııl yapılacaktır. 

İpotek sahibi alııcaklılarla diğer a· 
!Akadarlarm ve irUtak hakkı sahiple. 
rinln gayri menkul üzerindeki bakla. 
rmı hususile masraf ve faize dair o. 
lan iddialarını evrakı mtıabitelerUe 

birlikte ııa.n tarihinden itJbaren nlha. 
yet on bef gün zarfında bfldlrmeleri 
JAzımdrr. Aksi takdirde haklan tapu 
slcillle sabit olmayanlar satış bedeli· 
nln payl&§Dlasından hariç kalırlar: 

Daha fazla malQmat almak isteyen· 
lerln, herkesin görcbUmeal için açık 
bulundurulacak arttırma şartnamesi . 
le 942133 sayılı dosyadaki vesaiki gö. 
rebllecekleri UAn olunur. (89256) 

TURKiVE iS BANl<ASI 
Kücük Tasarnıf 

Hesaplan 
iMi '-1'.RAMİl'l!: Pl.A.Nl 

ıu:şnnı:ı.ır;K: ı şoı.ı. • 
,.,., ... t ıııtoıoto., t ikin 

•1"4'trtn tartblerlnd4-

npılu 

ı adet ıo«.)(.. ı..ıraııM ... ıooo.- ur .. 
1 lOOL • 3000.-
1 - 15(; - uwo.-
1 ~ -uwo-

10 -

1 : -
1 

j: -

ı~ • -~.-lOO - - tOOO.- . 
~ • -ı:ıoo.-

ıe • -6000.- . 
10 - 2000.- . 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nem banka muameleleri. 

Para olrlktıren.Lertı ıö.XOO Ura lkraın!ye verlyor. 

l.IU'1lat Bankasında kumbaralı •e lhbal"Sl2 tant'Tllf ı:ıeııapıanııaa . .., u 
CiO Uraaı ouıunnnl~ra ;ıenecıe 4 defa çeldtecek kur a Ue aoalld&m 

pı&na göre tkramiye dagıuıacakt.rr 

• • !)O{J • t,000 • l:W • •O • 

• • ~03 ı,ooo • w &e • 

• - t50 • l,000 • llG •• • 

uoo • 
'JIOO • ...... 

.. • 100 • c.ooo • 
DIKKA1 · Hesaplarrndaltt paralar blr MDe ıçlDda M UracS&n &f&tı 

d11şmlyenıere ıkramtye çıktığı takdirde % 20 tazlaaiyle ftrllecekttr, 
Ke~ıdeler: ll MarL ıı Haziran. ıı Eyıo.ı.. ll Blrincıı&aaun t&rfhle 

rtnde vapılır 

8evlet Dcmiryollar1 ve Limanları işletme 
Umum idaresi il.anları 

Muıuı.mmen bedeli 42000 (Kırk iki bin) lira olan 300 adet mahruU ça· 
dır 13.4.19!l2 l>azarte:ıı gUnU saat 15 d1ı kapalı zart usulu ile Ankara'dş 

İd3re binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonunca satın alınacaktır. 
Bu i§e gırmelc isteyenlerin 8150 (Üçbin yUzclli) liralık muvakkat te. 

minat ile kanunun tayin etUği ve:ılkalan ve tekliflerini ayni glln saat 14 
de kadar adı geçen l{omlsyon Rcfııliğlnc vcrmelert lAzımdır. 

Şartnamel"r :: Ura muknblllnde Ankara. ve Haycbrpa§a veznelerlnde1J 
temin olunur. (3910) 

Kayseri ls/ı{m Müdürlüğünden: 
Vil!yet gl:l~cnl"ri Jc;ln 18000 lira muhammen kıymcUl 200 ~ çi!t 

ökUzünlın mll a:ısı ıı;ın <'kısııtme gUnU olan 16,3.042 gününde talıp zuhur 
etmrdlğlnclen alım l,şl mczkCtr gUnıll'n itibaren bir ay içinde ayni §eraiUe 
vo pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin Kayseri merkez 1skAn dairesinde mtı-
tcşekklı komisyona mUrncantıarı U~n olunur. (20(6-3729) 

OSMANLI BANKASI 
- ilan -

26 l.\lnrt 1!)!2 tarihinde keotdo edilen "AİLE SANDIOI,. 
J>lyangosıı.nun ncta)icf 

l adet T.L. 1.000. lık ikramiye - Giresun müşterilerimizden birine. 
4 ., ., 250.- .. - İstanbul ve İzmlr'dekl mllşterile• 

5 " 100. - .. 

25 .. " 50.- .. 

50 " 25.- .. 

" 

,, 

rfmlze. 
._ Gaz•antrp, İstanbul, tzmlr ve Ka~ 

seri müşterilerimize. 
- Adana, Ankara, Aydın, tatanbUl 

İzmir ve Mersin'dckl mUşteriterl· 

mize. 
- Adana, Aydm, Ankara, BuraŞ 

Ceyhan, Eskişebır, İstanbul, lı: 
mir, Mersin, Sıvas ve Tarsus•tal< 
müşterilerim ize. 

' •• .J '' ~· ··: •••• r r ,_· ......... ;:, ... .. ·' •• .• -----.. ı 
"Vakıt,, Kitabevinin yenı 
neşriyatından bazıları 

BlkAyeleJ - 6.,Klh 

11.IL KU~:ı 
~ı ı!levtyorum - Komu - •t1IJHHA1' litlKÇAH 
~O Oerııtf. t.azeıec.J,Uı - ... M1JJ. Al.TUG 
"ılec•llla• l\leb'u."8.ZI t&n :llll' - HAKKI IAKIB U~ 

OçOneO 8oltan°Mehmedln S''na"'t UUğlbıO - Hll.)IJ URA~ 
KendJ kendtnP 1000 ıreU~ Ue r.tretlr.1 - l"ran817.aı tcltab 
Kearu lft'lldlnı 1000 keli~ il<' 'Jfl'etlct - .\ima.uca ıdtatr 
f\.t-ncL kf'DdinP 1 000 kelime il" ~lreticf fngillr..... l<lt.nb 

"''" 


