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Bugunku cihan har
binde Çin unsuru 

Yazan: Asım Ua 
Dört senedenberi U7.Ak doğuda 

sfllhsız, parasız, çıplak ve biçare 
bir Çlnlc bir türlü başa çıkamıyan 
Japonya üç ay içinde İngiltere De 
Amerikanın Pasifik okyanusundaki 
bütün üslerini, hem de en modem 
surette tahkim edllmJ~ üslerini al
dı. Galiba dördüncü ayda A'\'119-
tralyayı da istila edc~k; yahut 
Bfrmanyad&n Hlndlstanm hudut
larından geçerek bu sakin insanlar 
memleketlnln de altını üstüne ge
tir~ck Çin isinde o kadar ağırdan 
alan J aponb.nıı müttefiklere karii 
böyle yıldmm sttrati göstermesi 
~ertekten hayret edilecek bir 
~ydir. 

Japonyanm uzak doğuda genit
leme hareketleri böyle evvelden 
bcklenmlyen, hiç umulmayan bir 
1Jek:llde geUtUk~ lnglltere ile Ame 
rikanm bu dedete karp siyasetin
de tatbik ettiği diplomui siste
mindeki hata daha iyi anb.sılryor. 
Japonya, deniz, ha,·a ve kara kuv
ı:etlerl Pa..'llfikten baslan saldırı
nıma giri~den evvel Vqing
tona hususi bir vazife ile memur 
gönflermlştt; anla§lnsk teklifinde 
bulunmuştu. 

Japon Tebliği 

Birmanyada 
llltteftll llaıwıtıer. 
le lapoa llanetlerl 
Araımda muharebe 

batladı 
o 

BatavlJa 
işgal ediıdi 

Petrol 
kaynaklarının 
Yüzde 60-70 i Japon

lara a-eçti 
Tok7o, 1 (A.A.) - .Japon hava ..e 

denls kuvvet1ennbl ı maııt .-.ı 21 de 
Holnda Hlndistamnın C.va admıeuı.IA&· 

ki merkezi ol&n Batavyaya rflodil*rl 
reemen blldirtlmektıedtr. Baeiı mg 

(Dftlamı Sa. ! su. 6 •J 

I 

Şark cephesinde 
iman harekatına 

ait intibalar 

• 

rRASIN: 3 
ve 

ESTE rıK 
Fiyattan 100 kunıı olan bu lkJ ı,ı ırrt 

I 
7 kupon getirecek okuyucunı:ızu : ı, • v 

verlleeektlr. au kuponları '!ıal.lnml'~, n t 1 

--~~~~~~~~~~_J 

Ren o 
fabrikalarının 

bombardımanında 
Alınan resimlerle 
Almanlara 

malzeme ya
pıldığı teshil 

ediliqor 

Milli matem 
Bugün başlıyor 

Loaclra, 6 (A.A) - Renauıt tabr!. 
)[alan üzerine kitle ha!inde yapılan 

alundan bir kaç saat sonra bir bom· 
lıardıınan tayyaresi tarafmdan 11& 
metre yükaekllkten alınan reaimler 
bu harp içinde tayyarelerden çekilen 
tototrallarm en muwtfa.klyetuıı:l -.. 
yıl maktadır. 

Bu teklifte JaponlJLrm iyi niyet. 
lcrini kimse iddia edemez. Ancak 
§unu da itiraf etmelidir ki mllm
kerelonle Amerikalılar da .Japon. 
lan kızdıracak tarzda hareket e&
ml~ler. mesell bir snlqmaya ftl'• 

mak için clkt yıl harpten llOllra 
!.ı".ln kıt.asında işgal edilmb olllll 
topraJdardm ~lertnl ~ 
mlşlerdlr. Myte dldne tırq 1-
l:illnden :hardret edecek yenle~ 
kit kazUllNl.lı, her halde fltafı1i 
uyutmak i~ bir gıaıre hala ........ 

Bu fotoğranar Alına.nyanm Rusya· 
daki kıtaıarı için burada malzeme bL 
rlkt.l.rmekte oldutunu işaret ebnektıe. 

1 
dlr. Fotoğraflardan biri parçalazmuıı 

Alman tebliği _R_o_m_a_n_y_a_d_a ___ Y_e_n_ı_· -ı·r_a_n___ =~.:~ıi~ edi::.~= 
bll kJP1'Dda haftada 2:1 tank yapılmak 

7 Amri;~·;~isi Ya~udilere aH iki kabinesi de :,.; === 
ile bir muhribi bın müessese istifa etti =-=~ ";:';: 

mı idi! Devlet ko11ıı'Oliina ~ lıarab olmtl§tur. 

Bu JtJbaıta Veeılngton hllrime
tlne ~ S..U sormak -.rari ohl
yor: "Madem ki lapo•J'Ullll istL 
14 hatt'ket.ine brp chııvak VMI· 

tann: yoktu. Mtıln flbanm ba§IDI 
b&Wtsiz kopardnuz. ~n kabal 
edilemJyeceğf!ıl b!Jdljtniz teklifler 
He Japonlann bulma twaıwww,... 

batırlldı 
1108 8

_..... <Ya"' 2 'acldlil. ~·sa.! sa. ı cı&J 

mleueıeal de ·Omer Seyfeddin'in ölÜlllÜIÜll 22'inci yılı munasebetile 

malanna ,·esile verdiniz!',, 

Ruzv 
Müşterek genal 

kurmaym 
lngiliz ve Amerikan 

A nla§llryor ki hııglltıere gibi 
Amerika ds Japonyamn kuvvetini 
olduğundan çok aşağı tahmin ecJI. 
yonnn". Dört yddanbeft sllibsa 
Çine boyun eğdlnniyen .Japonya.
om artık takatAız bldJiı, Pulflk· 
te yeni yeni barek..Uere glri'91Jll· 
yeceğl aamhyoıma.,. Halbuki har· 
be ~nlikten !MMlra llç ay içinde o
lan itler gösterdi kt Çinin mil 
bô'Igelerini aldıktan sonra .Japon· tefleriyle aöriittü . 
lann Uerilere gitmlyerek daruta ! v•wtw, (AA.) - R4I .._ 
artık daha lkırllerc gftmeğe imkin 1 Yellin dOn ~e ~ -. • .,. 
hulamadıklanndan değil, belki da· la~ sdlll INH111111dıa Jt. 
ha fazla ileri hareketler yapmak- ! mertka'.Y'f tıemlll eden Mkert -
ta ıtenlldileri için fcdaklrlığa de- Jert lı:ablll ~ lııendi1el«e 86-
ğer menfaat görmediklerindenmit. 1 rtıştufü ~. Da mlııa
•"lllplnleri, Hongkonglan, Siyun- , kerelerdm wıalal ~re 
lan Malakalan, Slngapurlan, Su· t~ Mbrf fd'Ml4 de _.. et.. 
m.tralan, O&valan, B.lımanJMan mittir. 

Şark cephesinde 
•o111ova bombar... .., .... 
...... <Rad.7o -.at 16,30) Alman 
~ tarafından Defl"edl • 
ten fnkal&de teblit: 

Alman denlmlt:ııan, §imal Ye orta 
AilDerika mlarmda yeniden topyekfuı 

1 Dı100 taDU&toluk dQfman geml.C ba.. 
~tır. Buntarm yedial bllyilk pet· 
rol 11&punıdur. Bu harekeUer aıraatn. 
da tıayo.k bir Amerikan toıPldo muh. 
rRti de b&tmlırıl§ n dfler lkt vapur 
_,.lerle huara utratı1m11tır. 
.... , 1 (A.A.) - Alınan orduları 

~umıandanlJ#mm teblltt: 
D4lJ cephul.n1n muhtelit kesimle • 

Pbiie, J'8Df quk dalgamıa rağmen 
_.,.nm mevzlı taamızıan flddeUI 
mub&relıeler netice.sinde pUakUrtUlmUş 
\jh". DOpnan atır kayıplara uğn.mıı • 
tir. Yblerce Mir almDllfbr. 

(Dtmmt Sa. ! Sü. 4 ""' 

Romenlere 68'tİ 
Bükreı. 6 ( A.A.) - Rador Ajaa. 

aı bildiriyor: --
RomenletUnne ,. IMln meste. 

şa rı gazetecilere dem~Ur ki: 
(Devatnt 80. ! Sfl. ! de) 

Sovyet tebliği 

Almanlardan 
10 yer geri 

ahndı 
1500 Alman öldürüldü 

Momkova, 6 (A.A) - Sovyet eabah 

tebil#i: 

(Dtvtımı Sa. ! Sü. 6 tlt) 
alan bir taraftan A ,'118tralyaya, dl. 
ier traftu Hlndlstana girmep 
hazırianan kuvvetlerln Çinde da
ha ileri gitmesini bir tadz eeerl di
ye tefsir etmek dofra alMnu. Ticaret okullarının 

Vaziyet böyle olunca hagtbıldl 
cihan harWnde Çin lngiHzler ve 
Amerikalılar için blr mavaffaldyet 
UD8Ul'U 5aydab1Hr mi!' 

Çin timdlre bdsr bir tarafta 
Rusya, diğer farattan İngiltere ve 
Fransa tantmdaa Kördlllü yar• 
dnnlarla .Japonyaya karşı harbe 
dfll•am cdebtli~rdn. Abnanya ile 
Mttm dlrtm harbine ginnit olan 
Rasyanm Çine yanhm etmem ar. 
tık mUmldln detl1dll'. 

Binnanya yola kapanm11 oldnğn 
için ba taraftan da İngiliz ve A
mertbn yardımı gönderilemez. , 
Fazla olank Blrmanya ttzerlnden 

... 
sayısı artırılıyOr 

Yeniden 5 ticaret lisesi, 12 
orta ticaret okulu açılacak 

Bunlara 5,400,000 lira tahsis edilecek 
lllndlstan llzerlne saıbn .Japon • Muril Veklletl telmlt lıedrlat IMwııde SIOO talebe <*utuıacaktır. 
tehdicJI karpnnda tnglltltre ve A- ' umum mildlhiftlti Taret mMep · hjhna lllfMt muratlan için 
men1autm Okyanu81ar eprak Çi- ı lerinin iQkipfı i~in biNI' rapor ha 2,400,000 lira lahsis edilecektir. Ay. 
De yardım ,gettrmeleri de pek zor zırlamııır. Ba rapora tire m"- nea t2 tane de orta Ticaret mekte. 
bir l~r. Böyle ,artlar ~e Cl- 1 eut icaret ohlanan k........,_ tK. M hNı.eaktır. Balıkesir, Mersin, 
nin mllttefllder hesabma bir safer vlye edilecek yeniden ieM'el ot.ı. Antaltye, Giresun, Gazi Antep, E. 
1lllfAml olmak tayle dal"IUD, ır-- lan aplacatr. ı.a..ılMll ieerel o.. dillle. a.a.uıdak, Malatya. Adapa. 

zarı, Erzunım, Ordıı ve Aydında 
açılacaktır. 

Ayni zamanda Akşam Ticaret o. 
kullarına qa yer verilecektir. Bun~ 
lara yeniden 3500 lalebr- alınacak 

(3,00(),000) lira sarfedilecektir. 

distnl 1IZ1lll saman müdafaa etmeıd kahınan hlJen ıooe taletiell .,..,.. 
bile dll,ttatlleeek bir mesele olar. dır. Senede 180 maun ...wtte. ı ------------------------

Benzin tahdidatı 
uzatlldı 

Ankara, 6 ( A.A) - BaşvekAlet. 
ten tcbli~ edilmiştir: 

t eyltll 1941 tarihinden itibaren 
benzin tevzlntında tatbik edilmek
te olan tahdidat 9 hirincite~rin 941 
tarihinde ilAn edilmiş olan esular 
dahilinde 9 hazlra 1942 tarihine 
aa.ı- devam edecektir. 

dir. Okuta iıtn edlleeek ,_ı ..._ 
killtla 1580 talebe Jetlttlrfleeet. 

Mneıat akal binmı ,.ıa. ne.. 
ret La..ı balhlde laJtldl: Anbftı. 
da bir YB-Ml Tlc&et o\ula aoıfe . 
cak. lstaabuldalıi yilkm !lnınm eh 
boraya nüledllecektlr. Bu yBbek 
kımu.n Ticaret ollDllanu &iNl
men J'edttil'lllek bere bir ~ 
men şahest llıalaluıel&tır. 

HAlen menıleketimlıde .ıtı tane 
Ticaret lisesi vardır. Yeniden Kon. 
y:ı, Ka,.ert, Ba.... E*1t1ldr w 

tat ... 'l'illlll& .... - 1 * 

.... ,ı tqYllE lçla ae dltlalrorıuu 

Evlenme hakkında büyük 
bilginler ne diyorlar ? 

Tazallttal maba
laza iileli rib 

İfrtaıllJebm l~en oe giD 
evvel Omer Seyfettlnla ölibnü, 
möt.&rekenln çığlığı içine bir ldl
l'l.k macera gibi kanştı. Bagtin O• 

•• öllmttnilD n DCi yı1mcı.yv.. 
Sal olsaydı aranuZ41a pek de Jallı 
•yılnuyaealdı. Öldiiğti zaman 
tmkmı bulmayan maharrir her za. 
ımn tazeliğini ve her zaman ilk
lerden birt olatun Jeıreflnl taşıya. 
cıaldır. 

Ona tazeydi diyoruz. Bu tazelik 
onan yalnız etine, kanma, kemiği
ne, derisi~ ,saçlarına alt değil. 
dir. Kabana, 8811&tı anlayışına, 
dünya gôrtlltine aittir. 

ömer Seyf etthı bizim fikir 'c 
sanat hayatnnrzda öz dilin, ken
dini görüşüh, sanatı dile getfrişia 
Mr ifadesldlr. ömer Sey:fcttinin 
,...aı~ devrin f:'jdr n sanat topo~ 
rafyuı kı9aca hatulnnına onun 
t.lle olu§unan sebepleri daha ay
dmlık bir '91ülde meydana çıkar. 

Önıer Seyfettin Osmanh impa
ratorluğunun üç fikir grupuna ay
nldı~ bir .,nanda yaşıyordu. 
Ba oereya.nlardan ikisi ömenlen 
~ki idi. Yemz Öınerden esld de
lil, ~lanndan da eski idi. 

'B.a cereyanl&rdan biri lslimcı-

Yazan: Saıılri Ertem 

Omer Seyfeddı•ı 

lık da,·asıydı. Sanatı ile, fikri ile 
nnaned bir isJim hayab tasan·ur 
e<liyerda. Mehmet Akif piri, , .e 
Baban zade Naim Bey filozofu idi. 

{ntvamı Sa. 3, Sü. t del 

Günlerin peşinden : 

I stanbul sevgisi 
Geç~rde :tama.il Hami Daniş

mend lstanbulu sevenler grupu a
dına bir komerans vemri.'}ti. 1s
tanbuiun deetan ve divan edebiya-
tmdıııld mevki.ini gösteren bu kon
f8l"&Ml bir broşUr halinde gördUm. 
Zevk ve a!Aka ile okudum. 

Bu konferaD81 okuduktan aonnı 
:;;:hinde şöyle bir fikir doğuyor: 
letanbulun fethi müslümanlığnı 

ilk devirlerinde Arap fatihlerinin 
z:ihhılerinde doğan jdcalin Anado
lu Tlirkleri için milU bir ideal şek
line ginnjş olması neticeslctiı". Fe-
Wıteıı evvel Mala.tyalı Battal gazi 
ye a.it menkıbeler i81A.m tarihi ile 
Tnrk tarihini birleştiren bir halka 
olara.k tellkki olun~ilir. 

eatr' Ned;milı : 

ınr ge,·herl yekpare iki bahr 
arasında 

lfnrsid·İ fihantab ile tartıll!la 
sez&dır. 

Beyti ile vasıflandırdığı İs~ 
bul milli mUcaddeden sonra. dıe•
lct merkezi Ankaraya ge<;mEitle 
milli varlık içindeki kıymetini 'kay
betmiş değildır. Onun içi.n 1sta.n
bulu sevenler grupu reisi Reş\t 
Saffet Atabinenle arkadaşla.nıuıı 
bıı mevzu üzerindeki çahşmalan 
~erçekten verindedir. 

l11tanbulun m·m varlık içindeki 
ınevldlni ne kadar iyi takdir eder
sek onun Tiirk kUlfürüne, 'Arlt ta
rihine olduğu kadar mllH varlığı -
mrrn istikbaline de o kadu hi -
met edilmis olur. 

HASAN KlJMr~l'f 



Romel'in biriktirdiği 

"EYJenme,. bakkmdakl anketLmlz devam edlyor .. ı Büytlk bir al&ka Cephane stokları 
uyandıran bu canlı ~zu hakkında. büytlk bOJlnlerln de flktrlertaı 

ıopıadık. Bakm onıar evlenmeyi naeıı dUfUnüyor1ar: Tamam en elimize geçti 

Korkusu kalmadığım 
ıöyliyor 

Bt>rllsı, 6 (A.A.) - tqe mUBtetan 
M. Backe, Avnıpamn la,eai mwl..S 
baklanda ~tlstaldl Avrupa., baflıtı 

altında "Lokal Anzeifer,, guetMIDde 
diyor ki: Kalplerln birleştiği anda izdi- zınızı da fırsat bulduğunuz zaman 

Londra, 6 (A.A.) - Orta şar~
taki İngiliz hUkümetinin milmCli!Si
ll littelton bugUırı Londra.ya dön

İ§in payla§ııdıfı devrelerin artık 

geçmi§ oldut'Unu ve her devletin biz. 
zat kendi kuvnt.Jne gilvenmeıll l&zım. 
geldiğini an!ama!ıdJr. Daha geten 
dünya ha.rbl, bu 1f b6lllm0nlln netl.ce.. 
lerl ne oldu#UDU aa-terml§tl. Bundan 
Almanya kadar akla yakın sonuçlar 
çıkaran devleUer olmamıftır. Ejer 
bugOD A.1maDya tnıtıız ablukumdlllı 
korkuW k&lmadlya •• eter bu kıt 
ihtiyacı olan milleUere gıda maddele· 
rt bDe gönderebllmSf ı. bu Almanya 
zlraatinin, bClyQk ilerlemeler elde et. 
tlf1nl J.abat eder. 

'ac olmuştur. evlendirJn. 
Al(red Polre 

Evlenen Jki insandan biri mat. 
foka delidir. 

A. Hill 
Tilkiyi ehlUeşlirmek istiyorsanız 

onunla evlenmelisiniz. 
Frarı8l: Atasö:ü 

Seven lnsıın evlenmez. 
Thomas Moore 

mr iıdivacta iki şekil vardır. 

.\şkvey para. Eğer uşk icln evle. 
nirseniz şüphesiz çok mes'ut gün. 
!eriniz olacak; fakat hu meyanda 
belki blrcok çelin günler de yaşı. 

yacn'lmnız. Eğer para icin evle. 
n;rseniz mes'ut günleriniz olmıyn. 
cak ve işte bunun icin çetin günler 
de yıışnmıyacııksınız. 

Clıestu 1-'icld 
Birçok izdivaclann mes'ut ne-ti

ce vermemesinin sebebi şudur ki, 
gene bayanlar vakitlerini kafe~ 
ynpmakla değil, ıı~ yııpmakln ge. 
çirlyorlar. 

Svvift 
izdivaçta iz.tıraplar vardır ••• Fa. 

kat bekarlıkta da hiç 1ad yoktur. 
nr. Thomson 

OAlunuzu !stediğiniz zaman ikı. 

Fuldlng 
Mesele evlenmektir. Aşk ondan 

sonra nasıl olsa doAar. 
H. Gooule11 

Para için nlenen bir erkek bilr
r iyetfni setmıl} demektir. 

I nglli: .A taıi5:i1 
İzdivaç bir kafese benzer. Onun 

ıcln girmiyenler girmek için, için
dekiler de cıkmak için çırpınır-

!ar. 
Monlaigne 

En iyi izdivoc kör bir kadınla 
sağır bir adamın evlenmesidir. 

Monlalgne 
Evlendiğin gün kendini ya öl

dürmüş ya kurlarmış!lın demektir. 
Parıl Varlgne 

tıdivırclar gökyüzünde yapılır. 
Tounubon 

Kadınlar edkeklerı yumuşatma'k 
için yamlılmı$lır. 

Vollalr 

mtıttnr. 
lılilme•il §UDlan ııöylemdltir: 
Libya aeferinin bafladığı zama

D8 UlbeUe tfmdt Mısın daha iyi 
inildafaa ede'bileeeık bir vaziyette 
bulunuyoruz. Almanlar Libya se
ferinin teşkil ettiği bUyWt tabiye 
t.ehllteaine karşı koymak Jı;in Rus 
oepheetııden buraya btlttln bir ba
va filoeunu getJ.rmlşlerdir. 

Ahnan ikt.ı&a.dl tcdıblrler aaye
sinde gelecek rekolte orta §83m 
ihtiyaçlarını tamamiyle karuıla~ 
cak ve bu vaziyet umumi heyetiyle Almaa tebllll 
deniz aefe'l'\eri meeele4ini genif öl- (B Of tara/1 1 inci aa,,/a.dff) 
çilde ltolaylqtıracaktır. 

Rlıtl muvaffakiyetler.i uzun blr Len1Dgraddakl ehemmly•W ukeı1. 
bir zaımıı için ve belki 00 dldmt bedeflertıı •tır toplar tarafından dö 
olarak orta oarlcn §imal hareket völme.llne devam olunmUftur. 
sahasını tehlikeden kurtannıfbr. Dotu cepbeatnde '•• G martta dtıe 

Uttelton fU11}an illve et.mittir. mu. topyeldbı 61 tank kaybetmlftlr. 
Son l'ibya seferinin mısm teh- Aim&D •Yaf tayyareleri, pceleylıı 

ıvıenme anketimiz Beno bombardmlaaı 

dit eden tehlikeleri aza1tacağma Slvutopol kaleıdle KoekOft flbrinln 
artırdığmı iddia etmek kadar ha- ortıandakl ukert binalara temtı t•
idkatea umıt bir dllfUnce oı.mu. arnıziarda bulunmUflardır. 
Rommel'in Mmrm isWA.st için bir 1ngtltere etnfmdald tuıarda Alman 
çok gemileri ve İtalyan bahriyeli- hava kuvvetlen 3000 tonll&toıuk bir 
lerini feda etmek 8Ul'etilıe bıLrik • ticaret pm.ı.tD1 b&tırmqılardJr. 

Vnlverdte Hukuk Fakiiltulnde lıl.C. 

Evlenme ankeünize verilen ce. 
vaplann bir eoAunda kadınlann i' 
hayatından çe1cilmeııl >temenni edil
mektedir. 

Erkeklere iş hayalı daralıyor ve 
löylece evlllik azalıyor yahut co. 
ğalıyor denilmektedir. 

Halbuki bugün icin "evlenmek es· 
kiden oldu~u gibi yalnu erkeğin 
ıırzusu demek ddildlr. 

Bu işle karşı <t:ır:ıf olan kadının 
oa ayni derecede reyi "Vardır. 

Evlilik iki gönül rızasının tesccili 
oiduğuna göre kadın erkeğin ııevf. 
yesine vardınnnkln yapılacak ev
lenmelerin saaınm olmasını temin 
erleriz. Delki bunun aksi vak'aları 
oldu~unıı ileri sllren kariler ola
<~lı.ı.r .. 

Fakat her yenilikle olduğu gibi 
bunda do bir <takım krizlerin do
ğurdu~ıı anormalliAi kabul etmek 
ve gidermiye çalışmak lazımdır. 

Yok :t yan yoldan serı dönmek· 
le deği!. 

llugiinkü şartlar dahilinde yalnız 
lıir kişinin lslikbnli istenilen ya_ 
hµt aranılan refahı temin edemi· 
~·or. Ailenin yoksullufa düşmemesi 
lAzımdır. 

Esa5en ailelerde doRan bü.uin gc
cimsiz1iklerin ıhaşı ekonomik dü
zensizliktir. 

Denecek ki iş hayatından kadın 

cekilAe erl<eAin kazandılı meblAit 
ıster istemez artacaktır. Faket bu 
ııekilde düşünenler unutuyorlar )ci 
bir millet ne kadar c;ok istihsal c· 
derse o kadar müreffeh ve istik· 
halinden emin olur. Aksi takdirde 
her şeyin az ve pahalı olmasını ka· 
bul etmiş oluruz. 

Tard ve Tarddq 
Bu .atunda kahrumll erleri. 
mlze, Baft Kuruma w K.mL 
aya yutdclaflann yardmılarou 

bulacal<Ama. 

Turhalda 
Turhal, 3 ( A.AJ - Kahra

man erleri.mi7.e kış hediyesi te· 
dariki için nahiyemiz tarafın_ 
dan 326 lira teberru ediJrniştir. 
Aynca 200 parça muhtelif eş· 
ya ait olduğu makama teslim 
edilmiştir. 

~~] 
* öfke ba§a gelen aıkmtıyı bUyU· 

tilr; her hal ve klrda. uğurauzluğunu 
ı;öaterir; çare ufak tefek haksızlıklara 
karp. MonteakU'nlln tavsiyesi veçhile, 
kltab okuyarak unutmağa çalışmak. 

• Büyük Frederik derml§: "Ben 
kraJ Volter'den korkarım .. ilimdi MISa
y6 Hltler'in korktuğu bir Franaız &U. 
mi yok! 

* Blr aabrad& büyük çapta bir cUm 
!el oemalye yapılsa berkea bAdiaenln 
seylr ve temapama hayreUe kO§ar; 
fevkalAde d&h& b(lyük çaptaki aslına 
bakan bile yok! ÇllnkU o, tabiat deni 
len, buaakt&n apğı bir muhlUn eaerl! 

• Atomların peykleri aanlyede 3000 
kllometre auraue merkezler! olan a 
-.Uarm etrafında devrederlermlt: 
~lğlnden hareket, irade e5erl oL 
maic lhUmaıı gallb olduğundan atom· 
Jara hayattadır diyebilecek .miyiz? 

( Ba.J tarata 1 ınci aavfada) tlrdiği cepbeDe stoklarmI hemen GllndllzUD, adamn cenup _,,,HM• 
Almanyanm en mUhlm f&brlkal&n· kAmilen elimke geçirdik. BanUya.- baraka k&mplan tahrip edDmSfllr. 

nı bafk& bir yere nakletmek ve Pariai da bulundu#mn arada bu st.olclar Dün gece Portıand Umaıımdaki fafe 
hava tehllkesllıe kar§ı organize etmek henüz sa.yılıp ta.rtrlmamıştı. Fakat tesislerine de taarruz edilmlftlr. 
mecburiyetinde kaıacatı zanııedilmelt. bun1arm e<> iJe 100 bin ton anumı- Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. nin 
tedir. Fakat ve garbi Almanyaıwı bil. da oduık&nııı söyleyebilirim. aııkerl kaynaktH 6lrendllfne gö. 
yUk bir kısmı bomba tayyarelerinin Eı9tr ettiğimiz Alman general- re, Alınan hücum unsurlan bir nt
erl§eblleceklerl bir yerde bulunduklan lcrlnden biri çöl harbinin tabiye- birin batı sahilinde mnteaddlt düş.. 
için bu fabrik&larm nereye nakledlle. eller jç0 n bir eıemıet fakat Jevazmı man dayanaklannı şiddetli maha. 
bilecekleri dOşUnOlmektedlr. ÇUnkU zatiltlerl için bfr cehennem oldu- rebelerden sonra ele pçlrmltler ve 
Rua eepbesl istikametinde yapılan ke ğunu söylemişti. düşman kıtalannı Yok etmqlerdir. 
sif .nakliyat dolayillyle AlJn&n tren Bu dayanaklardaki 70 Sovyet aske-

§ebekeleri fstifade edemlyecek bir bal. Kanada ı· ıe Al aska rl ölmü, ve , asker esir edilmiştir. 
dedir. Başka hücum unsurları da ayni 

Parts, 6 (A.A.) - Dahiliye neza.. nehrin dolu sahilinde dül}man 
retinin tebllğt: arasında menilerini almışlır ve buradak! 

a mart bombardımanlarından ııonr& 17 düşman askerini yok etmişler. 

emredilen milli m&tem, 7 mart cum&r 25 - 30 milyon Jolar dir. 
ten gUDU baflıyacak ve 8 mart pazar Berlla, 1 (A.A.) - Alman başku. 
gUDQ aaat 12 de bitecektir. Umumı UIJ'liyle ma.ndanlılmm btr tebllline ıGn • .Al· 

m~oıı ID6tiıı;W; ıtı;fatrflllar •e Teni bil" ,ol inta man ~ ~~ KrQiİlta4 ... 
sinemalar cumartesi bUtUn gUn ka Lenin~da aakerl hede(leri ~ba -
palı k&laca'klardır. Cenue törenıe\1 ediliyor lamışl~. -
7 mart cumarteai aba.hı Sen ve uaz vi Kron§tadda. blllıaua kı§lal&rla depo. 
Jlyetlnde icra edlltccktlr. Bom bardı. Vaıington, 6 ( A.A.) - Harbiye tar hedef tutulmuı ve birçok tam ta.. 
man kurbanlarmın hatıralannm t.eb. Nazırı M. SUmson'un söylediğine betler kaydedllmi§tır. 
cill için pazar sabahı saat 10 da Notre göre, ~tı ~anadadan geçerek Alas Berlln, 6 (A.A.) - D. N. B. A
dame'da ve aat 11 de Blnangoeunda keyı Bırıe,tk Amerlkaya ulaştıran j:ısının Alman Ba~kum:ındanlığın
dlnl bir Ayin yapıla.cakUr. ı yol proJ~si, Amerika - Kanada müş dan öğrendlAie göre, Alman muha-

P&rls, 6 (A.A.) - Parla Midi ıaee. te:e~ ofısl tarafından tasvip edil- rebe tayyareleri 5 - 6 nıar gecesi 
teal yazıyor,. 1 mı~.ir: Bl~. yol, her taarruzdan °- Mos'kovayı bornbardıma etmll}ler-
Bombardıman edilen P&riain d1f z~k hı~ munnkaJe yolu olacaktır. dir. Görü~ prUnrının iyi olması 

m&ballelerlnin enkazı altmda bentız 'folun mşası pek .yakında ?0o!ıya. dolayısiyle Alman tayyareleri Sov
sağ olan bazı klmııelcr çıkanlm11tır. cııktır. Fakat takıp edecl:'~ı lfUZer. yet hükO.met merkezine yaklaşarak 
Fakat bunııırda delilik al&metleri gö RİJ.h .ile diğer tcferrulb! hlldirilme - hnva müdafaa bataryalarının ma -
rutmekt.edlr. mıştır. lnl}a murafı 25 : 3o mil. nia a teşi arasından geçmişler ve 

Dün gece enkaz aıtmdaıı çıkarılan yon dolnr olarak tahmin edilmek. şehrin merkezine doAru flerlemf,. 
15 ld§I ba.ııtaneye scvkedllmlotır. Bun. tedir.. )erdir. 

--------~-o----------~ ıar aayılmaktaydılar. Hastaneye nak. tNGtLTEREDE ~ehrin ortasında birknc noktada 
!edilen yaralılardan bir kımıı eon '8 bıırp bakımından mühim olıın bl-
saat içinde atmllotnr. Bu suretle ö!U - H 1 • nalara 25() kiloluk bombalar isabet 
terin mtktarı aimdl yedl y11sU geç • arp ma zemesı ettirilmiş ve bfiyük ateş sütunları. 
mloUr. nın yilkseldili görillmilştQr. 

* • * Yapan fabrl.kalar Bir saatten fazla süren bu taar. 
P&ri9, 6 (A.A) - Petlt Parlaien nı~dan bütün Alınan tayyareleri sa 

gazewsı yazıyor: y J limen dönmfişlerdir. 
1ııgUtz tayyarelerinin bomb&rdmı& - . era tı teaİaJere Vltl" 8 (A.A.) - O.F.I. 

nı netice.ıdnde evlerinin mabzenlertııde I nakJediJİyor Ukrayn&dan ve beyaz Ruıyada.D ille 
kapanrp kalan 12 kl§I 28 saatlik bir l.ondra, 6 (A.A.) _ Gecen kış i§çl kafileleri Al.manyaya gelml§tir. 
gayretten sonra kurta.nlmt::· K:: daki bombardımanlardan alınan Bunlar Rur bavzaemda çahaacaklar -
tamı& lglert devam etmek • Ç ders üzerine harp malzemesi yapan dJr. Almaıılar, ltpl altında bulunan 
kll yıkılan binalarda oturan yUz Uklkad~ fabrikalar yeraıtı tesislere nakledi. eyaleUertııden mütehaaıa ifçller an 
klracmm malızcnlere iltica et • liyor. lngiltereye ileride ne kadar ga.je etmek için işçl topıama bUrolan 
zannedllmektedtr. "dd ti' h- 1 1 açml§lardir. 

şı c ı ucum ar yapı ırııa yapıl. 

* * * sın malzeme istihsali işi dunnıya. Bertin, 6 ( A.A.) - D. N. B. nin 
l'arlll 6(A.A..) - D.N.B. caklır. Yeraltı fabrikalarından bir öArendlline s6re, Kursk bölgesin. 
P&ria gazeteleri Parla çevre.ıdne kısmı işlcmiye başJamıştır. Ye bun. de v:ıpılan şiddetli mildafaa sant

)apılan tnglllz hava akmlarma buglln lnrın en bQyOAünUn de bir aya ka- l:ırınd:ı bir Alman zırhlı tnmeni 
de uzun yazılar tahsis ediyorlar. dar çalışabflecdi sanılıyor. muhte)lf üç noktada ve altı hafta 

Gazeteler, hllkQmeti iuaı altında içinde sekiz Sovyet tümenini pilıı-
bulunmıyan Fraıısadaki lnglltz rehine. kürtmüştür. 14 tank 43 top ve 64 
lcrl.nl tevkl!e ve lngUlz alae&klarma ı 1 aAır piyade sl!Ahı ile diler birçok 
tazminat olarak elkoymağa çağırıyor . .. __ ._, __ d_e_m_e_m .. _e_u __ ., __ 1 harp malzemesi tahrip edilmlttlr. 
!ar. • 

Ori du Peuple gazetesi, RlYieradan 
ıo bin 1.ngtllz yqadığmı bunların ka· 
nun.suz dövtz ticareti ve caaualukla 
meogul olduklarını bildirmektedir. 

Gazete bUtUn bu lnglltzıerln rehine 
olarak tutulmamu ve bQtQn tngtltz 
alacaklarına el konularak zarar gö -
renlere dağıtılmasını tekllt etmektedir 

Bomaaıa 1alladllerı 
(Bas tarafı ı ımı savfadaJ 

''Yabancı )'ahudl serınayesile iş. 

liyen Ye kıymeli 20 milyar ley tu. 
ton 2000 müessese devletin kontro. 
ın altına konulmuştur. 1100 tica
rehane ~ e endüstri müessesesinin 
de Romenlere geçmesi tasvip edil
miştir. 

iskan i~lerinde memlekeHerine • döneıı Almanların ve IluJgnrların 
boşalttıklnrı yerlere 16000 aile yer 

leştirilmil}tir. 

Cep kılavuzunun (ruzname) 
Yerine (gUndem) demek il!ltedi
iinf dUn Ulus'da okuduğumuı: 
bir havadilJten l!IOnra anladık: 
'iilı1t hukuk tar:l!hi enatitUsUnUn, 
toplantısmı haber verirlerken 
(gtlndeftıde iki konu vardı) deni
liyor. 

OOndem, (gUn, gUndtlz) anla
mmda olan (riD) köldlne dayanı
la.rllk llreUlmil bir kelinıe... Ve 
bunun için (mUza.tere olwıacak 
maddelerin posulam) yeıilıde hiç 
de yakıgmıyaıl bil' keKme •.• 

(Rırzneme) derken çoğumuz 
(rliz) kelimesinin manaaı ile bir 
tedai geÇirmeyiz; fa.tat (gUn
<lcm) deyince, yersiz bi.r (gUn) 
tedaisi duymamız muhakkaktır. 

(Ruzname) Ye (lı:onu) dan ve
ya (konuşma) dan bir kelime ya
pıp' o::ıu aöylemeli mesela (konu
hık) demeli; (gündem) dememeli. 

Teaı lran llablaell 
ı ıtııa etu 

Furiigi Han yeniden 
kabine kuracak 

Talana, 8 ( AA) - btlta edlD l'u
rugt Ban kablll..smn J'8l1De pleoek 
kabinenin tefklli meMleal &1l9ltlldılre 

utramütadJr. Puarte.l stıd l'llru. 
gı Han, yeni bir kabine t.fldl •tmlt 
ve kend!lıl bem baf\'ekll bem harlılJ'8 
nazırııtıru uhdesine almıft:ı. PUi& -
mentonun ayni gUnktl fevkal14e içti· 
mamda 85 mebu.I bu kabinenin lebln.. 
de, 4 mebu• aleyhinde rey nrmlfler. 
43 mebus da ıstlnklt etml§lerdlr. Ne. 
tice tatmln edfcl mablyette görOlme -
mi§, yeni kabine ikt saat aonra laWa 
etmlotır. Ertesi gün meclialn yaptığı 
hususi içtimada ekseriyet l'urug1 Ha 
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Sovyet tebliği ıl amerı1ra11..tagllb I 
ts°' tarafı ı incı "°"'ada) TebUll tMn gece SGTyet Janfttlc1 dGfma-

=Bi-==Ue ı..ı.MUuine de • Gavada muharebe-
•oMoıra. 1 (AA) XO"Jrm& ra4. 

=utı~=~= = ler devam ediyor 
lln teJav ilBal edlldlltid ft IOD üç 
gün arfmda Bmo1enak cepbe.einde 
1600 .Almanm öldqtlnG haber ftl'ID.lf· 
tir. Sovyet tayyarelerl 80ll :U aut 
zartmd& ,erde l t Alman t&y)'are8I 
tahrib etmifler ve blr ha•& mub&re -
be8i e"Dumda 2 Ywıkera m ta;nere. 
aıinl dUfUnnO,Jerdir. 

••• 
Lııadıa, 6 (AA) - Myter aJUlSl

nuı lloekon. muhabiri bildiriyor: 
tzve.ltiya gueteıd Alman - Rua ha.r 

binin bqlangıcmd&ıı beri lloekova el· 
varmd& binden fazla. dtlfman tayyare. 
ai dUşürllldtllQDO J'UDl&ktadır. Bu 
yekfuı, Moakovaıım mUdafaaam& işti. 
ralc ettlklerl lçln m&dalya alan muha. 
rip ve alvtl eervialere menaup bir çok 
kinıaelerin laimlerln.1 tqıyan uzun blr 
u.ıtenin ~ dolayialyle zikredilmek -
tedir. 

Moekova, 1 (AA) - Cepbedeıı 

Pravda gazetealne ,.elen bir telgra!ta 
Yulmov'u geri a1&n Ru. ıutaıanmD 

batıya doğru ric&t halindeki Alm&nl&· 
n taklb ettikleri alSylenmektedir. Yuk 
nov? lltlhlm bir kavupk nokta.amda. 
klln olup AlmaDlar taratnıdan lılalo. 
yaro.ıueç, Karotom.Jmk ve llojaiak 
bmgelertnde harelret yapu ıataıan ı. 
çln Sqe U8ltl ba11ne get1rllmlf lıd1. Al. 
ınaııl&r, burada Jcua btr bQytlk baft 
o..cı ve ikl mıı.tahkem çenber hattı 

te.la etınlflerdL Bu hatlardU blrl ph 
r1n etn.tmda, ildDCia Yunko\"un dı
fDlda idi. H&tlarm lçinde kanflk la • 
tlbkt.mlar ve mo.t.allkam topçu mevzi 
leri vardı. Bu batlarm dlflD4a Yunkov 
etıalmdald bütUn aruiye Uf kilometre 
derlnlillne kadar mayn d1Jk1llmtlftü. 
Her kuaba tahkim edilmlf, babalar 
arasmda müteaddld ateı meftllerl te
ala oıunmuatu. 

lapoa tellllll 
<Ba~ tarafı ı inm saııt,,,laJ 

tayyare al.anma toplu haft akmlan 
yapan Japoa tayyarelerı 18 dürman 
tayyaresi tahrip etmı,lerdlr. 

Tokyo, 1 (A.A.) - :lmpe.r&torluk 
umuml k&rarslhı blldJrt1W: 

Jaı>OD kuvvetleri, dlln a'qam Bata'\'. 
y&J& uJapıJflu' ve gece, dClfm*Wm 
tiddılt:ll müawmetme npm, türin 
IHat"lt'IDl tım•w-'9'vd1r. 
!">~ra, ~ (A.A.] - Japon kuv _ 

vetıerlldn C&va adaamm batl ıaam.ma 
yeni a*er Çlkarma harekeUeri :pptı. 
fi ~. Holandlldar ayıca 
u; olmalarına ratmen tfddetll k&rf1 -
lık taarruzlar yapmaktadırlar. DO§ -
man ubdertnin Qlkarıldddan JWler 
tam olarak blUJUDemekte iN de bunla. 
rm, BataVJ'91llll 80 ldlametıre mesafe. 
ilinde Bantan bölg'Ntnde baJunduklan 
sanılıyor. 

Tekyo, 1 (A.A) - Son plen ha. 
berlere gıtN Japon latalan BUdoen. 
gtn yak:mlanna gelm1ftlr. 

Tollyo, 8 (A.A.) - Blnxıan)"& • SL 
yam hududunda Japcm Jnta1an ile 
milttelik kuvvet:ıerl araanda mubare. 
be ba.flaınııtir. . 

ıs saat .Uren bir mOharebede dllf. 
rııan kuvvet.len çekilmek zonmda kaL 
mıştlr. 

Tokyo, 8 (A.A) - Domel ajanaım 
8umatra'dan bildirdiğine göre, Japon 
işgali adMm kısmm& da ~ ü. 
artııe çok zeııctn petrol kayna.klan -
nm yüzde 60 veya 70'1 Japcıınlarm elL 
ııe geçml~ bulunmaktadrr. Dll§maıı he 
men hemen mukavemet göııtermemlf
tir. Bu petrol kaynakları arumda 
k&kao b&VZ&ll lJe ll!D4 Okyanuw •
bilinde tenkalen çnnll vardır. 

Tokyo, ı (A.A) - Domel aja.naı. 

nm bildirdiğine göre, C&vanm doğu 

kıammda bulunu Burabaya Japon la 

taıarmm dofl'Ud&n dolrU1& yaptıklan 
taarruzun tebdfdl aıtmdadır. Sorakar
ta demtryolu kavuptuun Japonlar 
taraflndalı işgali tızertne Burabaya ile 
ad&llm batı kıamı araamda muvuaıa 
kıeaUn:ıl§Ur. Sorakarta tehr1 Surabaya 
l1Dl m kDometre babmad& bıuluJlmaL 
tad'll'. . 

Japonlar Sora.karta w Batavtada.D 
bapaca &daıım ortumda 11 f8b1r ele 
pçlrmfflerdir. 

Toldo, 8 (A.A.) - Japon umu. 
mi )tan.rgl.hı, Japon ftloaUD& men
sup tayyveleUn 3 mart.ta Avmı
tnlya 11mal batı layJcnda Broo. 
me bert.ne bir hava llbıı yaptıt. 
larml ve bunda durenm 28 tay
ywealni, tahrip etUklerilli bildir • 
mektedir. Bundan bat1ra, Cava 
dola çeVI'e8l Useıinde hareket 
yapan filo tayyarelerinin bir ve 
ild martta Cava dofmundaki ada
lara taarruz ederek hava avq • 
lannda ve. yerde 36 dütmu tay. 
yal'e9I dütUnnül ve tahrip etmie 
oldaltlan da öiTenilmigtlr, 

nm bqveklllıgt leblDde rey vvmlftlr. 
Bunun O.rlne Şehfnph, kabineyi tef. 
kil etmealDl lıendl.anden r1c& etml§tlr. 
K&bCDeaba t.etkll1 l~ S.u,ar,lere dıl· 
vam edilmektedir 

Avuaturalyaya kup 

Bir Japon 
hareketi 

bekleniyor 
VaeiDıtoa, 8 (AA,) - Blltıl· 

Ye ntmrblı tebllii: 
Filipinler: Son 2' -t mrfmda 

dflfman faaliy~ elwftnılyet.lis ol
muştur. Tamua 7ealde11 4ed:aal 
hışlamak htmcWd .1.- pll.
nının Sulılt lrkfeline 191>blmuz 
taamımaid ~ netı
cesinıde bcm:ıJduP nnnedW.Por. 

Bandoeag, • (AA,) - Boluda 
harp tebllğt : 

Cavanm her tualmdı& aahareıbe 
§idöetle devam etmeld'edlr. Kıta • 
1a.rmm her tarafta a ı rrrt9ıe cı. 
yann•ktMbrlar. 

Cöcobrta da dlldl olıılllık .... 
re C.vaımı tutmıcla "'8 wtı.ılra
de bir kaç mevti .... J ..... 
eline gegmlf bu1Wliillllk1wllr. 

J'apoııJerm. hı&ft bUı hıÇwt:W te
min etmeleri ve tııı+ı••d_..... 
nıı duımadul devma e4mıell clolıa
ymiy2e Jut.el&rJmaıS& ,....__ 
alAmet.leri bdamlftb'. V ... t 
ciddi. fabt flm'tallr dılPcUr. 

••• 
Şanglıay, 8 (AA.) - D.N.B.: 
Singa.purda b4;la Mette 7U'D 

adalundaki A vmtnly& klta1ıuı -. 
k! b§kumaDdaaı •emıeıal s.a.t. 
Sldneyden abaıllı bW b*N sen, 
A vmtnıya.ya ka1'p bir Japoa Jaa,. 
reketiniD mutlııb wkmıabı•lnn 
a'S~. 

Bcınett. aynca ~ ~ 
gelecS o1m hlcam1m ilk- a:f .... 
~Jest dejil. 1* hafta mı c'elliıol
duğunu illve ~. Anaıt:nıya 
hava iRib-t maı X-- da 
durumu çok ftidm telMlıi etmek
teııtir. Naar, A~ .,._ 
re ve harp nwlwz w _. ib· 
t.iyacl olduimm e&~ .,. • .,... 
~yle d~: 
~ =rj· .... ,.dmw 

yolda Olduğu eöylet•ı "" cl8 bu 
yardım b.Uym ..... ~. 
Kanbenıda aı.. .. ~ 

g&oe A.mtnıı;va MD• n;t Blrle
fiik AmedmJw. tet•4e ilk ... 
mıeaıa ~ ............ 
cilr. 

300.000 
Yugoslavyall 

Memleketlerincla 
aiiriilcl& 

....... (AA.)-... 

Ko.lıOft)'a p1en --- .... 
Yugoela.,,adan 800 ....._ lrıllıa S-
çıkarılmqtır. 80 lıla TqllllJ~lllL 
garlatım tanılDldlıa ........ tap • 
nldardan, lrea uo illa ~c o ,,.. 
1Ql Bln'atlsta tçc • , , - .... 

bfn Y~- nr.ww 
ilhak etUll Saat llır*l'd1 IH ...._ 
mu,tGr. Yane.ımtama .... FW tılla• 
tmd&n 11hak edDm owı•lll ......_ 
!emek makl84fle 10 •llılnoe ... .., 
b61gelen~ 

Yunanistana 
Bol milrtanla lt.ı,.. ..... 

yı ıönderlldl 
•tana,. (.LA.) - ....... 
8&1.l.blı9W bir ~ Ilı D 

dltlne göre, Yuma blDEI Jlla ID•hr 
le bol miktarda ttal,JU _...,. w 
İtalyan UDU leblı4'e ft Atlrla W ..... 

l1Dda bir baftadalablll ....... ..... 

dalltdmUI lflDe ....... --... 
lamluftlr. 

••• v.....-, ı <A.A.> - v~ 
ton dlplcınwıl meldWWt. ... ,... 
tM1 Y-nhlera ıa.,, µat cı&. 
mü bire puw. ...... [ [ ... ... 
Blrletik Ameribdıa T ... ıne 
2 il& 300 tala mı ....... .. 
~mtlNe'! ......... . 
catma dar .oJarü -... .......,. 
namrJ.ıiı tarafJDdan ~ ... 
ehemmb'et lltte~. 

ESREF' den •et:Meler: 
Örnek oı. ....... ıa ,., ... .....,. ..... , 
ı.u.ıa ettllqıe ........ .. ......... 
Bir ........ l'Üdllll .,.... -.... •. 
S&f mıelllıa'da ............ ........ 
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'1iAic ue sanat 

Tazeliğini muha
faza eden ruh 

(Ba, tarafı 1 inci ıay/aclaJ 
Omer Seyfettlnl aım saadet. 

dönmek htiyen \'e hayatı Kur'an 
,.tı hadis ~esi içinde kadrola
mak istlyen bu eski teli.k1dnln dü~. 
manı olarak buldu. 

İkinci cereyan §Glri Telflk Fl'a· 
ret, filozofu RIZ& Tel1lk olan A,._ 
rupaC'ıları temsil ediyordu. Edebl
y:?.tı ~edlde. fecriatl bu kadronun 
btr denmı idL 

lıılıimcıla.r nuıl KW"An ve hadi
sin yanttıp Ye tarihe mal olan 
~ski bir hayata dönmek ,.e bunu 
bir ccmJyet.e mal etmek ktJ~·or
lıırsa Avrupacılar da ayni dnsten 
hir mantığa sa.hipiller. 

Onlarm farkı Kur'An \'e badi~ 
l erine A Yrupa dedikleri mefhuma 
ta:kılıp kahnL' olmalanydı. Bu iki 
oe.reyaına da mlUi şah~l)·etı yok· 
hı. İki 1 de ka.falan bir ne\'I mtts. 
1emlo!•e haline koymak tddta..~
daydı. 

ômer Seyfettin hu cereyanın ela 
dtlşmanı idi. 

O, imparat-0rlok bünyesi i~Jnde 
) eni bir hayat t.a.sa.vnır eden iyi 
günleri miUet hayatmm ıtı'klan al· 
tmda görmek isttyen "TtırkçU,, 
cereyanın içindeydi. Bu <'er~yan o 
zaman itin yepyeni idi, biri L-.lant 
ananesi ile harcaıımı~, yıpranmış 
bir ruhu, di;"tri A nupa i aWidi 
ile harap olmu~ bir kalayı Jfado 
ediyordu, 

Tekimölün ileri merh&lcsi Türk
~iilüktü. Ziya Gökalp'm bayrağı 
:ı ltmda toplanan bu ureyan Omer 
f(lyfettlnln ıuuıt ,-e fikir hayatı
m kadroladı. O böyle bir dünyıı 
glirli!Une sahipti. Bunun !~in tu~ 
lclf, tazeUğfnJ tarih içinde muh&fa.. 
za. edecektir. ömer Seyf ettln l5-
1funcı ve Avrupacı yani kendisini 
buJamıyan 8&D&t \'e fikrin dljlbda 
samimi b'tı- ıtckilde kendini aaru
!'UD, halla sezi~, ,.e milli anlayı
~m bir ifai.lesi oldu. Bunun için 
"tikler,, den biridir. llkler dedl
ğim zaman Türk halknu ka\"rayan 
ona hitap eden, likiyede ona halk 
çeşnisini \"erenlerden biridir. 

Bugün Omer Seyfefün yeni sa. 
nat anlaY13rnuzda ruh bakmtmdan 
!Jlr ilk merhaledir. Ilngtln onun 
eserml amnsayabllirh. Belkl ona. 
kusurlar da balabiliriz, Fakat halk 
robunu elinde bir mermer gibi, bir 
tunç ~ kallanmasmı bilen bir Ö
mer Seyf etün, btr Refık Halit ol· 
masaydı. Bngtinldl nesiller bir 0-
ıner Scyf ettin ve bir B<ıfP.t Halldl 
bekliyc<'.ekler, ondan sonra ileri 
nncak IJerl hamlelere geçebilecek· 
?erdi. 

Onlıı.r bize aaa dille yazı yıwla
blldlğint, hslkm. rubunun lıalkm 
dniyJe hMyeye '!OkulabllC<'eğlni 
anlattılar. 

Bu sebepten o tazeHğt \'e Dk 
!erden biri olufQJlu muhafan. ede
cektir. 

SADRI ERTEM 

Almanyada 
Memleketimize dair 

konferanslar 
Uypzig'den ............. .e yuılı. 

yor: 
Laypzig yüksek ticaret ~

nun daveti üzerine tub&t içinde 
Dreısden'de otura.n hemeerimia 
muharrir doktor M. Nermi okulun 
bilyllk salonunda bir lrıonfe.rana 
~tir. Modıeru Tilrltiyenlıı iktı
sa.t ve sa.ıııayi politikaeı konuau ü
zerindeki konferans ild saat sU.r-
mU,tilr. . 

Salonu yWmek ta.heil gençliğin
den bqka aehrin y11bek siyaset, 
i'Clare fiıtir eaJuıiyetıerile profe8Ör· 
ler dolduruyordu. 

Konferana bUyilk bir a1Aka ile 
cliıılemn'.ş ve çok alkışlanmıştır. 

Konferanç yWısek ta.hail genç
liği t&rafmdaıı talebe cemiyeti yur. 
duııa davet olunmut, orada da iki 
~ 8a&t eıU:retl bir t.ople.ntıd1J. 
memleket.lmizin kUJtUr hayatı üze.. 
rine eonıJe.ıı eeYlere uzun uzadıya 
iahat venn..-. -

Koafennam u:yandırdıtı al8.ka 
eebeblle K. Nerml'den daha h'r 
kaç kcıaferam iM.enilmJfUr. 

M. Nermi, bu kooferanalardan 
biri:d (İktlledt hllanma.m.ızda 
Tllrk bukala.nnm rolü) ne hasre· 
deccktir. 

VAii il 

: ~ 1 rr...n,..-~ .. d.. -~ .r4jik ,, .\ 
~ 1 (_~~ UA.f-' -- l!~~~ 

Odun ve kömürcüler Dost~~undükkanına . Hlbllsas,, a saygı 
Nark artırıldıg" ı halde niçı·n odun tecavuz eden kadın 1 "'"'··· <•k ,. ya,. ... baı:t ..,. r:klr ., • .,. •• -" ""· • il..Up m•-Mahkeme kadının tev· şinde ko~nhırdu. An i'.dopecUk rna dnf:ı.a eılenlerin de, müteh&S& ... lar-

getl•rmek ı"stemı·yorlar 1\ kif' k d• lümat. m~a idi. Rerkeo;, her ~- la ~eclncmodllderlııl görüp İJitl-r me arar ver ı yl bflmek r.ıter, her meçholiin ka- yoruz. 
Sirkecide tUtüncUJUk ynpan Huan pısmr JnırcaJardı, Bn n~ln böyle oluvor! ~il 

Fiyat Mürakabe teşıklJAtı., bu se. 
ne geçirilen odun k~mür tecrübe. 
siııı göz önünde tutarak önfimfi:ı:. 

deki aylarda, ıeteeek uzun kış 
mc,·siminin ihtiyacını kal'fılıyacak 
miktarda ve blly(kk partiler balfn. 
de şehire bilhassa mangal ıcömürü 
getirtilmesini temin içın elüdlere 
h:ı~lamı~tır. 

Rn .-:ene, bilindl~i gibi, büyük o. 
dun ve kömür topl-ancıları, mnh
lelıf zamanlarda narhın idare et. 
mcdiAini ileri sürerek fiyatlann 
nrllırılmasını, arltırılmadı.ğı tak. 
<l :rde şehir kömürsfiz ,.. odunsuz 
k9lırsa bundan mesul olatDJ78C8k
lnrını iddia etmişlerdi. Dediklen 
tah:ıkkuk elti~inden, önümüzdeki 
mevsim için şehire bol milttarda o. 
dun ve kömür getirtilmesini temin 
icin ilk akla gelen şey, narhı art. 
tırmak oldu. 

VilAyet la~e MüdürlQO )(Qrakal>e 
t,.~kiJAlının bu nıalı göre-n tedbi
r i, hu ~errr rcd ıle knrşılaşınca 

lınyret ıırnndırmışlıt. Zit:ı, bü
tün kış me\·simlndt- (nam idare 

odun ve kömürclilerin . bu sefer, admda bir İranlı ile metres yqıyan Bunun sebebi. on sekizinci asra henllı: "ihtisn.s'' m beraberinde 
ıı_e?~lllllnden gel~o hır zam tek. Nazmiye isimli bir kadın, dUn Ha.,anrn kailar ~elnnlerln bilgiye ka11ıı <lar- getirdiği •'snlta". kibrfmizc doku
lıfını reddetmelerıne sebep nedir'..' 1 kendlaüıden nynımaama kızarak fçmtı dııklan sonsuz susa~,!i değildir. nuyor. Amiılik keyfine, mUteııa&
A!Ak•darlann yaptılı let1dklerdcn sarhO§ olduktan sonra dUkkA.nma g1 _ Ray1r, onları, b\itUn dünya bil- sıs raporu, bftlyoz gibi iniyor. Blz
lııo i~yüzü fU suretle aydınlan. derek bllğınp ı;ağınnağa, eline geçirdi. gislni J:meakla.mağa ko~turan ~y, .len iri diişiindüğilııc, bizden fyl 
mıfhr. . " ğini camekft.nlara atarak dUkkA.nı alt bu bllgıteıin kuraklana<'Ak kadar ıtörclü~lne kmyor, tok sözlU oluıu-

~lkbahar, o~un ~esımi '\"C komür u~t etmeğe ba§lamı§t.n'. az Ye sıf; olu~u ldl na. sinirleniyoruz. 
Istıh~al mevsımlclır. Her sene bu aoruı~u Uzcrıne yett§en bekçiler ta Blnne&lckte yoll~r aynlmamış, Bir, iki kere ktlfa.lanmız ça.tı,Şm-
mevsımde büyük toptancılar, gele. rafmdan yakalanan kadın birinci sulh şub~ler bellnnemııJ \"C hunlamı ea da, iı;lenettl< bu mUt.eha.ssmıa. 
cet k~ mevsiminin kömür, ve o. ceza mahkemeahıe verllmlı, 80rgusu ~lı ba§ına ta.,ıdıkl:\n derinlik- n atmağa kallnşryoruz, Ama, ara
dununu hnzırlarlnr, sonra, şebi . sonun<la yersiz yurt.euz bulunduğun . !erle. genlşljkler sezilmemı,u. İ§t.e 'la mfl.ronlar knyboluyor, buhran
re getirUrler. Bn rok 11enlş fıs için, dan tevkif olunmll§tur. bundan ötUrU, herkes, her ~ey ol- Jar <'Iluyormuş. Kimin umurunda! .. 
bınlerce amele çalıştınlmakta ve Davacı aıfaWe mahkemeye geleıı, mak he\'eslne dH,Uyordu. Kenıli davamız, gözlerimizin önü. 
bunlara yemıJye nrilmektedir. A. takat d&vasmdan vazgeçUğt glbl Naz. Fakat bir giln geldi, t«i hekim- ne bir hınç perdesi germiJtlr. Se
mele Yevmi)'e]erl artmıştır. Bu. mlye ile ~ıırak korldord& ellerini ilk db! bir !'}ifa \'e teşhlcı mesleği hep olduğumuz zararları g8mıe
giin, usta bir kömür • odun ame. öpen Hasm, barı§bğmı hlkime ııısy. bile, pa~la.ndı. insan gö,·desl, ı;u- ~z. 
lesi 3 liradan afatı çalışmıyor. Bu ıemestne rağmen, suç Ammeye taal· belere bölllndö. Hor pa.r~nm; Bu perdenin !lilJTllması etrafı
fiyat, bugünkü narh üzerindendir. IQk eder mahiyette olduğundan kadm b~tlln bir ömrtt yutacak kadar, en- nmı görmemiz f!:'ln scheıloldufu
Şayet, kömllr veya odun nRrhı art. hakkındaki tevkif karan geri alınma. gın bir \"arlık olduğu anlaştldı. mu7. zara.rlann hesabı soru1muı, 
lınldılı takdirde amele yevmiye. mış. tevkifhaneye glSnderilmlftlr. "thttsu,, ı doğuran bunlardll'. o nrarlarm bize ödetUme111l J&zım. 
lerinJn, naldl masranarının dn za. Artık hiç bir heklm, bir orta ~ğ dır. Bu nfunJa sUriimneU, ııtlrtl· 
tur! olarak ırtması trmmdır. Bu F 1 h 1 k "ŞAman" ı gibi, her del'()e deva nenlert görmeliyiz. tıt.e ancak o 
be, mühim bir masraf kapısı de. az a sar OŞ U olmak d&\"88mı gttfmUyor. Her iş. vakft kurulduğumuz 9and&lyanm 
mektlr. Nasıl olsa, önümüzdeki kış de ihtJsası öne sllrttyonız. Ona me!lullyeti, blr:i tltretJr; gözlerimi. 
nylarında. yani kömnr, odun btih. Hayatına mal oldu lııanıyor; iyiyi, güzeli. kusUl'!IUZ'O 21 fal ta§ı gibi a~rn. 
snl ve depo cdllrlikten sonra nar. ondBn bekJlyoruz. Eğer dahiliyeci Dıttsu, ge~c obnak ablAkla 
hın aı"Uırılmasını istemek ve bu. Aka.rayda Tiryaki Huanpa.p. ao. bir doktor, bdl ameliyat etmek Is- blrlepnek prtlle memlekette en 

· f'l!m iyor, riynlları nrttırın) diyen nu elde etmek kolaydır. katındıL H numarada oturan İsmail terse. razı olmayız. Göz heklmlne Miyök kuvvet diye tanmmahdll'. 
-------------------------- ad.mda birisi, evvelki gece Kumkapıdıı de mide Ul!ıerimlzl ted&\1 ettirme- Ona saygı ve ııevgl beslemellyls. 

O k k 
Mardiroeun meybaı:ıeatnde lçml§, ken... :yt,... Bundan ba§ıka çıkar yol yoktur. e PO n U n a S '!\ s 1 n 1 s oy m a dlsinl bllemtyecek d~recede nrhoo Maden mühendlsi.nl • tümen tna. Bu kadal' değerli olan bir .. Ji. 

tI olduktan sonra evi.De dönmek üzere mandanı, dokt.oru kaptan, 8eftrl tıpta, ukerHkte. lnılnılda oldalu 
yola Çtknllf, fakat tren yolunun merdi fabrika müdtlril yapamayn. Akıl gibi bltU:n diler k alulartnda da 

1
1 
stı'ye n ham m a 1 venlerinden inerken dtl§?DllftUr. Ye 11mayl1 böyle buyurur. Fakat bentmsemeliyb. 

lluhtellf yerlerinden yaralanan 1s · ha.zan d&lgmbk, darlık ve belki de Unutmayalım; ti bagtln thtt.M 
mail kaldmldıtı Balat hUt&nulnde ,&ndJ blzfm aklmına bfnlea bire fHrrfııhı yerleft.tjbll, tlkfrclen ial• 

6 ay hapse mahk
l u" m oldu dün ölmQ§, ceaedlnl muayene eden ad plmiyen bir takım sebeplerle, bu yaka ~~tiğlni gördtlitbnth yerler

Jlye doktoru Hikmet Nomer detnloe ttirlii yuılJtlıklar yapağmnz olu· re, bu lhtiaaa saygısı bir nırda 
ruhsat verml§ttr. yor. Hele O!m&nlı imp&ratorluia gtrdt ~ki 9Üal&rda benhmea. 

Abdullah Ka.rabulut adır.;.da bir 
hamal, bir müdd~t &vvel, Tahtaka.
l~de lbir handa depoya 111.ı taşır. 
ken pb-in~ ~vallan ~ .... eak
lıarunış ve depo lrapuıd*tan sonra 
meydana t*8nk hb- Jll\a YiıiımJ1. 
eline geçirdiği bir dıelml' ~ 
i~ kasa.yr klrmağa ~ııtbr. 
Ancalıc, beqikrin dlıııMldu mum 

ı~Jğmı .gönnefori Wıeriee ini ya
r.mı ka.lan AbduU&h K.n.tdut 
yakalana.c9.ğrm am&ymea. haın be.-

Olüm §Üpheli görülerek 
morga kaldınldı 

Tarla bıı,ında, yeıU ııokallta oturan 
F'ralıalako kızı Marya admd& 26 ya. 
fIDda bir genç kadaı, enelkl ~ u1 
olarak sancıla.nmıo, kaldmldllt Be70I 
ıu hutanemnde 51mUJtOr. 

Marya.om ~lllmll hastane doklorl&n 
ve adliye doktoru En..er Karan tan.tm 
dan da ıtıphell görillmtlf, 8ttıra •beb!. 
nin anl&§IlhJaS'J için eeaet morp kal· 
dmlmı§tır. 

caaından tsn.çaya, ondan damdan 
dama aUamak suretile bir kaç 90-
ka.lt öteddd bir hanrn b&cumdan 
içeriye &inn'I, çuvallarm erbama 
sakl&lllDJIUr. 

Nihayet demlılırd& büttln gece 
sOren mun bir' arama 8C'JDU11da Ka
ra.bulut ~ arbamda ele 
ıeçinlmit, di1a teelbn ~dJldifi ae
kizincl cua mabbmefli tarafından 
8 ay mOdcletJe hapis eea.ma çar
~. 

Sefere çıkan 
Bütün gemiler sigortalı 

olacak 
tatanbul liman rl)'&aeU yakın blr 

tarihten aonra Karadeniz ve Akdenize 
çıkan bQtun gemilerin ııigortalı olma. 
mu pıt koymuotur. 

Bu nntJe heı-h&ngt bfr kaza vuku· 
unda gemi bataca.lr olursa, gemi a . 
bipleri mlllarmm bedellerln1 alacaklar 
ve sarar kmnen &denmif olacaktır. 

Dtter taraftan, pmlye yüklenen 
ma1Jann ,.. mllJ'etteb&tm algorta edil. 
me.el de dtıfQDWmelrtedtr. 

Doğum 

Hamdullah Suphi 
geldi 

Q&ğmda, hatti Tuızlmattan 90llJ'a mesl kbı bir :rtz sene daha belrle
dün bile, bir ook aiianae.k gttlünoHlk- :remeyiz. 

lere dti,tUk. Da\"ll, bir memlekette bir bre 

Bükreş büy(ik elçimiz Hamdul. 
lah Suphl Tann<Sver, dün saibah 
şehrimize gelml:,tlr. BüyOk elçi. 
nln buırDnlerde Ankaraya ıldeceiU 
anlıışılmakıadır. 

Dumlupınar yarın 
geliyor 

Geı;en ay sonlarında Yunanisla
na giden Dumlupınar vapurunun 
yıınn lfmanımııa dönect-ffi haber 
-çerllmektedir. Geminin, bu geliş. 
le Yunan!~tandan ba'kıma muhtaç 
bin rocuğo getirip gelinnlytteği 

be1JI deAildlr. 

Yenimahalle sahilinde 
bir ceset bulundu 

Dün &a.bıı.h Y emmahal.lc ile Sa
rıyer a.rastnda, dalgala.rm 98.hi.le 
athğı bir erkek ceecdl bulunmuş -
tur. 

''İhtiııu" ı, ,alam maktan tak· halledlJir: bin bre dclff. 
dlr edenlff az deıilldir. Mtıe.rret HAKKI SUHA GEZGiN 

[~~) 
TOtDne karşı koyma 

hareketi 
M t-mleketlmlzde, bllb.&lsa Maarif 

muhitinde, bir "lUtUne 'kal'fl 
koyma,, harekeU başladı. Gençler •
rasmd& ttltüne a!.ıfmamağı temine 
çallf&D bu harekeUn, bir bakıma 

memleket lat.lhsalltma zararı doku. 
nacafı ııarulrraa. da, bundan endl§e e. 
dllmemelldir. Memleket tUtUnUnUn 
satımı, ~ıerln tiltlln lçmeaüıe 

bağlı <ıeğtldir. Hatt.A raln, oarap bL 
le ... Onlardan fazlA kalanını, ba§ka 
memlekeUere göndermek ,.e ba§ka 
aunıtıe lıtitade elde etmek her za • 
mıuı kabildir. 

lUyad klSkJe§iyor ,.. zam&Dl& bir ta
kmı a.hWd aataataıara yol açıyor: 

Keael& hJç unutmam, bir ya,ıı tir. 
yak1 doet.um, altar&nm bir "feu 
arkadaf,, dan daha f1i oldutwıu ll6y 
ıemı,u ... Doktorlann .OyledllfDe ı.. 
kıııraa., llftanuuıı fenalığı, bir tena 
ark&d&§tan gelebilecek zararl&n .oı.. 
da aı!rr bırakacak kadar ıldd&Wdlr. 
O halde bu iki ''!ena,, dan lı&ng1alni 
tercih etmeli! 

Bence, elbette "ıalalıı kabü o&an.. 
tercih edWr kl bu da "fnlan., dlr. 

' . 
Bu mev:suu kurcalarken bir nokta.. bmittekl arkadqmuz Cevdet Ya 

Albn fiytılı kuliun erkek bil' evl&dmm dünya~ 
Dün bir Re~adiye altınının fiya. ıeidfllnl 6trendlk. Küçilk yavruya 

tı ~3,5 lira, külçe aJ.tının bir gram I man ,.. Madet dolu bir &lilr temen. 

30 - 3!5 yaşlarmda kadar olan 
cesedin kollan, ayaklan kopmuş. 
tur. Va.kaya mUddeiumumlllıı: clko
ya:ü t.ahkik&ta 'bqlflmll!ll!I& da ~e
trcdln Karadenhde batan bir va
pur ka.zas:na ait olduğu tahmkı. o
luııma.lctadir. 

Gençler, niçin tütün içerler? On. 
larm bu halt, h!ç §Uphesiz ki b!r ltl. 
yadlıı baflangıcmı te§kU ediyor. Ço. 
ğu ltiyadlar gibi tiltUn de, ilk genç. 
Uk çağlarmda ba:lıyor, Sonraları bu 

ya daha dokıınmadan cegemlyecelfm: 
Bir k!StU alıfkanlık &le7hlnde pro. 
pagand&lara glrlftJgimiz zam.azı, ~ 
nı:z blr amıt halkı hedef tutarak, a. 
teldlerde bu teatrl yapma.nm bofuna 
olııeaft, !;llnkU ftlyadlarm artık kök. 
ıeıımiJ olduğu kazıaatıııı bellll)'OftDa. 
fUZ gibi bir lNlr uyanıyor •. BUb•
içkl ~manlığı yaparken, "Y8fl]a7. 
cılar,,ın çoğundan dJnledlflmls mtı. 
talealar bu yoldadır: •'Gençlik, ıeac
llk!. diyorlar .. Gençllfi kurtaraımı.. 
ötekileri gert ~vimıek sordur ..... 
Fakat dll§tınmell ki gençlik bu mem 
leket hayatiyeUnin körpe fideleri L 
ae, orta yqW&r, vazl!elerlnden 4aL 
ma faydalandığımız yet1Dkbı varlık. 
larıdır. 

fiyatı i~e 4 70 knnı~tu. nl ederli. • 

Yazan: Fransuva Körmendi 

Para mevcut olduk~a, borsada 
va.ktt geQlınneıt, at ~bnna, bh 
vele?'e eğlence yerlerizıe devam 
etmek oeklinde ha;ye.t i'Üllel geç
mişti. Haldkatt.e ciddi hl~ bir meıı
gul!yeti yoktu. G4lnffT böylece 
geÇmiş ve btr gün Kelemen. Jcen
d!sini para.sIZ i§Biz ve bir iş temini 
ümidinden ma.brum olarak bul. 
muştu. Ta.bit çılgmea io aramalar 
bu vaziyeti takip etti.. Her gün 
ayni .zaına!ldo. on i§l göz ö.Mmde 
~utuyor, na.sılsa bunla.rdan birini 
elde tderlın diye d~üyor, fakat 
ıı1ç birinde muvaffak olamıyordu. 
.Eniş~sinden ödt1nç ald~ llOID pa
rayı bosdu:rduğu IJll'aıda bt!ıbeeıın 
c~i dofıtlanndan 1*t ke~ 
bir nakliyat şirket.inde -~ 
tu.. O za.ma.n )4rm1 yapada 
idl. Her işi göreıbil-ecek tabilıb'et
te, fakat hiç bir işe yanmu1ııxiı •• 
İçinde aerbEet, 9efiı &encin hap
tı ya.f81Mık anusu vardı.. Böyle 
bir ~ bqlamJŞ, muayyen •atler 
da.hilinde bir yuıh&neye ka.p.- • 
ra.k çalıfmak, bir kaç kuııış için 
k1trt karalamak, buna mecl'1rr ot
ma.t onu ma.hvedtyord.u, 

- ·s-

Ştıpbeıriz bu h&l mtıth1tti ve ee
nelerclenberi içini kemirip bir da
kika bite rahat et.tinMyen mem· 
nunlyctsizliğin !'Jebebl bu idi.. Ka-

nıyordu. Arbk inlenlardan bir §ey 
beklemiyor ve eeyalar onu aalA 
alAkada.r etmiyordu.. Bugilnden 
yanm dil§Ilnmekte bir fayd~ gör
m~den Jetltba.llne bakıyordu. 

. And.re Kelemen otuz iki yaşın
da ld!, fakat ~ yirmi beş ya.. 
§mda görünmesine raj'ınen elli ııe
ne-lJk yorgunluk ve ıztıra.p içini ke
mtnnişti. Net.ekim eeklz on gün 
sonra bahse mevzu olan resim blr 
tesadut ~ri olarak te~ eline 
g~iği mman Pengoenln r.engi.n 
.iekor için.deki rcam:ine baktı .. Bak. 
tı: ''Bey Alla.hım, dedi, ben ne 
kadar ltlsumAZ bir mab16k ol
dum..,. 

• • • 

m 

Ayın yirmi altıaı ııon pe?'§C'lnhe. 

örtü ile parlattı. O an-ada kapıya 
vuruldu, içerl giren hizmetçi: 

- Mösyö Veyx aşağıda, dedi.. 
Pencerenizde ışık gördllğli için flç 
kat merdiven çıkamıyacağmı aıöy
lffii. Kahveye gidip git.mlyeceğini. 
zi Mruyor. 

- G.t kendisine eöyle lamn §im 
di gcUyorum. 

Ceketini alellcele giydi, d".Şal'l
ya ~r'ktı, fakat t3m merdivenleri 
meccği mada geriye döndü, ma-
8Q.Dm Uzerindoki ceketinin cep]er!. 
ni k8l'lftırdı ve meanuada.n ke8tl. 
ğ1 remıti muntazam katlayıp cebi· 
ne yerleşUrdlkten 8011r& çıktı. 

Kahvede Arlradqlar mua.nm 
et.rafında topla.nmıtlardı bile ... 

- Bonınıvar •.. bonsuvar ... 

- Beni dlnleyjıı çocuklar.. Ka-
da.r'ı hatırlıyor mU91ZUZ? 

- Kadar mı? 
- Tcıat Kada.l- mI? 
-Pengocn? .. 
- Evet .• Evet.. Hatırlıyoruz .. 
- Ne olmut?. Anlat.. Uauıı a-

mandır ondan hiÇ ha.ber alaırwi•k. 
A!Akanm b6§ gösterınlş olduğu 

mı farkeden KeJcmen sar:fedeceği 
keUmelere azami ehemmiyeti vere
l"ak konufrl1,ağa bqla.dı : 

- Şu h:üde beıı1 dinleyin, de
t.ti .. Eğer size jç:ınizden hayatta en 
zlyadc onun muvaffak olduğUSlu 
'JÖylcneın ne dersiniz".'. 

Ktsa bir sUkilt bu sBz~ ta.kin 
etti .. Veyx nihayet sükutu bozdu·: 

- Ka.c1a.r heplnrlzden dalıa bü
}1\k blr aptaldı, bl:nııenaleyh bu 
rr.uva.ffak yet ha.beri ulA beni 
tay:rcte dUşUrmez. 

Dcdt. Rona mUdahale etti: 
- Haydi anl3.t be.kalım bize ıu 

Kaı!ar'm macer.ısmı. 
Ketemen umumi teceailatln he

nüz klfi olır.adtğmı g6rdUğil için 
yeniden tahrik etU: 

- Den\z kenamıdMeldı yUz vfl. 
'Adan ba.hııeder8elll ne dersiniz? .. 

- DUnyanm hiç bir klS§ceinde 
böyle vıurl bir pl!j yoktur .. 

1 

1 
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Blr'.ıı!n olduğu kadar öteldııln de 
8lhh1 emniyetinden kendiml.zl mea'. 
uı sayarak, topyeko.n kurtancı me.. 
todlar icat etmellytz. 

M. I. HiKMET MUNIR 

:!=1 cumartesi! Pazar 

> 7 Mart I_! Mart 
:::ıt: " 

1 Safer: !O er Safer: 19 ...... n:unn: 1%0 ~asnn: iti 

'aı.ıtıt'ı \ a ılı r .. wn) \ ıtı-ntı ~1.Alll 

OUD~ln ue u.ıı 6.U Lt.19 
doıu,u 

O#le ı.ı .ze 8.20 ıı.u 6.tO 
tklııdi JU8 9.as 16.88 9.11 

M .. k naat.kir olmayw,ı omı bu hale ~
emura ruıvet verme th~ BUytlk Anaıum tam attı 
isteyen yakalandı sene! Bu aıtı sene mrf'lnda ne ta-

Ye teeadüf ediyordu: O ak§8m, 
K&fadarla.rm kahvede mutat top
lantı a.kşamlan idi. Kelemen evve
li yemek yediği ucuz lokantadan 
evine döndü eski el~lerlni e,:lka
ranlı: IAclvert koetUınlerinJ gıyd : , 

o:ye sellmla.5tılar .. BiiyWt Veiz 
orta.ya geçmi§ F lander cephcs:nde 
~rabcr bulunduğu eski bir arka. 
ıl!l{1tan bP.hsedlyor: ''Otu:: dört ya. 
şmda ve henüz mU'.AzlmJevvel, ev
vel, eğer bu minval Uzerine gide!'
~e yüz kırit altı yqmda muhakkak 
general olur... diyor ve herkesten 
evvel kendisi ka.bka.lıalarla gülO. -
yordn, 

Diye Zende söze kanş~. Kroh 
cıiTJUklcrln1n U%ertnden ba.Jı:arak 
oordu: i 

Ak,am 18.06 
Yatsı 19.38 
lmsak u~o 

1%,00 18.07 U.00 
ı.so 19.81 ı.ao 

10,'6 4.48 lo.4S 

' 

Pa.ngaltıda, Osman.beyde, Haci zanmştı.. Ayda Oç ytlz otuz Pen
Dimit.ri apartmıaırnda ottı.1'3J1 Şl- goe, daima gayri mcmmm, cel!lt 
ı:uısl admd!l birisi , Üskildarda bir gibi bir daire §e!i ve hudtrt.suz 111• 

1alrede işini takip ederlren W lacı bir hizmet!. 
memura rlltvet vennek •temfftb'. 99çlan hudubııus bir tekBde d&-
ş naif yak~, e8ıml met- ldllmefe beıflaımltı.. BeüMll* 

but mahketnelİ!le veıi.lmlttir. ettlii ~ IW* hla-

Ev ıı.ahlbesi dul Madam Hunka 
lnmduralannı fırçalamam için bir 
fırça getirdi. KeJemen bununla 
kundura1arrndakl ~ Y*a
dı, .... dltwı o..tadeki C8ki 

Kelemen lra.bve fiııcannn sa.na
dtlctan ııonra son yudumu içti, ll()ll. 
ra bütün arkadaoJ,aıma hitaben 
-.lu: 

- Gllzcl ama ııen bllttın bnnla
n nereden biliycmnın?. 

- Biliyoıı.ım.. Nasıl bıtdiğlmi 
~ siz de görün., 

Kelemen bu tözleri el5yledikten 
ııonra cebinden mecmuayı çıkarm.

1 aıQtı. ~ pUmU]an IJe 
fialUL (DelNlllH otlr) 

·' 
SAHIRt : ASlll US 

!asıldı ı ·er: VAKiT MA 

Umumi Nefl'l:ratı idare edea 
Re/Ut A1uRd ~ 
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~iKAYE 
Haytada bir buçuk ay 

(Dünkü nüshadan devam) 
Dundan dolayı Roza ile bir Aka 

gezintisi yapmak istiyordum. 
Fakat ikinci defa Rozanın ana

sından izin almak zor olacağını sa
myordum. Otelci madam benim 
düşündüğümün tersine olarak yine 
izin verdi. Roza da ben de deliler 
gibi sevindik. Tam bir gün bera
berdik. Hemen hazırlığa başladık. 
Ben arabayı tuttum. Roza türlü ve 
güzel yemeklerle, rneyvalarla şarap 
şişelerile sepeti doldurdu. 

Sabahleyin erkenden araba ote
lin kapısının önüne yanaştı. 

.Madama veda ederek arabaya bi
ııeceğimiz sırada gördüm ki o da 
hazırlanmış giyinmiş bize doğru 
geliyor. Ben dondum kaldım. Roza 
daha ziyade şaşırdı. Bembeyaz ol
du. Kadın gülerek dedi ki: Co· 
cuklnr benim de yalnız canım sıkıl
dı. Beraber gidelim dedim. Otele 
bakacak birisini de buldum. 

Bu gezintinin hiç tadı kalmadığı
nı anlamıştık. Fakat vaz geçmek 
olamıyacaktı. Suratı astık. Kaşla

nmızı çattık. :Madam hiçbir şey yok 
muş gibi arabaya kuruldu. Birbiri
ni tanımıyan üç yolcu gibi konuş
madan gülüşmeden AkAya gittik. 
Deniz kenannda bir kahvede ye
mek yedik. Döndük. Hayfaya gel
dik. 

Hiçbir zaman hu kadar canımın 
sıkıMığıoı hatırlıımıyonım. Masraf
.tara mı yanayım? Kurdıdtum hayal. 
lerin yıkılmasına mı? 

Ay sonu gelmişti. Hesııp görme'lc 
IAzımdı. Rozayı çağırdım. Borcumu 
sordum. O, bütün ciddiyetini takı_ 
narak borcunuz yoktur. A,·ansınız 

duruyor, dedi. Ve odamdan kaçıtı, 

anladım ki Roza beni c.tele yahut 
kendisine mal etmiş. Fa.kat bu be
nim hiç istemediğim ve tehlikeli 
bir durumdu. 

Benim ufak tefek mu:babbet n 
se\'gi oyunlarım onun kalbind~ çok 
derin izler yapmıştı. Kızcağwın be 
nimle evlenmeği düşündüğüne hUk
meltim. 

Nikahsız yaşamak sistemi de 
\'ardı; fakat ben buna da yanaşa_ 
mazdım. Benim evlenmek aklım

dan henüz geçmiyordu. Aile
mi istediğim gibi geçindirece!k ge
lirim yoktu. Bir kadınla blrlşerek 
mü~terek sefalet çekmeği ise biç 
istemiyordum. Daha çok gençtim. 
Evlenmeği düşünmcğe çok vaktim 
vardı. ~femleketimizin o zamanki 
idare şekli de istikbali pek karan. 
Iık gös.leriyordu. lıeride belki da
ha iyi günler gelir diyordum. 

Alacağım kadın hak'.kında la3av. 
vurlarım ve karorlanm vardı. Fa
bt yabancı kadınlarla. evlenmek 
benim bilhassa tıımamiyle karp bu. 
lundu~m bir şeydi. 

Hiç bir kız ve k:ıdnı kendi mil
letinden evlenecek birisini btılsa 
yabaneıyı trcih etmez. Fakat ya_ 
tancı memleketlerin coAunda ku
Jarı alacak erkekler epeyce dolgun 
paralar istiyorlar. Bunun için fa. 
kir k1Zlm- koca bularmyorlar. 

Bizim ise drahuma yahut dol 
denilen para is.temek adetimiz ol
madığından yabancı kızlar bizim 
gençlerimizle evlenmeği istiyorlar. 

Bu kızlar ekseriya genç mekteı>
illerimizin ya oturdukları pansiyon 
cunun, ya o:elclnin yahut buna 
benzer mütevazı ailelerin kızıdır. 

Zengin kızlar paraları sayesinde 
istedikleri kocayı buluyorlar. 

Bunlar bir kere evlenip de mem· 
leketimize geldielr mi artık kendi 
k üllürlerinin, milletlerinin üstünlü. 
;;ünü iddia diyorlar; Türklüğü hi
çe sayarak hatta kendilerinden a
şağı görerek kocalarına lutfen ve 
teoezzülen eş olmuş gibi çalım sa. 
tıyorlar; onlara hakaret ediyorlar. 
Bu zavallı kocaların çoğu da onla· 
ra itaatli köle gibi hizmet ederek 
vve l>ütün varlıklarını harcıyarak 
ömürlerinin ~onuna kad<ır bu ağır 
'-'Ükii çekiyorlar. 

Yabancı kadınlarla e\"lenenlerlc 
çok konuştum. Hunlar için adet.ı. 

lıir ankel yapmıştım. 
Kırk sene ömrünü yabancı h ı r 

k3dınla geçiren bir 7at bana det}i 
1-:i : 

ııu kaclın çok iyi ve idareli ev 
';:adımdır. F:ıkat benimle ruhan 
nırle!}memiştir. O kendi ıçindc kcn 
di milletinin nostajisiyle yaşamış 
lır. Benim evimin kahya kadının. 
rl:ın b:ı5ka bir şey olamamıştır. 

Dir öğretmenim yabanrı bir kıı

dmla sevişmiş ve evlenmişli. t:c: 
ı.ızları vardı. Zavallı öğretmen or. 
ta yaşla iken öldü. Yalıancı kadın 
•; ız!arını a'ılı memleketine dön<lii 
Bıı ikı Türk kızı yabancı olduhır. 
Yanımda memur olan bir arka 

;a5ım guzel bir yabancı kızla ev. 

Yazan: ASI 
lf"nmi~!ı. Mıımnun ve hattil mes'ut 
sörüniiyordu. Bfr gün bu kadını:. 

çok gizli olarak ve kimseye söyle
:'!l iyeceğini temin ederek yabanr.1 
erkekle evlenmek hakkında fıkrirıı 
sordum. 

Cevap verdi; herkes kendi mil. 
letdaşı ile evvlense daha iyi olur. 
Benim kocamın ailesi beni mem
nun etmek için çırpınıyor, en .y: 
muamele gösteriyor. Ben onlarııı 

bu iyi kalpliliklerıne ka~ılık ola 
rak memnun görünüyorum. Fakat 
ne yapayım ki her şeyiniz bana y _,_ 
bancı; yemekleriniz benim zrvkl. 
me aykın. Yatmanız, kalkmanız, 
giyinmniz hep benim bildiğimin, 

alış.tığımın başka türlüsü, ne ben 
onların ruhuna girebiliy.;rum. Ne 
cnlar benim samimiyetime nüfuz 
edebiliyorlar. Bir doktor komşu· 
rouz Avvrupada okurken sevip ev 
lendiği kadınını İstanbula getir: 
ınişti. Dört beş çocukları vardı. Ka. 
dın !st:ınbulda içimizde kırk sene 
yaşamışken doğru dürüst dilimizi 
~öyliyemiyordu. 

Doktor öldü, çocuklar anaların· 
C:an nefret etmişlerdi. Babalarını 

gençliğinde kandırmış ahla'ksız :>i: 
kadın olduğunu yüzüne karşı ba. 
ğırdılar. 

İki taraftan birısinin bu işkenc-e 
bağını kırıp kaotıitı ve kurtulduJu 
da çok oluyor. 

Zavallı yabancı ana maltıl ve st>

fil dolaşıyordu. 
Büyük elçilik ve büyük vezirlik 

etmiş bir zatın yaooncı milletten 
olan kansı fukara olduğu için bir 
Türkle evlenmiş olduğunu yoksa 
kendi milletinden en Adi bir şahst 
bu vezire tercih edeceğini her va. 
'.kiıt söyledi~ini -akrabalarından duy· 
muştum. 

Bu misalleri yüzlere, binlere çı_ 
karmak kolaydır. 

Gehçlijtin cins! ihtiyacı aklı.n, 

mantığın üstüne çıkıyor, ne çirkin
liği ne içtimaı seviye farkı, ne 
ırk ve milliyet farkı dü~ündürmü. 
yor. YabanC1 bir kadın ya zaruret 
sevkiyle yahut o 'da ayni fizik ih
tiyacın zoruyla erkeğin hayatına 

k~ıyor, birbirlerini anladtklan_ 
nı, sevdiklerini sanıyorlar. İhtimal 
ki o zaman bu düşilncelerinde sa
mimidirler de. Fakat zaman geçin
oe ihtiras ve istek tatmi olunca 
ateşler so~yunca mantık ve muh:ı
keıne görüyorlar ki slyual, kudsal 
ve ulusal ve sosyal bilgi, görgü, 

1 

orıtaya çıkıyor. Faknt artık iş işten 
geçmiştir. Ve inanları birbirine 
tamamiyle aykırıdır. Birbirlerin· 
den memnun görünerek yahut haL 
ta görünmiyerek müşterek hayatrn 
~~ır yükünü ölüme kadar sürükle
meğe uğraşıyorlar, Ya-baneı ka'<lın 

memleketime ve milletime asla bağ_ 
lı kalamıyor. 

Halbuki birbirini tamaıniyl aiıla· 
mış kan koca iki vücutta ıtamamen 
birle.,miş tek bir ruh olmalı birisi. 
nin diğerini kendisinden ayn ve 
yabancı hissetmesi imkanı kalkmış 
bulunmalıdır. Sonsu:ı bağlılık ve 
içlen sevgi, ruhla birleşme ancak 
memleketimin kızlarında bulunur. 
İş.le benim böyle c!iaslı tanıdığım 
fikirlerim bir yabancı ile ev}()nmi
ye asla müsaade etmiyordu. Zavallı 
Rozacı~ın hayallerine son vermek 
zorunda idim. 

Fakat bunu anlatmak için müna. 
sip bir fırsat bekliyecektim. 

Yine Roza bu fırsatı bilrniyerck 
hazufadı. Zannediyorum ki o da 
bu meseleye kaıt'l bir şekil vermek 
zamanının geldi~lne hükmetmişti. 
Çünkü benim birbuçuk aylık havn 
tebdili sonuna ermek üzere idi. 

Gece saat alafranga dokuza doğ
ru idi. Roza odama geldi. Elinde 
bahane olarak değiştirmek üzere 
getirdiği bir ya~ık kılıfı Yardı. 

Geldi yanıma oturdu. Bezgin, 
yorgun bir tavrı vardı. Yastık kı
lıfını de~iştirmiye u{iraşarak dedi 
ki: Daha ne ıamana kadar bu ha
yalı çekeceğim. Sabahleyin beşte 
kalkıyorum. Gece on ikiden sonr::ı 

yatabiliyorum. Ve bu her gece böy_ 
le, artık tahammülüm kalmadı. Be· 
ni kurtaracak birisini arıyorum. 

Teklif ve hitap kat'i ve cepheden 
tevcih edilmişti. 

Hiç anlamamazlığa vurdum. Ro. 
zanın sekiz yaşında bir kız karde
şi ile on yedi,. on ~ekiz yaşlarındıı 
b!r oğlnn kardeşi vardı. Bu o~lan 
)'t:hncl ilerin Yafnrlrıki ziraat mekte. 
binde okuyon.lu. İzinle bir kere 
Hayfaya gelmiş o zaman görmüş· 
liim. Dedim ki anladım evlenmek 
ve burrı<lnn kur-tulmak, k:ıçmak i!I. 
tiyor~ıın. Fakat hiç düşiinmiiyor 
musun ki ihtiyar annen ve genç 
kardeşlerin ~enin buradaki kazan 
cınla yaşıyorlar. Bu otele gelen. 

VAKi~ 7 - 3. 1942 

lzmit mektubu: -
İzmitte tütün ıatııı 
İzmit, (Hususi) - Hendek.de 

tütün piyasası açılmlştJr. Satışlar 
istekli bir Şekilde devam etmek
tedir. lzmitteıki tütün sa:tışla.n da 
iyi bir §-Ck:ilde ile111emcktedir. ln
hisa.rla.r idaresi kikı&u 140 kuruşa 
kadar tütün ahxuştır. 

Kızılay kon·gresi 
İzmit, (Hususi) - Şehrimiz kı· 

zrlay 1rongresi yapıimxş, reiısliğe 
Süleyman Şirin ~miştir. 

Bir teberru 
İ.mıit, (Hnnsl) - Ka.rasunun 

hamiyetli halla aala.n erlcr.im.Ize 
kışlık hcdi.Ye iı;iıi 560 lira tebecrru 
etmiştir. 

JBugünkü radyo 

7,80 program, memleket saat ayan 
7,33 Ajans 8,00-8,30 Sen!onik prog _ 
ram Pi. 13,30 Program, memleket saat 
ayan 13,33 Şarkı ve tUrkUler 13,45 
Ajaruı haberleri 14,00--14,30 Riyaseti.. 
cUmhur bandosu 18,00 program, .saat 
ayan 18,03 Radyo çocuk kulübü 18,45 
Ziraat takvimi 18,55 Radyo dans or. 
kestram 19,30 saat ayarı ve ajans ha.· 
berleri 19,45 Serbest 10 dakika 19,55 
Karışık şarkılar 20,15 Radyo gazete& 
20,45 Saz eserleri 21,00 Konuşma. (BU 
yük Ads.mla.r) 21.15 Dinleyici istekleri 
21,45 Konuşma 22,00 Radyo 8&lon or. 
keatram 22,30 Saat ayan, ajans ve 
borsalar 22,45-22,50 Yarınki program 

ve kapanı§. 

Şehir Tivatrosunun 
DRAM KISMINDA 

1 
GUnouz 15,SO da 
T1mK TIY ATBOSU 

TARtın MATİNELERi 
Aq&m 20.30 da 

PARA 
(Yazan: N eclp Fazıl Kısakiirek) 

60MEDt KISMINDA 
Bugiln GODd12Z 1f de: 

ÇOCUK OYUNU 
Aqam 20.80 da: 

Ökse ve sükse 
\ ---0--

8 ey oğlu Halk Sineması 
Bugthı matine 11 de 

8 BÜYÜK FİLM BİRDEN 
1 - Oebeltıttank OIMRmı: TUrkçe 

ıtözlü, z - Harp: Ttlrkçe eözltt, s -
Mr. Mot.o Beyaz Şeytan. 

ISTANBUL 80.RSASININ 

U.90 Fiyatları 

aç:dq " DpaaJlj 

Loııdra 1 Sterlin 5.24 
Nevyork 100 Dola.r 182.20 
Ma.drid 100 Pe.zet& 1%.93715 
Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 

ESHAM VJ!: rA.llVtl.A 'l 
İkramiyeli % 5 988 

Kağıd beyannamesi 
verenlere: 

Bamın htlhJAk Koopera.tlllnden: 
11.2.942 tarih ve 265 numaralı Ko. 

ordina.syon Heyeti kararnameBinin bL 
rtnct maddesinin A, B ve C fıkraların. 
da gösterilen kA.ğrtlarm satm alındığı, 
ka.rarna.menln ikinci maddeeine uygun 
olarak beyamıame sa.bipterine bildiril 
ıni§U. -

1 - Sa tnı a.J.m.&n bu kAğrtJarm sa· 
hipleri, mUhUrlU k.l.ğıd nümunel~rinJ 

faturaya raptederek H Mart 942 cu. 
ma.rtesl gUntl saat 13 e kadar koope_ 
ra.t!limize teslim etmelidirler. 

2 - Kooperatif, gösterilen fia.tıa.rın 
değer !ia.t oldukları MUrakabe Koı:nüJ_ 
yoııuna tasdik ettirmek ıçln, bu fa.tu.. 
ralan KAğıt, mukavva ve tatbikatı 

itlıa.lA.t birliğine tevdi edecektir, 
3 - Gazete ve mecmualar, kendi 

depolarında. mevcut ve el konwup aa. 
tın alınmış olan kft.ğıtlarm, karama: 
me hUkmU dairesinde sa.rfma mezun 
oldukları mlkdarlanru tenzilden sonra 
geri kalan mikdan içln fatura. ta.ıız1m 
edeceklerdir. 

4 Faturaların bed~lleri MUrakabe 
komisyonunun tasdikinden sonra tedL 
ye veya mahsup olunacaktır. 

lerin çoğunu senin güıelliğin çeki· 
yor. Sen olmazsan annen ne yapa. 
bilir. Kardeşin mektepte çalışıyor. 
Biraz bekle ve tahsilini bitirsin. 
Para kazansın. Ondan sonra onla
rı terkedip gidebilirsin. 

. .\yda kalktı. Yastığı yatağın ü 
zerine attı. Hiddeti o kadar güzeldi 
ki, iki avuciyle iki yanağından sar
kan sarı saçlarını avuçladı ve bü. 
tün kuvvetiyle yolar gibi çekerek 
bir hıçkırık içinde inledi: 

Bunlar bembeyaz olıiuktan son· 
rıı eleği! mi? 

Dedi ve çıktı gitti. Rozaya acı. 
rlıın. Fakat ne yapabilirdim. Birkaç 
gün sonra otele borcumu tamamile 
ödedim. Roza ht'ni otelinin iyi blr 
mic;:ıfiri ı;ıihi 11f(ıırladı. 

Rirhuçuk nyın ı:ıiizel Jıatıralaril<' 

yine Hrrmuk vAdilerine döndlim. 
22. 12. 941 ASI 

ile sabah öğl~ 
Her yemekten sonra gÜn de 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız. 

f7ı~bul Levazım Amirliğinden verilen askeri 1 L kıtaatı ilanları 
Kapalı zart usulile 300 ton zeytinyağı münakasaya konmuştur. Evsaf 

ve hususi şa.rtıan komlsyoııda görülebilir. İhalesi 10.8.942 salı günü saat 
10 da. yapılacaktır. Muva.kkat teminatı 16950 liradır. Taliplerin ihale saa.
tmda.n bir saat evvel teklif mektuplarile Harbiyede Yedek subay okulunda 
koıniSyona müracaatları. (2192-2413) 

"':(.~ 

Kapalı zarf usullle (1200) ton kuru fasulye nıunakasaya konmuştur. 

Evsaf ve husu.et şartları ve teslim mahalleri komisyonda. görtl.lUp öğrenile· 

bilir. thalesi 10.3.942 salı günü saat 14 de ya.pılaca.ktır. Muvakkat teminatı 
16230 JJradır. Taliplerin ihale saa.tmdan bir saat evvel teklif mektuplarUe 
Harbiyede Yedek subay okulunda komisyona müracaattan. (2180-2401) 

l •e~ De~arı ve L~wlan ı,ı ..... c 
u ...... ~ilıi..ı... .... ] 

9 uncu i§letme na.mma bir ııene zartmda. Sirkeciye gelecek kömürlerin 
vapurlardan vagonıara almmaaı ve bu kömürlerden tahminen 24 bin ton kö. 
mürün Slrkecl deposuna. tahliye ve istifi ve yine tahminen bu mikdarda 
kömürtln ayni depodan vagon ve makinelere tahmlll tşl kapalı zarf wıulile 
eksiltmeye çıkanlmıgtır. Beher ton kömürtı.n tahliyesine 32 ve tahmiline 50 
kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme ise lti.3.942 pazartesi günU saat 11 de Sirkecide 9. işletme 
A. m. koı:ni.syonu tarafından yapılacaktır. !steklilerln 1476 lira muvakkat 
tem.ina.t ve ka.ııunl vesaiki ihtiva edecek tekliflerini ayni gUn saat 10 a ka... 
dar koı:ni.syona vermeleri IA.zımdır. 

şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2.701) 

latanbul Belediyesinden: 
Kartal kazaar dahilinde Yakacık köyündeki Ayazma suyu mevkii ismi. 

n.in Şifa. .suyu olarak de~tirllmeıı~ Umumt meclisin lS.2.942 T. li içti.. 
mamda karar verildiği i.lAn olunur, (3134) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Mnhlunmen TE'lml. 

bedel nat 

~ . 
51217-11141318 Mecidiyeköy Yıldız BUyUkdere caddesinde 2275.20 171 

12 pafta 96 ada. 1 parsel No. ıu (8792) 
metre murabbaı &rBa.nin tamamı. 

5121T/32Ci MecidiyeköyUnde 12 pafta 117 ada 4 parsel 318 24 
No. ıu (1060) metre murabbaı arsanm 

51217/315 

51217/306 

M217/306 

51217/SU 

51217/816 

51217/816 

51217/303 

51217/32!1 

51217/311 

51217/821 

tamamı 

MecidiyeköyUnde 12 pafta 96 ada. 8 parsel 
ve (802) metre murabbaı arsanın tamamı. 
114'.ecldiyeköyUnde 12 pafta. 71 ada 8 parsel 
No. lu (5600) metre murabbaı arsanın 

tamamı. 

MecldlyeköyUnde 12 pafta 71 ada 4 parsel 
No. lu (42-00) metre murabbaı arso.nın 

tamamı. 

Mecidiyeköyünde 12 pafta 96 ada 5 parsel 
No. lu (2528) metre murabbe.ı arsanın 

tan:ıamı. 

Mecidiyeköy Yıldız Posta caddesi 12 pafta 
96 ada. 9 parsel No. ıu (172-i) metre mu. 
rabbaı arsanın tama.mı. 

MecidlyekbyUnde 12 pafta 88 aö::ı. 9 parsel 
No. lu (8446) metre murabbaı arsanın 

tamamı. 

MecidiyeköyU.nde 12 pafta 6.13 adc. 9 parsel 
No. lu (2960) metre murabbaı arsanın 

tamamı 

MecidiyeköyU.nde 12 pafta 97 ada 6 parsel 
No. ıu (1020) metre murabbaı arsanın 
tamam.L 
MecidiyeköyU.nde 12 pafta 74 ada 2 parsel 
No. lu (6920) metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

320.80 

840 

420 

1011.ı.. 

• 
1034.40 

1033.80 

1480 

306 

2076 

Mecidiyeköyllnde 12 pafta 107 ada 24 par· 1403.40 
sel No. lu (6356) metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

25 

63 

32 

76 

78 

78 

111 

23 

1156 

106 

Yukarıda ya.zıh gayrimenkuller l~.3.942 Çarşamba gUnU eııat 115 de 
Milll EmlA.k MüdUrlüğUnde mUte~ekkil Komisyonda ayrı ayrı ve o.çık art. 
tırma ite satılaca.kdır.. Fazla izahat için Mrzkfır MüdUr1liğe müracaat. 

(2840) 

Büyük caz konseri Bugünkü mektep 
maçları 

Okullar arasında yapılmakla o. 
lan futbol maçJarına hu~:;n Şeref 

ve Fen~r Bah«e <>ladlarıNla <levarr. 
edilecektir. Bu maçların proı;ıra. 

mı şöyle terlip edilmiştir: 

En maruf 25 ecnebi artlstın ıştıra. 
kiyle lstanbulda ilk defa verilen bu 

bUyUk konseri, sayın halkımızın çoğu 
dl.nleyemedlğinden ikinci defa. tekrarı • 

na mec!>uriyet hasıl olmuştur. Bu bU_ 
yUk Caz konseri de Yardım sevenler 

1 KAYIPLAR 1 ---
3340 sayılı tanınma karnemi za_ 

yi etmiş olduğumdan yenisinin a. 
lınıncıya kadar hükmü olmadığı. 

Galata Kaplİçi Karakolu polis 
202 Mehmet Ozkan 

39029 

* * "' 
9. 6. 941 İstanbul İhracat Güm-

rüğünden almış olduğum 35002 nu
maralı vve 9. 6. !)41 günlü 3804 çu. 
\'al Palamut hültısasına ait makbu. 
zu ıayi ettiğimden yeniıiini alaca
ğımcl:ııı e•kisinin hükmü yoktı.r. 

ltfaksudiye Han No. 4' 
Aleksandır Cavuri 

39043 

*** 
İstanbul Sanayi nıektebin<len al. 

Jığım l:ı:-ıcliknamemi zayi ettirn. Ye • 
nisini alacağ1mdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Bakırkiiıı Sakızlı uall soka/( No . 
11 Riduan Akgök. 

* :(. >!< 

İstanbul erkek lisesi 6 ncı sını. 
fından 938 ders senesinde aldığını 
t:.ısc.!iknameyi kaybc>tlim. Yenisini 
alarağı:ndan eskisinin hükmü yok-
tur. 236 A. l!alilAkal 

Beyoğlu Üçiincü Sulh Hukuk 1/ıi. 
kimliiJinden: 9-12 - 26 

Aleksandra tarafından Hocamus. 
lafa Paşa Silivri kapı caddesin<lc 
101 No.iı dükkanda mukim Sabri 
aleyhine açılan alacak davasının 

. muhakemesinde dava edilene gön-
derilen davetiye bila tebliğ iade 
edilmiş olduğundan 15 gün müd
detle ila1'en Lebligal icrasına karıır 
verilmiş muhakeme gunu olan 
25. 3. 912 günü saat 10 da mııhkc. 
mede hazır bulunması veya bir ve. 
kil ı:ıöndcrmesi aksi takdirde dava. 
nın gıyabında görüleceği davveti. 
ye mak.ı.mına kaim olmak üzere 
il!in olunur. (39041) 

Beşlkt.aı,t Sulh lUaJıkemelerJ Da~a. 
tip lig 4ıı dm : 

942/ 4 
Sahıpleri arasında kabili taksım ol.. 

maması dolayi.silc şuyuun izalesi zım_ 
rımda mahkemece sa tılma.sma karar 
verilen Be,.,iktaş'ta Şenlik Dede mahal 
lesinde Mxsırlı oğ.u sokağında eski 34 
yeni 5!3 saplı ev in tamamı açık artrr
mayıı. çıkuı·ılnırş oıup şartname.si 6.3. 
9 L2 tnrıhlmie divanhaneye talik ediL 
mııtır. Eırınci artırması 1.4.912 tari. 
hine lesadüı e<len Çarşamba gilnti sa. 
at 14 dt.!n '16 ya kadar yapılacak ve 
verılen bedel muhıııilln1:n kıymetin 

yUzde yetmiş beşini bulduğu takJ.:de 
ihalesi yapılacaktır. A.kSi nalde en son 
artıranuı ta:ılıhüdU bakl kalmak üze. 
re artırma. ıu gün da.ha temdıt edile. 
ret: 10.4.!l42 •: .. :ıs!hlne tesadüf eden Cu
nıa gunil a.ı-ııı saatte satılacak ve en 
son aı tu·ana the.lei ıcat'iyesi icra edL 
leceh tir. Satış peşin pa.ra ile yapıla. 

calttır. Art1rmaya !ıitirak için yüzde 
yedi buçuk temına.t akçesi yatırılması 
veya mılil bir banka kefalet mektubu_ 
nun ibraz edilmesi mecburidır. İhale 
pulları, dellflliye resmi, tapu harcı ve 
20 senelik evkaf taviz bedeli mli§teriye 
aittir. 

Muhammen kıymeti: Üç bin liradır. 
Evsafı: Dört be§ basamakla çıkılan 

sol<ak lmpısmdan içeriye girildikte 
mermer dôşelı bır so.a UZerlnde bir 
oda bir hala ve bura.dan çiı:tc kanatlı 
bir kapı ile içi sofa.ya girlldikie yine 
bir oda bir haıa. ve yukarıya çıkan ve 
aşağı ınen iki merdiven vardır. Bura. 
dan Ust kata çıkıldıkta bir sofa Uze 

rine liç oda bir hala. bodrum lcata inil· 
dıkte burada bir mo.tbah ve "bir oda 
ve bir kömürlük mevcut olup buradan 
sokağa çıkılan kUçllk bir kapısı var. 
dır. Matbahta.n bahçeye çıkılır. Balı.. 

çede bir kuyu mevcuttur. Elektrik te. 
sısatını hav1dir. 2004 numaralı icra ve 
iflfts kanununu muaddil 3890 sa.yıl[ 

Şeref Stadında: 

1 - Ticaret L .• İst. Er. Lisec;i. 
S:ı:ıt H,30 da. 

2 . Kabalaş L .• Galatasaray Li. 
c;eo;i. Saııt 15,40 da. 

Hakem: Ş. Tezcan. 

Fener stadında: 

1 - fşık L .• Yüce Ülkli. T. hec;i. 
Saat H,30 da. 

2 - Per{evni:ral L .• Darüşşefaka 
Lisesi. Saat 15,40 ria. 

Hakem: B. Uluöz. 

Cemiyeti menfaatine 8 Mart Pazar kanunun 126 mcı maddesine tevfikan 
gilnü saat 14 de Makslm salonunda ipotek sahibi alft.kalılarla diğer ala.ka... 
yeni parçalar ilO.vesile verilecektir. Bu darlarm ve irtifak hakkı sa.bipler.inin 
koruıere Caz kraliçesi ANİTA BEST, dahi gayri menkul üzerindeki hakları_ 
LlLO ALEKSANDER, Moc Allan. nr ve hususile faiz ve masrafa dair id· 
Tapiya Colman ve dünyanın en küçük cıialarmr evrakr mtisbitcıerile 10 gün 
ve en meşhur İspanyol dansözü Ro. gün içinde memuriyetlmize blldirınele_ 
sitta Atonso de iştirak edecektir. ri aksi takdirde baklan tapu sicilleri.. 
Fritz Kerten ve Dan Radulescu tara_ le sabit olmadıltça satış bedelinin pay 
tından idare edilecek olan bu büyük ıaşmasmcl:ı.n hariç kalac:ı.kları ve daha 
konserin rejisör!Uğilnti L. Fogel yapa· fazla malı'.lmat almak isteyenlerin 
eaktır. Numaralı koltukların önceden : 942/4 dosya numara.sı ile memurlye. 
temini rica olunur. t.i.ıni.ze mUracaaUeri il!n olunur. 


