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Fiyatları 100 kuru:; olan bu iki kıymetli eser, 
7 kupon geUreoek okuyucumuza ynlnız 50 kura§a 
verUece.ktlr. Bu kuponlan sııklam:ıyı unutuuı.yınu .. 

L·-----~------~~~--~~-~ 

Mısır müdaf aasın
da muhtemel bir 

tehlike 
MüODii Ş~1f ";Yeni ~~~rdinasgon kar_ar~a 

Dün Dil Kurumunu şereflendirerek dil 1 Pazartesı gunu çıkacak kararlar: S tal n 
JY azan: Asım Us 

ıngillz hlikfımetlnde yapılan 
Mn dei.,-i~ıkli'kte hup kabinesine 
~İren Ortn..)&l'k mümessili Lyttel. 
ton Londrnya varmış ,.c bu müna. 
.. ebetle gn.7Cteeilere beyanatta bu
hınmu~tur. Bu zat, bir yddan fazla 
bir zıunanclanheri en yıiksek sa.Jii. 
tılyctıe OrtasarJ. i~!c.·ıinln kontro· 
liinü elinde tulmu~ o'mak itibarile 
beyanatının özel lineml vardır. 

işleri üzerinde çahşmışlardtr Devlet müesseseleri kağıdlarmı düzenleme bürosu, ~ üttef iklerin ya 
tohumluk verme ve bot devlet arazilerinin ekilmeıi 

krom Sanayii, çeltik ekimi, çif\çİye UCIUZ ziraat aletleri, dım etmediğini 

lnglUz de\'let o.damı Mısımı bu. 
~ünkü müdafaa \'Ulyeti her va.kit.. 
kinden daha. iyi olduğunu söylü. 
yor. En mtthlm sebep olarak da 
flcnera.l Romelin l\lısm almak i~ln 
büyük feclıddirhklıı.rla. !;Öle getirdi
ği yfu bin tona yakın harp malzt>. 
meı-lnln İngilizler tarafından alm· 
JDIIJ bulunduğunu gösteriyor. Şüp. 
he yok ki son J.ib)ıı. muharebele. 
rinden soura l\fısmn miidııfııası 
7.ayrfbmı~ olfüıi:runu i<ldb edenle. 
rin gö~ü ya.nlıştır. }"n.kat. Orta
şarktnki İngiliz .ordusunmı ~on de. 
fa Llbyadaki Alman , .e İtalyaıı 
kuwetlerine knI'§ı yn.ptığı taal'l'U7. 
plAnı da tamamiyle ge~IC§tlril · 
mem· tir. 

Onun iç.İndir ki Lyttelton Mısı. 
nn miidafaa yaziyett haldimda te. 
mina.t nımekle bera.ber tehlikenin 
bütUn bütün knllananu olduğunu 

da tekrar ediyor: "Mı ır muhare. 
~lerinin henüz !>ODU gelmemiş.. 
tir." demek zorumla kalıyor. 

Mısır i('ln bundan sonra muhk'. 
mel olan tehlike ne<llr? Bunu yi· 
ne J.ytteltooun Mısır müdaf88.51 
ile &usyndaki Ahnan taarruzu ıı. 
msmcla.ki münasebeti belirten sfü .. 
terinden anlıyoruz. Almanyanın 

Hu ya üzerine gitme.si J,ibya tara. 
fmda.n ?tlı m tehdit eden teJıHke· 
yi geciktirmiştir. Fakat bütün bd. 
tlin ortadan Jaı.klınnı~ değildir. 
Eğer ilkbabrda yeniden ba.jlı· 

yacak olan Alman Uerj hareketi 
muVnffak olur da Kafka.syadan :t. 
ran Te Basrayn doğnı sarkarsa o 
zam:ın Mısır biri Libya, diğeri Irak 
,·e Sariye istlkamctinde iki ate: 
nrasmda kalır. İngilizler bu tehi!. 
lieyi görmUştur. Jlcm Ameıf',uıhlıı. 
n ds bununla llgilencllnnl-,lerdir. 
l~ritrede büyük ölQüde bir Amerj. 
lınn deniz üssü kunıhnağa başhuı. 
mı, olması bund:ındn. 

MLcıın müdafaa balmnmdan in· 
~liderin Amerlkahhnlan ba.5ka 
bir müttefikleri daha vn.rdır. nu 

AnkarB, 7 (A.A) - :Milli Şef İsmet İnönü, bugUn saat ıo da Ttırk 
Dil Kurumunu onurlandırarak J{urum BB§kanı ve Maıırit Vekili Hasnn 
Ali Yüceı ile Kurum genel merkez kurulu U~lerl tarafından karşılan. 
ml§lar ve saat 13'e kadar meşgul olmU§lardır. 

Cilmhurrelsimlz.• akşam 16.30 da tekrar Kurum merkezini şeref. 
lendlrmlşler ve geç vakta kadar dil işleri üzerinde çnlıştnı§lnrdır. 

Bu çalışmalarda cumhuriyet Halk Partisi meclis grupu reis ve_ 
kili Trabzon mebusu Hasan Saka da hazır bulunmuştur. 

Pasifik harbi 

Cavada 
_Jcponıar 

ilerliyor 
Batavya tahliye edildi, 

Bandeang tiddetle 
bombalanıyor 

(A.A. dan kısaltılnuı;tır.) 
Jn.ponlar Timonın Felemenk ıkı!'. 

mı baş şehri olan iKoenpong'ı ;iş • 
gal etmişlerdir. Ca.vanm yıkılması 
bir gün mcseleGixlir. 150 Mat süren 
bir yıldırım harıbinden 80nl"& oda • 
nm doğu merlkez ''e lhat.ı sa.bitle -
rinde köprü başlo.n k.urulm.u.ştur. 
Japoo .kuvvetleri Ba.ndeng'in ~ 
mil şima.Cn-e gelmiştir. Hususi 
tipte lbir mütıt.efik ta.yya.re gemisi 
Surabaya dan.iz muharcbesi:OOen 

(Devamı Sa. ! Sü. 4 ~) 

ı Şar~ım~~~~ı~ğ~inde 
Volga 

mecrasında 
Sovyet topluluklarına tay. 

yare hücumları yapıldı 
--0-

Sovyet tebliği 

19 Alman 
tOmeni 

Çenber içine 
ahndı 

Berlln, 7 (A.,\.) - Alman ordulan 
ba§kunınndanlığmm tçbliğt: 

(Deva.mı Sa. ! Sü. 6 da) 

ZEYNEB KAlit KONAGI HAK
KINDA RiR MÜNAKAŞA 

üstad ibnülemin Mahmut Kemal 
Ziya Şakire cevap veriyor 

Zeyneb Hanım konatmm yanma&ltldaıı sonra gru'.Ctelerdc bir çok yazı. 
lar çıktı. \'akıt' da kıymetli bilginimiz lbnWerolo Mahmut KemaJ tnal Uo 
bir konıışma yaparak bu tarihi konağıri kurulu§unu ve geçirdiği ııafhalan 
okuyucuların.o. a.rzetmlft1. Diğer bir aa.bah ga:reteslıı&-, konak hakkında 

tarihi mıtlQmatı ve eıscrlo.rtnden b:ı§ka tıahst hatıralıı.n da bulunan t1stad 
lbnillemln'in bize IQtfcttlkk rl bu kıymetll malQma.ta uymayan bir yazı 

gömük. Bir mubarrlrlmlz., üstadı tekrar rahatsız ederek bir müta.ıcası olup 
olmacbğmı eormuotur. 

'O'stad: 1 acele yazmış ve tetkike va kıt bulama_ 
- Hakikate ve tarihe hl~t için mıı olaca.k ki her fıkrada yanlI§lıklar 

ela yaz rne\'Shnlnln su•·.:ıJdıb'l \'C çül. 
lerin kum fırtm.nlandır. Almanla_ 
rm ''e ttıııyanl:ınn Llbyada.ki son 
kayıphı.rmı kısa. bir :.r.amanda telafi 
edere'k ilkbGharda. harekete g~
meJeıinc imkAn yoldur. \'az me,·. 
siminin sıcaklan gellnee de ister 
istemez beklemek liznngele<'cktir. 
Onun için önümüzde sonbahar ve 
kışa kadar İngilizlerin Or~k 
ku,.,·etJcrl yerlcrindt- rahat ede· 
bilir. Bu müddet içhıde gelecek • 

elbette .eöylerlm, demi§ ve sözlerine yapmış. Benim •'Oema.nlı devrinde 
ş<Syle devam etmiştir: eon .sadrazamlar,,, "Son 84Ir Türk 

Sayın Bay Ziya Şakir bu yazıyı pek (Devamı Sn e ~ii ,'J il<') 

tehlikelere karşı ha.zırMdar yapr. , 

labilir. I.; İnglltel'c hükiimett Mı mn mu. ' / ; 
daf1UL51 içln bu hazırlıklarla da il\. ! 1 
fifa efmek fikrinde değildir. Mı. &r 
ınn milliyetçi parti.. ... t reisi Nahas · f' • ~~ ~ 

ra,a ile an18§8.J'ak Uctldar me,·kii· 1 
ne getirmeleri bunun delili sayı • 
lablllr. Hakikat halde Mrsır üzer!. : 
ne gelerek tt-hL"kclerl karcıdamak 
:sinde Mr ır mUllyetçllf'ıiDin İngi- 1 
li7. Orta.sark ordulariJe birlikte 
mu-d,et etmesi büyük bir kunet. 
tir. na ku\"'\"eU Jhnıal etmek doğ · 

1 
nı değildir. İhtimal ld aynı dü~ün. ı 
ce logilizJcri yıırm Filir.Un mcse. ı 1 ' 
lesinde Araplarla anlaşmağa gö - ı 
tii recr' kti r. 

Hükumet, pazartesi gUnü mühim 
.ı:oordina.syon kamrla.n neşrede • 
t:e.ktir. 

ı - Yeni bir k6!'at"!lame ile 
devlet daireleri için llmn olan 
kağıtlar tcsbit edilerek tipler mey 
dana getlri.Lecektir. Rc.aml daire 
ve mllesseeelel'de llrullarulaca.k kfı. 

Japon SOZCÜSÜ 
diyor ki : 

Avusturalya 
hücumlarımı -

za hedef 
olacaktır 

(A.A. dan kısaltılmı. tır.) 
Bahriye sözoUsü, Ca.va.n.m zap -

tından eanra yapıla.cak hareketi 
nnlat.1.ra.lc demiştir ki: 

Avustralya hüC\Dla.nmtta hedef 
olacaktır. Avustralya asker ve tay 

ya.relerlni başka memleketlere 
yollıynrak müdafa.asmı fillen im • 
k!nsızln.ştrrm.rştrr. A vuet.mlya bı • 
giltcttden hiçbir şey bdtlemeden 
Jca.nmı İngiltere için nlırıtmıo ve 
Japon muhaceretini menetmiştir. 

Eğer Avustralya bu tedbiri geri 
almazsa. Japon ordU8U hudutJan 
aşa.ca.kt.Ir. 

Ruzvelt 
Harp şOrasını 
içtimaa çağırdı 

\'A§lngton, 7 (A.A) - ll. Ruzvelt, 
harb ~rasmı içtimaa çağmnI§tır. Tah 

min edildiğine göre, bu davetin aebe. 
bi, strateji ve malzeme meaelelerlnln 

mUznkeresidir. Beyaz evdeki içtima& 
çağnlanlar harbiye .nazırı Stl1D.10n, 
bahriye nazın Knoka, ordu genelkur. 

may başkanı general llarshall, hava 
kuvveUeri kumandanı general Ar. 

auld, deniz harekUeri kumandanı, a. 
mlral Stark ve Atı.antik tlloıru ba§kU
mandanı Kontramiral Klng'dir. 

Ancak bugünkü '-aziyette mii. 
him olan sey yukarda işaret etfj.. 
ğtmiı gibi Alı.ruınyanın Rusyooa 
haşlryne:ığı fi'itbahar taarruzlarmm 
n~ticcslılir. Bu net!<'cnln mü bet 
'eyn menfi yaJıut, kt.<un0n ,.e ta. 
mamcn muva.ffak oluşu Mısırdaki 
İngllb: müdafaa sistemi li.ıerinde 
bUyilk ölçüde tesirler yapacaktır. 

Du :itibarla Mısır hi.dicı<'Jeri şioı<ll. 
Uk bir bekleme tle\ rindedir. 

Brezilya mihver konsolosu 
tevkil edileli 

Rl,ro dö .ıancyro, 7 (A,A.) - San. 
tosdakl Alınan konsolosu ile diğer 

mihver tebıı.alan, Vindhuck Alman 

91 gönüllü 
hemşire 

yük gcmiBl tayfalarının bir romorkör
le kaçmalarını kolaylQ§tırmak suçun. 
dan tevkif edllml§lerdir. Bu gemi Bre. 
zilya tara!mdan mUsnderc cdilml§tl. 
Kaçan tay!nlar açık denizde yakalan. 

~-

Dün Eminönü Halkevinde 
diplomasını aldı 

ğrt, zart veaaire Uğrt ve matbaa. 
yı düzenleme bUrosu tarafından 
tevzi edilecek, bu suretle k8ğrt Lcı. 
tilıltkinde bir dC'l"Cce daha tasar
ruf yapr'lmış ol&cıaktır. 

Ticaret ofisine valttlle verilmiş 
olan 5 m.ilyoo mütedavil sermaye. 

(Dwamt Sa. ! Sü . 3 de) 

Peten'in 
ölülere mesajı 

Eıki müttefiklerine hücum. 
ları hakkında tarih hükmünü 

verecektir 
Vlsl, 7 (A.A.) - D.N.B. 
Pariein lngilizler ta.rofmdan bom 

bnlanınw!t neticesinde ölenlerin 
ıoCimülme töreni mürıasebetile Ma.. 
reşal Petenin bir mceajı okunm~ 
rur. Mesajda eZt'Umle deniliyor iki: 

söylüyor 
-o-. 

Taymis 
Rus iddialarına cevap 

veriyor 
Londra, 7 (A .. A.) - Taymls 

zctcsi diyor ki : 
Sovyct şefleri HiUer LHH..rnur.u 

nun asıl ytlkünü Ru.syanm 
ğl ve milttefik.lerin Rusya.yay 
derecede yardım etmediği du 
suna kapılma.kts. gittikçe artan 
temayül gösteriyoriar. Sts.lin 
gündelik emrinde Alınan ordu 
birçok milletlerin deste-klediğ' 
hnlbulci Rus ordul'lrmm buna be 
7.er bir ya!'dmı gömıediğ:ni ika 
detmjştlr. Şwı.u belirtmek gerek 
ki lbilıiik Britanya iç.in oduğu 
bi Amerika Biri~ dev'ktleri iç 
de harbi ıkazanmak ve emniyc 
l:fr sulh kurmak hususunda Rus 
ınünasebetelrl:n.in hayatı bir eh 

Sizl-crdon umkta gö-zyaşlanmı 

sizin yaşle.rmızla b'nvtmunamak -
(Devamı Sa. ! Sii. 5 de) 1 (Devamı Sa. 2 Sıı. 4 d-e > 

ıvzeameyı teşvik için ne d8ş0nlyorsunu 

Doktor Bülend Davranın, cevabı 
Evlenmede tehirli ve köylü -BQ.fka memleketlerde ev. 
lervneyi tq&Jik -Atk ir.Ji&Jarcı ve neticeleri - Münev. 
ver talxıkaJa evlenme zihniyeti - Gens: kızlarımızı'n 

yetifme tar~ı ve ev kaıhnlığını küçümsemeleri 
Kıymetli doQeııtlerimDden Dr. 

Bıülend Da.vnın odtetimizc şu ce
va.bt ~: 

Kanaa.ti:mce bu ınA:l§Cleyi iki oep 
heden mlltalt.a. etmek JAzundrr: 

Şehir h&y:ıtı ve köy .beyatl. Köy 
lerim!zde, lbu anket.in kutett.iği 
mAooda bil' evlenme meselesi me,·. 
ruballs dcğium. Orada. yalnız mt'• 
dent evlenmenin şekil §8.rtla.nna 
ıı~ı:şılma.mıg o1masmdıuı mUtevellit 
ba:n hususiyetler vardır. Mcdent 
evlenme köylerde henüz bir ktil • 
fet addedilmemektedir. YOksa 
.maddi bııılomdan, mühteva itiba
ri~. kan koca münasebetleri an • 
!.ammda Köyde evlenmeler, aile 
kurnın.lar eksiliyor denemez. 

Şehirlerde ise vaziyet bUsbUtUn 
baş'kadır. Bura.da bUyük şeıh.ir hııı
yatmı istihdaf edfyonım. Bu 00. • 
lrnnd:rn, evlenmelerin gtiçlPşmesi 

Dr. Blllend Davran 

,.e azalmast Tilrlliyeyc mllnhnsır I nm--------"'!'9 .... ..---ı 
bir h8.d:se değildir. Dünyanın bir. ı 1 • 
~k taraflarmd:ı bu umumt tezn • 1 "'Ci • • M erJn 
~~:.e ka?'§I mücadele edHmekte • • u ... ~ p E $İN DEN 

(Devamı Sa. f Sil. 1 de)_ l 

r, 
• 

Bulgaristanda ya 
' soğuk dalgası Ya 

-o--. Japon askerleri harpte esir ola-

Tu na 
cak bir \'azlyote dii5iinc.c teslim 
olmuyorlar; intihar ediyorlarmı". 

Bunclan çıkan mnna. sudur: Japon 

T V d 
ortlu~unu Uzn.kdoğuda milttcfi';. 

ekrar taştı ·ı İn lcu\'\'etlcre lınrşı muzaffer e<'lcn 
' şey ~aclccc slliih UstUnlilğü clcğiJ_ 

Şehr.1 tamamı'le <1ır; belki bu a.sı.crıer1n ötümlleıı 
kurtulmak için harpte muzaffer 

boşalllldı ~;:;ı<t.nn bn"ım ç:ıre gürıncmele · 

Sofya, 7 (A.A.) - Tuna nehri 
tekrar yüksclmeğe ba.elamıştır. Vi. 
dlnde durum vahimdir. Şehir ta -
maıxı.en tabliye edilmiştir. Antre. 
polarda.ki m.al stoklarını içerlerc 
stil"atle t.aşıma.k üzere bütün t.a§Jt
ıara el konmuştur. Bilhassa Vidin 
bölgesinde insanca. bazı zayiat ol· 
<luğu anlaşllıyıor. Şima.li Bulgarlı;. 

ta.na yeni bir soğuk dalgası hücum 
etmiş, ım ba.Bkmma uğnyanlann 
c'lunımunu büsbütün güçleştirmiş. 
tir. 

RliWAR KRALI vınt.sı>E 
Sofya, 7 (A.A.) - Kral Boris, 

fllman yardım tedbirlerini yerinde 
bir..z."lt tetkik etmek üzere Virlin 
bölgcaine gi~tir. 

.Japon askerleri mm·atraklyet iz. 
!il< halinde dü5man silahı ile <le:. 
i:il c mutlaka kendi r.llerllc (,füme 
gitmek nzmile hareket ediyorlar. 
\'e nıüU.efiklerin çoğu parn ile hı. 
tnlmu gönUllii a kerlerlnln mu. 
ka,·f'metinl kınyorlar. Böylelikle: 
"\'a znfer, yn ölüm!" cllisturunu 
en mlic<;slr <ı.ckilcle tatbik ediyor. 
tar. 

Rirer birer ölmedikçe harpt.en 
c;cri dönmemcğc ve esfr olmama· 
ğa karar ,·emıiş askerlerden mii. 
rr.kkcp bir orclu mut.laka muzatrer 
olur. Bunun en son misali de Ja.. 
pon ordmımlur \'e en doğru zafer 
yolu buclur: 

\'a 7.nfer ya öliiml! 
HASAN KUMÇAYI 
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Evlenme anketi 
• 

(Ba.ş taratı ı ınci aavfada) de değildir. Ev ltadmı olmak iısU. 
für kere geçim wrltıklan mu - ~onun diyen genç kız.lar ııehir ha.. 

im bir rol oyn!U!laktadrr. Bu zor· ya.tmuzda gallxı ekseriyeti teşkil 
lu'lda.r yüzünden cvlenmiye yana.... f'tmiyorlar. Zek5.snın güvenen \'e 
mıyanl:ırın başında memurlnr ve r>na, babasının kesesi elveren genç 
mnumi olarak münevver tabaka kız lise Uı.hsilini, ytlkBek ~i. 
gelir. Ho.lbukı bir milletin :> ükse!. .ıvukttı!ih. lılikimliği .. ~ doktorluğu, 
meıi ba.kmımdsn evlenmesi ve p~otlugu, kimyagerliği. muaUim • 
çok çocuk yct:§tfrme.~ şa~ruıı ar. 1 ~·~ tahayy~J cdiyo~. Bir genç kız 
7.ll o'3Il bilhas.5a bu tab:ıkııdır Bu ıcın Hl bUyük 3erefın ev kadınlığı 
mevzu mlınaseb tıle berlı:iirJ·k· ver , ve anıı.lrlt olduğu gözden ka~abili· 
gısindcn çok bahsedimektedir. yor. Ev işi, yemek p:sirmek, çocuk 
F'Dcrimee bu tabire yer verilme • yeti<;tırme.k, geni§ hır anlamda ev 
ıeli. fakat barem çerçevesinde lrl.are e~elc: ~~tın i~ ne le~ 

her derece dahilinde memurlanıı ylilaıtiı hır Jıubiliyel lizımgeldıgl 
bekAr. e\•li ve c;ocuk sabilii olma. t!nut1.1luyor. Zenbili ele alıp ~ı
sma. ve gene çoeuklann sayısına ?an alış veriş ynpmak \'eya evdt' 
~re, maaşlar farklı oJma.hdır. Bu 13 gönnek hJrçok genr. kızl~r tan. 
en tabii bir adalet kaidesıdır. Ve hndnn ayrp sayılıyor. Ta.bh bu hal 
meıw.ckeilmizde umumt menfaatin ve buna tavır ve hal'ekette, icra
üstiln tutulma.'fl preıı8ipine <le ta- ~tta k~tJ.nn fazla serbesti erkek· 
mamen uygundur. Bahusus ki bi7• •erin goz.unU korkutuyor. Genç kız 
de nüfus lte$3!eti azdır \'c nüfu::; 1 nm-zm k fefi arkasına kaç::naları 
siyal;et:ne mühim b.ı.r vazife teret. icap eder demek istemiyorum. Bi. 
Ulp etmektedir. 1:1~is. ~aciın1a.rmuzm kavu§luğu 

Bu cümleden olarak ba§ka mem • 1~~::\~et~ ve ~.rkek kuaıaındaki 
leketlerdcki bazı kanuni ce.aslar eş llik.c-.. ınl şuknınla arunalıyu. 
da hatıra geliyor, Almanyada ev. Bu cım-etı.. c:-krimizin de kıymeti 
Jeumek isUyen ve fa.luıt ev di;§iye- yUlı:!'!elı_ '?r. F~at meslek ha~~ 
cek sermayesi olımyan fakir işçi. kc.dm ıçın f.slısn:ı ,knlmalrdır. Evlı 
tere devlet ~ yüz liralık bk mcb ! kadın il ı>rkck gibi çalışma!ı kııl· 
1iğ ikraz eder. (Ehestands dar d~ olmam-ılıdrr. Zira ana prcruıir· 
lıehen.) !"r:mlze göre, cocu~ §a~iyct 

Bu sermaye evlenecek kimscle - .ıamurunu yoguran aılc ocagıarr 
re kupon ola.ralı: verll.ir ve bu kı.: \'" nnadrr; yoksa miifrit na-zariye· 
ponılar mukabilinde devlet hesabı: • .. r:n hakim oklu!;'"ll ba!:l ülkelerde 
na mobilye, yemek takımı, yatak c;Jdu~ gıbi" <:ocu~ btilün terbi • 
taııamı ilih ... sa.tın alımr; kan ko- yc~!nı devi· l temın etmez. 
ca. devlete karşı bu parayı borçta.. Eım.nerı bugiinkU hayatımız, k.•. 
,.nar. Ancak çocuk doğdukı;a bu C:mm mesle~lerd c faal bir rol oy
bır-ç iııdirlliır ve üç veya dört ço.. nama.smı ·bılha.c;sa münevver taba. 
euk dıoğduktaıı eonra devlet alaca· kada: zaten prob1cm bumda ehem 
jllldan vazgeçer, Talıil bu tedbir nJyet kazxuuyor- lcay ettirmiyor. 
her fe'Yderı evvel bir Wtçe me&f'. Mesll'k Jıayatı kadınlara, onları 
telidir ::oeuklanmızm anasr oJeraJı: taee.v. 

Bı~ını.. ibenııber geçim mrluk • wr ettiiimiz ölı;_ude, blrçok şey 
lan ilk :namrda taaı.vvur ed.leccği kay'bctt.iTiyor. 
kadar mühim bir engel değildir Üniversite &aloıılannı değil de, 
Seviılenlere eamanl* seyran 0ıu; sc-nç ktzla!"lmızm ev 1daresi v. :!. 

~ haldb.t vardır Samimi rıekteplerini doldunnur evlenmr. 
bir gönül :raıbrtaana i&tina.t eden yi tefvik yolurıda mühim bl.r adım 
e-rliltie bfitiln maddi amt.ıia.n drr. ?.aten son scnele~ bu gibi 
3fM"w;Nn mümkün olduğunu mıı. mUeseselerimi.z de artnuştır. 
nıediywum Feıkat eamhnl g6nül Fakat bu hususta t efebbliaU 
nıbltaılı nedr? Bir önıri doldura. . devletten değil, ana oo.halacdan '*' lle9'Bi. geçici bir hevesten nasıl ve genç kızlardan bek~eliyiz. 
JOyr.rl&hilir bu mesele güçlükler Y8- Anket QOk CSP..Slr bir mevztıA ta· 
mtmııktadır. aUQk etmddedir. Bu aycde mc • 

Birçok gençler bıjgün böyle bir ~lenin m~teBf cephelerden ay. 
"ıaIDiıni bağın llctırulabileceğinden ronle.~cagı ve daha .mufas.sal t~t 
üphc ediyorlar. Şilphclere yer kiklere ımkı\n ve'receği umulabll'J.r. 

vermeden C!'Vlenenler de çok defa ~ mev&Uu ~kıu; sütunda .incele.. 
pi§rmn ohıyorlar ve iş nibayet bo JmYe -esasen ımıkan yoktur. 
şıamnıya da.yanıyor, Göril§leıi !a> 
ıa umumneşttrmck tehlikeli 111c de 91 Hnllll bem,ıre 
bım dlililnoeleri burada kaydet • 
mtden geçemtyecetmı = 

ı - Bugiln:}dl evlemne teklinri. 
iıı meıno&1Dl Avrupeda lkiliae hu • 
kllkmıda görilyoruz. Buna ~re 
:-ımn evlenince ö11ime kadar eeine 
battı .kalır. -Fevb1lde bazı halltt 
~°'" lböyle olunca, arzıulann 
~tine göre, C'rienme bağını ka 
bul etmek tehllbMdtr. 

Ht!> ~ kMnalr lMım ge • 
liDce, arzula.r dlplda ölçlller bul. 
mü gerelttlı-. Amı lizmı, fakat 
l&!lfl deiil. Bu :nokta ihmal edildi. 
fi v~ ilk ıtcsire g6re evleaildiğf :i
• hop.nme.Ian. çok rtl8tlamyor, 
eepı Ndkler ve bofa,nmaQv iee 
ot'lenmlye ikarer gençlerde fU.pbe 
uyandmyor. Halbuki bu §liphele • 
riD h~cfi evlenme mUeeaeeem 
değil, seçilecek c§in kendisi otme.. 
,fdır, 

2 - Şehir hayatmda -gene bi!. 
'-8883. münevver taba.kada. evlen• 
me ancak geç mU:mltü.n oluyor, çUn. 
1dl tabsll uzun sürilyor. Maamafih 
tah8üin Junı.lttlll1am çok milşktll • 
dtlr, başta evlenme !ihtiyacını na. 
an itibara almak milmkün değil. 
d!r. 

3 - Şehlr haye.t.ı Adetlerin gev. 
lllDeSine 'le aebep oıur. Bu yüz • 
._ serbest izdivaçlar çoğalır. Za. 
fen tehir hayatı feıi.leri daha -C .. 
Yl\de egoist yanar; milli va.ı.ife, 
iıçt.imai vazife gibi mefhumlar ca
lıl aile kurmak mem!ekete cocuk 
yefjştirmeat kaygJSmm yerin; ('.Ok 
lcere zevk gayce.l tutar. Buna !kar. 
şı metod dairesinde yurttaşla.rm 
içthnat IJUU?' ve h" krine mUracaa.t 
edfhnf'1i, geni!i zUntreler ten ~ir C'.. 

lıunmahdır. Biz Türklc.r ıfıhl lnU!.c'
canis bil' millette bu ll...rnıl mühim 
esir 'cra eder. 
4 - Genç k•zlarımızdan bir kre· 

mmm yeU.sme tarzı da evlenme 
·stelclerini t~lk edebilecek ~ki'. 

~] 
.Meşlwr şair (G1Stc), gençli

nnde intihar etmek tem~; ha!
huki 83 sene y~adı; ya.c:o. gorc 
noktainazar dcii.şiyor; acele et
memeli. 

• Bertholot diyor: ''Uz.vlyat Ue bir 
an temasta bulunan eıya. khnyevt bir 
telir il• binlerce kılioe yaparlar,. 3yle 
ile Mtıratmuzım he:- yerde pek k~ 

\etu ıeklleft ~~ol1 t'rna -,_ 
ret· a· lttlı it '• ı ! 

YardımsevenJcr ccmiyolinln yeU§Ur· 
diğl 91 gönUllU hasta. bakıcıya (!Un 
Eminönü halkcı.1nde merasimle diplo. 
ma verilmittir. 

Saat l~1SO da §ehır bandoewıun 

çaldlğı lallkl!l marıile ba§lanan bu 
menuılmde valf ve belediye reisi LQtfi 
Kırdar, parti ve belediye erkAnı, ba:mı. 
birliği ut&nbul mmtakası relıl Hakkı 
Tank Uı ve yardımaevenıcr cemiyeti 
azuı lle ııchr!n bir çok ileri gelenleri 
hazır bulunuyorlardr. 

htıkl!l marşı dinlendlktcn ııonra 
Safiye Hüseyin kısa bir hitabede bu 
lunarak hutabakıcılığın ehemmiyetini 
anıatml§trr. 

Hundan aonra vali LCıltı Kırdarın 

rcfıkaları bayan HRyriyc Kırdar dir 
!omaları vcrnıl~Ur. 

Diploma alan yardımcı hemı!l"el1?r 

ı;ıunJardır: 

Bedia Arkakoç, Güzin Esmeray, Sul 
tana, Mezarct, lllazankor, Aridor, lk· 
bal GUlcbakan, Muall!, HııUcc Tuna, 
Necl! Aktel, SRndet Karalıncak, Mcz. 
rurez, Saadet, .MeUl.hııt Keten. NllU. 
fer, Ayşe Otuç, Nezihe Dağdcvircn 

GUner Ergen, Semiha Akşu, Ayla, 
Nazile Onur, Naime Gltgln, Ester ö. 
ıe,,kinazi, RUbhaıı Türkmen. MUheyre, 
örUcU, JUlyen, Mercan, Semiha Batu, 
Nesime Kulat, Rebia öııgUncy, Saba· 
hat, Emin~ Yanın, Ş:ıdlye, Fethiye Al. 
pay, SUhcylA öney, Vildesfero, Fer. 
'hundc, Teker, MUnevver, Dlnnuvaz, 
Sabahat GUrey, Saime, Seniha Ender, 
Mahmure, Aysel, Neyaer, Yet~tlren, 
Sabahat, Ay§e, LOtflye Ata.han, Mc _ 
tanet Soylu, Nebahat. .?ıılUberra Sav· 
tır, Cemne PU1kln, Perihan Olca7, 
Saadet Ypar, MUncvver Englay, Anna 
Kristıdl, Haıtlbe, Nimet, Mıellha TUnç, 
S.:ıadet TUker, Saadet, Sacide Krütldl, 
Nflü!er, Nimet. Neriman, Meral, Ha. 
lise, Krfstlynn, Akytlz, Nllikaye, Zeh. 
ra, Hnllı:ıe, Nezahat, Kadriye Tezcan, 
Keti, Fainklf, Bedia Ba§Cymez, Faln. 
Fikriye lğrilmez, Münire Alan, Saba. 
hat Olcay, Mlhrinnlsa Özkl:lk, Hayriye, 
E<'erlhn, Melehal Şaziye. Nebahat Ma· 
ııay 

Bir hırsız 17,5 seneye 
mahkfun oldu 

l!) muhtelit yerde hrnnzlık yapan 
me§lıur hrrım:lardan Koc;o'nun aaliy~ 

yedinci ceza mahkemesinde görülen 
muhakemesi dUn blthilml§Ur. 

Çok §lk gezen yakı§ıkh hrrsızm wç. 
l&mıt .sabit geren mahkeme, kendla!J!i 
,YT~ 91!1\e m'llddd'~ hapis ce21M11la 
niıMlf 1)wuetml9ttr. 

V A KIT 8 • :; 

Zeynep KAmll llo
aajı mlnakaşaıı 

Necip Fazıl 
Hakaret davası 

açtı 

Münakalat Vekilinin beyanatı 
<Bruı tarafı l incı satı/Otda) 

pirleri,. ve "KAmll pqanm aedareU 
ve konak meseıeel,, is!ınll eserleriı:nl 

ve son günlerde gazetelerdeki aözlerL 

E•ki abonelerden tele/on baalıanlar olmadılıça 

mı okumu§ olsaydı, yanlı§lıklar vuku Necib Fazıl'm on on beş gilndUr 
1uııma14ı Yaıılıjla.rdan bazıl&nnı ııu· Şt-hir Tiyatr06Ullda muvaffakıyetıı 
mara mrasiyle size takrir ediyorum: ve rağbeW bir teım.sil görmekte 

Yeni telefon verilmiyacek 
l - Pqa ve Hanımefendi, 47 sene olan (Para) piyesi yeni bir .._.. 

delil 82 sene beraber yqamıotardır ret da.va.sma sebep olmut bWua.u. 

Devlet demiryollarına ait arazide 2479 
2 - KA.ınfl P8fR ''Arabklrin en üc. y°:iu piyeein italyanca bir ptyes 

ra bir k~nde kerpiçten bir binanın veya tercümesinden intihal oldulu 
direkleri ocak islyle kararını§ çabaı yolunda ortaya atıla.n iddiayı oku
altmda. dllnyaya geınıı, bir •köy ço. yucularunız da biliyorlar. Bu iddD. 
cuğu,. değil. Baba cibetlnde"Gök beyi,. ayı Tan gaaetesindekt yuılari.le 
namiylc yııdolunan ve içlerinde mUte_ benimseınlş görUncn Refi Cevat 
addid vıo..zir ~ll§mif bir TOrk allei Ulunay'la bu gazet.enin unuunJ ~ 
kadim.elinin ve ana. cihetinden de Ak. .riyat mtidilrü, bir de it&lyanea e
koyunluların evlA.dından a.sıı ve neclb ~ri tercUıne ile bu intihal iddia. 
bir "beyefendi,. olan K!mn, Ara'bkl. mnı ileriye sllrcn Yaşa Slhay Çimen 
rtn en mUkeUel konaklarmdan btrtn- 9.ley'lılerinc. piyesin muharriri Ne
de doğmuştur. Bende blr mektup var- cib Fazıl KısakUrek tarafmdan, 
dır ki ricali devletten bir zat taratm_ <iün bir hakaret davasr açılDU!JUr, 
elan amcasına yazılml§tır. KA.ınll 0 111- Necib Fazıl'm vekili avukat boy 
rada hf'>nUz pek ge_nç iken hakkında tluıan Mukbil Ben'dil'. M'ahlcemenln 
§U tabir kullanılmı§tır: Yeğeni ve_ yıtıkmda ba§hyaca_ğr anlqrhyor. 
JlyUnnlamllerı necabetlU Yusuf KAmJl 

dönUmlok kış zer'iyatı yapıldı 

Beyefendi hazretleri .. ,. Fakir blr '•köy 
ı;ocuğuJ, hakkın~ lX!yle ~z aöyle • 
nirml? 

Macar kabi
nesi istifa etti 3 - Al\lCBSl JilmrUlt nazırlığlyle 

12't9 da. Mısıra ı;iderken KAmll de be
raber gltmenıt,,Ur. Zıı.mıınının en zen_ 
g\n \"e en hayafyetli \"ft!rlerindcn olan Buda~te, 7 (A.A.) - Ofi: 

Başvekil Ladislas de Bardosei. 
"GUmrükçU Osman paşa., GUmrUk na 
zırııgıyıe Mısıra g tmcmılştlr. o payi: nfo hastalık aebebile fimdllik va. 
tahtın GUmrük nazın ldl. KA.mll pap. zlfe ifa cdemiyeceği resmen bil. 
da gördüğü bir rUya Uzcrfne 1249 da diriliyor. Başvekilin kabinenin is-

tifn.tınıı verdiği aiyui mahfillerde 
llı.smı yalnız gıtmı,ur. Ve ilk mUl.L rivayet edilmektedir, Haber he • 
kaunda . tnsanlarm mcslyetlnl bir na. nli.7. te~it edilmemiştir. 
zarda kelfeden _Koca Mehmet Alinin Macar slyaAİ mahfilleri yakında 
teveccüh ve muhabbetini kaaanmıo - ltabinede deği§'jklilt yap!lacağmdan 
trr. d!lha &ık ba.Mediyorlar. Söylendı • 

4 - - Pa,a ve Hanımefendiye. konak ğinc göre, tadlıa.t dış siyasette 
Jarmı yaptırmak Jçln pediph taro.tm_ hiçbir defişlkUk vilcude get.1rml • 
dan arsa verlldl""lnin wılı yoktur. Ar 

b yece-k, yalnız namiar heyetini Yt• 
sayı kendi pa.ralariylc almıglar ve Mı. ni bir hamle ile harekete getirmek 
11ırdaıı getirdikleri ser\•etıe memleke- gayesini ta.kip et.mekte<Ur. Kabi • 
timizc ve mllletimbııe öyle All bir kL ?ledeki taclilltm pe.rlA.mento kuv • 
şAne bırnkmııılardır. vetlerlnin nisbcti çerçivesi içinde 

5 - Konağın arsasının bir köşeslD- yapNcağı annedili,yor. Parlime.ıı. 
deki kÖ§kU, heyetiyle konağın yuka.. toda ise esfof c-beriyttt hllktmet 
rı kalmıı. nakledilmesi, h:ıynl eserldlr • • ind' · partı!:'ın ır. 
Konağu\ yukan.ıuna. hUnkı\ra mahıruır ---...--c~>-----
dalrc ynpılmı§tır. Fakat klS§k, kona • 
ğın yukansına yerle;,UnlmemtıUr ve PaıWll llarbl 
buna da aklen fmkln yoktur. (Baş tamft 1 v.c; 8tllt/ftllftlJ 

6 - Suıtan AbdUlaz!z'ln konata once EaH ~ hatm:l • 
gelmesi •'1281 de Beyazıt camllnde nuş olduğu Tokyodan blldlıillyor, 

namaz kıldıl:tan ııonra,. değil 1284 ra.. M(iTTF.lfK MEMBAI.ABA GORIC 
ınaz.snında Yenfcam1de Belı\mlık re11 
aılnl ~·agtıktan sonra Bab.ı serukert. Avustral}' tayyareleri Ttm. 
ye geleTCk ıttan konakta yapacaıtuu ıuiea::ndaki. hava ilalıünO. homber • 
geç vakıt söyle.ml§tır. İftardan sonra diDlnn etmi§lerdif. Cuw ~rp
•'tcpsiler doıuau elmular, inciler, ta şı<ldetk devam ediyor, Japonlar, 
pu senetleri .. falanlar takdtni edildi. btiyük tank kuvvetleri ~ • 
tını merhum Memduh PB§B. bir eserin- fa.dırlar. Ba.tavya a.c;ık şehir ilin 
de yasmtftır. edile?Ut tabJiYc ed~Ur. Japon 

Bunun asit olmadığını ııöyledlğlmdo tJ.ı.yyarelel'i Bende<JGCU liddetle 
merhum: "ben öyle !§itmiııtim,. demiş· bomba.rd:mna.n etmekteclirLcr. Ame. 
U. Böyle yuıI&r ancak ''Blnblr gece rika ıle Ba.ndeocıg &rUDldaki tela' 
hlUyclerl,. ne nazire yapmak lçtn ya. raf muha.bcrc6! cuma giinil kesil • 
zılablllr. Fakat tarihi te§evvll§ etmek nıi§tir. Son ~ IU idi: 
ten be.§ka oeye yaram~ ''Şimdi Qpa.tryorus. Yqum kra 

liçemiz. Daha iyi günler temenolM 
ile." 

~ bUmu Miinüalit 
Vekili Amiral Fahri Engin, dün 
HaUc;teki havuzlRn gemalttir. Ve. 
Jdl, .. mallarrlıialize atalldalıi 
beyanatı \'ennfı)tlr: 
"- Bidai.ç giindenberl lstsn.. 

huJıda wklletiuM ~ daire ve 
mli~lerde tetkikler ya.pmaıkla 
~. Tapt: :i§Jerimlaln eheır. 
mlyl"ti :he.rtceege malilmdur. Fev• 
Jmı!Me ah~n io&p ettirdiği nor. 
maiin fevkinde ~a if}erini ba• 
~ için ~I tedbirler al. 
Ll8k meoburlyetindeyiz. 

Bu vadkle ~i -1Uplenle de 
Jron.uş.malar yaptım. 

F3.bıika. ve ba.vuzlarınuzda da. f.- ça.lqn\alc mecburiyeti vardır. 
Tamir malzemeei bulmaktaki güç. 
lt}ğli önlem~ için careler ar.nw.k, 
gemilC'l'~U yüklcue ve ~t. 
rua :şlerini hızlandırma.k 18.zundır. 

Bu hUf!UJ'!ota ie&p eden tedbirleri 
al&Jca.dvla)'la mll.rakerc ettiaı. 

Poata Telgraf ve Telefon İdare
~erimWn i§leri iki üç nrl9li artmış
tır. Bu yüslen doğan zorhıık.Jan 
kM-şfruna.lt içlı\ tedbirler almağa 
ınecblınız. 

Askerlik vazifelerini ifaya çağr. 
nlnr.ş olan P<ıst.a TeCraf JD6mur. 
lllnmızın l"eliıeriııe yenilerini bul. 
nı3ktn çok zahmet çekiyoruz. Yeni 
:ne-murJarmuun ve bilhaaııa lkız me 
muı··.a.nn k~iyet.Jerinden ve i~ • 
leıine k&r§l göeterdidfli bağblık• 
tan ıncmnunus. 

S POR 
-. - - - -
Boks seçmeleri 
N'-n &JI içinde yapıl&cak ol&ıı 1a.. 

tanbul boluı f&IDplycmuıaa lfUrak ... 
decelc ~aııkn teabU m•kAdlyle 
boka ajanlı#t taratmd&ıı terttb edilen 
ııeome :aıüaalıa.kalan dQn aır,&m eB • 
yotıu h&Jkavt .salonunda kalabaJık bir 
.. ylrd ktlUMI. &tUnde 7&1tıldı, 

Alman teknik netıcelııır~ 

.s.ıcek alklet: 
Halid (Alemdar), Yakup (B.O.E.) 

sayı hesabiyle Mellh (B. O. E . ) Meh 
met (Galatasaray) ve naktavn ile 
Recep (Alemdar) Ço§kım (Gtırq)e 

sayı heaabiyle. 
Jlo.roz mıeı: 
T&ei CGalatuaray) Huu (Galata. 

sara.y)a. ıııı.yı heııablyle. 
Tay ilikle&: 
Agob (CUre;ı) F'alk (GUreş)e llllyt 

hesablyle, Necib (Alemdar) Andon 
(Kurtulul)a. nakavtla. 

Makalenin diğer bahlslerlnde de dil
zeltmete llyi\< eözler varaa da ~zU u. 
zatmamak için bu kadarla iktifa cdi. 

S 1 t 11 Hatif sıldet: 
yorum. 8 D Semih (Galatua.ray) Fethi (Galata 

Sayın Bay Ziya Şakiroon ve diğer ( 80!1 tarafı l iner saufada) sara.y) berabere, :trtan (Galatuaray) 
tarih yazıcı:anmızdnn rica ederim, ya Kemal (Galat...ısa.ray)a abando~ ile, 
zacakları .,eyleri tetkik ederek yaz • miyf'ti vardır. Rusya müttefiklerin. " d · ti ? ş~- Orhan (Beşiktaş) Şevket (Galatua. 
sınlar. ÇUnkU gcçml~lcrden gel<'nlcre en ne 18 yor· ••.udiYe kadar Yll• ay) berabere. 
ve geleceklere emanet olan tarihe kar 1 pılıın ya.rdmun deva.mmı mı? BU • r 

ilk B ··-- di- \ "an orta: zıla.blllr. Fakat tarihi te~vlf etmek ) rı._.ya, ger sipariflerden 
daha fazla ehtnım:i.yt)t \'ererek bu Abdi (Gal~ray) JWd (B. O, 

tirdiğl mühim bir vıızifedlr. 
1.stc1i yerine getirmekte tercddtil H) ab&ndOil ik. 

d
• K I e.ıtmlye.eelrtlr. Füat Ruaya bun • Orta; Koor ınasyon arar arı dan daha fazla1mı istiyor, Atlan • Cevdet (Giltt.f) Şerif (Alenıda.r) 

tik dcmecin1n de g&terdili ~ ber:öt:rc, Pllat (B. O. H.) Halil 
( Ba.;; tarafı J "'"' savfflda) Bfiyıik Britanya ve Birlqlk Aınc· (Galata Gençler) berabere Muh. 

ye kOO?'dinaayon kararlle 9 milyon rika ~eleeektekJ emniyetleri idn t.etem (Gala.tuaray) Nuri (B. O. 
ı.laha ilave edilel'C'k 14 milyon ı:. uğraşıyorlar. Sovyct Ruyanm da H) nakavtla. 
raya çıkanJmJI olacaktır. aynı kaylJYI ~ tabiidir. "Yan alır: 

2 - Kl"Olıl Jaıinin bir elden ida. Stalin, Rusyaıun hedefinin Alınan KUçükoğkı (Gt.1&taıençl•) S.. 
..esi itine Eti-bank memur edilmif.. lan kendi topra.klanndan ~- dun (B.0.H), nüavtla; Eoref (Co 
ti. Paurteei gUoil çıkacak karar • mak oldufunu a6ylemtı ve bir Sov· latuuay) Zeki (B. O. H) nakavt.
name fle Etiıbemk hea&bma bir mil. ,·et zaferinin Avrup.da Yeni bit' !a. Adil (Galataun.y) J'e)'"Zi (Ga. 
yon lirallk daha tedavül sermaye emperyaltmı JaınıJmumıa aemm o;. ı.taar&y) a nalravtl& pljp &'el • 
verilecektir. Jaca.ğıııa dair end.ifeılerl ortadan mitlerdW. 

3 - Her türlü pi& maddelerini ka'duınak illtemiltb'. A.ıt* anla • Okullar futbol müaabakalan 
artırmak için alman tedbirler ara. trlm111tır ld, RU8)'Ulll emniyetini 
SJDda çeltik için milh1m tedbirler temin edilemaae Avnıııaam em • 
vardır, Ta.tirnetnamenbı 9 uncu niYeöni ltunnak da t"*'"mdr. 
:nadde9i tadil olunmu9, e«fm ta• Büyük Brltaııya li)'MeU 1wf> vı 
rihl 25 hulrana, mltracaat tarihi !UUı amaıılarmda danall*t.ar, t .. 
de 25 marta Kadar uu.tılmJ!t.Ir. kat büyük Brituıyanm '* Awupa 

• - Çiftçly~ucuz fiyatla ziraat devleti nlmtlda beraber, lnaNKI 
aıetleri temini içjlı Ziraat Banka. JconUfU\ mttletler -i.Mmm mm 

Okulr .,.... 1"P'mekta olaD 
fQtbol .,.......,.,.. dtiD de de. 
\'im edlmJI, nıee t1Jldl • iP 0-0 
YeY D..-1111r' m • ~ o.o ............. ----- ·-~--~-----.... 

cıma '500.000 liralık mütedavil aer faatlerile aWcadar olmak mecbu- <lf"f toro/I z m .-.df1411) 
maye verllm4t1. Bu mlttar 1,5 riyetlnde oJdufu da n n a t wl ..._ tan d°'8 ._. '* ...ı tdDde S.. 
milyona çlkanlmıttu'. lrdrr. İnglltere, Amerika ve R1ll •• __.._ 'ba 

5 - Çif•.-ıye tohum ve .. -bum _ -..a.. .. .__ ~ ld llOll vedııa lnmda he-
..,, •"V yanın en -.ı a • ._....a balfa,rile pimize ait olen bu Jnu1Malann me. 

hık para vermek Uure Ziraat Ban. birblrlerlne eanlmalan limndTr. ıan.n ~ i'Jueenm, bllt.Un 
kasma 2,600,000 lira verilmiftlr. Ve İng"Wz .&ya.ııetln&n ıu anda bu FNamıaı Utnle ~ wlm. 

6 - Hilkümet, elindeki tlftlik· ıı.n'asmayı tefvik etmetıl de fffV • tlatwıu hhıed•lııU. 
jerden ba.gka lxıf nra.ziyi de ekmek kal&de Cbeınmiyeıtliılfr. 0 Seceaia fee&)'ine Mt tal.lillt 
lcarmnı vemı.iltlT'. İcap eden maa . dimaflanrnDda 0 1111.dar tıe,uk ~. 
raflar için Zlra:ıt .Bankası emrine 
600 000 lira tahsis edibniştir. ı 1 : bmıkt.ı ki, 41&yd1*laımal ita-

Bütüu bu tedbirlerle önümüzde. Ne dam .. ell 7 Bom~ .!:rı~ ,:.~ 
iti yıllar i~ ı bfr ietihsal yılı ola • ._ ___________ .il Jıl&balleler )Qreılildl Allelıeı' mıabe 

CRktJr. Rad)'Omuzun bir a,.kerl (ftlln k&· volda, QOC...,. ~ me • 
- Radyo gnzete~i - tıa.b& yakıynlnde) dlJor. artaı._ fnUılra1 et:Uler. Ydantrla. 

Tel&fccı tebekemb tama.men 
ınalımul bir haldedir. Yaptığını 
tetkikler neticesinde eski abonele· 
rimizden t.elefoıllarmı tcrltedenler 
~ yeni talepleri ltarfılama.. 
ı.m imkAnsız olduğunu anladım. ls. 
Wıbul 1aıııtrallerini tevsi etmek 
~dır. 

Deniz Tice.ret Mektebimlain bu. 
gü.nktl durumu f,yidir. Bu mektep, 
CUmhuriyet jda.remjzln Tilrtt de • 
il.izcileri ~ luymetlll bir eseri ol· 
m111tur. 

Devlet Demiryolla.n Haydupqa 
ve Siril-cci İJlet.melm munt.uam 
Ç:llrşıyo.rıv. Yenlde11 aldığmmı ba
ZJ tedbhiede ritt.lk9C artan kara 
naldiyat iflerimbr;I tana1me gayret 
ediyoruz. 

GUniln mWUm meıselesi olan ve 
hü.ld\metin 9(>k ehemmryet verdi .. 
ğ1 lliraat eeferberlilJne devlet De. 
ıniryollan da J§tlrak etmlgtir. ldı
l'ece yapılan hıwrlıklar aayesinde 
1019 dönümü pat&teı ve J 460 dö • 
ııUmU de muhtelif hubu.b&t olmak 
üzere cem.an 2479 d&ıümlülr .kıflık 
?.eriyat yap?JmııKır. 

Deı:ılzyollan fa.brlkala.rmda bir 
.şu:battan itiba.ren öğle yemekleri • 
nln fabrlblarca teminıl çok iyt 
'lCtice ve.rm1ışıtlr, MJııt Şefin i~.Ue. 
rimmn iaşelerinin temini husueun 
ela kömür havz:ı.smda vermiş oı • 
dukları ilk em.rln mesut neUoesı 
burada de. gok kI9a blr .r.ıamanda gij 
riilmll§tilr. 

ıarll cıpbeı ndı 
( BQf tarafı l ""-" ~av fada 

D<>llu& birçok dUf~ t&&rru&iaı 
pUakllrtülınu,tur. Alman hava kuv. 
veu.rı dOfman mevaDeriJJe ve Volgıı. 
nm yukan nıecraamda Lovat llnf. 
mlndeld topluluklarına imba ecUcl dar 
belır vurarak taarruaıar y.-pmııtır. 

26 tubaltan l5 ınarta kadar Sovyel 
hva kuvv•tıerl J 97 tayyare kaybctml§ 
!erdir. Bunların 16.5 1 bava aavaııann. 
da dUtUrillmll§ 16 aı tayyare kartıkoy. 
uı-. &t.etlerihıve geri k~laDı 4'J, yerde 
tahrip ed1lnıl§Ur. Aynı mttd'1et zarfın. 
da Almular dotu <:ephffinde 31 tay• 
yare kaybetml§lerdlr. 

Berlln, '1 (.ı\. A.) - Alman bq.. 
kumandanlığuım tebliğine göre Al 
man.hı..r 3 martta Doneçte 2 Rwı 
süvari tümeniyle, bir tank alayı
nr mağlüb ed~rek afır zayiata uğ. 
raf.m.13lardır. 560 esir alınmış, 
Ruala.r 800 ölü bırakm11tır. Rus .. 
lardan top, tmık, afrr piyade si • 
UUılan almmL,Ur. 

Sovyet tebliği 
Londra., '7 (A.A) - Lo.ndranm ııela. 

hlyeW bir ko.ynağmda s5ylendlglne 
göre, Kıvl kuvvetler, Staraya Russıı' 
da 19 Alman tumenlnl çenber 1çlne 
ttlmı§lardır. Bunlar, 16 pıya.dc tUml'. 
nl, 2 zırhlr tümen ve bir moUSrlU tU 
mendir. Ru oı-duta.n tarafından kuıa. 

tılan JG ır.cı Alman ordurunun te§kl. 
1$.lJ hak.kında ilk gelen t'lfsllAt bun 
dan ibarettir. • 

Alman - Rut ı:ılhü 
olabilir mi? 

Almanların R~ı y~nemıye • 
cekleri ve Rusl.ann da Almanları 
topraklarından :ıtamryaccldannı an 
ıadıl(ıanna göre, 1 ir suHı yapmala .. 
rı ileri sürUIUyor. Bu, .Taponla.r ta. 
rafından da tervic cdlhnektcdir. 
ıı·&kat Almanya bütün Ruaya.}1 bo_ 
f'&ltmAğa razı mldır? Boşaltmazı;a 
Rwıya Almany• ile U%1a~ab- ir mi? 
Bu.tün bunla.nn bir pl'Opaganıda ol. 
muı muiıtcmeldir. 

- Radyo gazetesi -

Hul istifa mı edecek? 
Madrld, '7 (A.A.) - Vqin,gton 

dan gelen haberlere göre, harici· 
ye na.zı:rı Kordel HuMln yakında 
iırtffa edeceğine dair gayialv do • 
la,ma.k t'1dir. 

Xordel Hul, fazla. nıuhafaaktr 
t>lmakla tahtie edlbnelctedir. 

ve edenıiyecefim. 
Mareaaı, §Öyle devanı etmekte.. 

cilr ; 
FraMIZ a.lkerlerbıi ölüme klır§ı 

~tmt-kte ya.lnu batma bırakan i• 
ki sene sonıra '5QğnkJraıılı bir karar 
la onla.rm ale)'hhıe cl&ıen eski 
milttefikin dlrilmlert luıömda ta. 
iih hlilmıQ'ftU verecektir. 

Mf'Saj, ili dbnle Ue bitmekte • 
rlfr: 

T alıran büyük elçimiz 

İrinli olarak Ankaraya gelen 
1nn ~ &~ Bay Cema! 
1Miıiıll (IRı.. r.retw ktixc g ehni4 tu-. 

Bir de!a daha )'UlllJftık: <)'&km) nn ~eG 411111Anr .ıt!Pdan lllça.re 
Tllrkçe 1ıtr kelimedir Ye lııeJlece, ya. İDMn beJdıyeltri, 610ltr, yaraJılar 
zıtdığr ~bf. okunur. ('l'aJaıa) arab ~*-nldı. Onlaım ınütbıt 1Zbrapl-. 
eac!ıl' Te tyi anl&19a .. .,_.. ••Ur. mu dütkuı dütbafta )'afM!lk. 
(Tlllnüırmda. yam)...._ -<,.ıa,o. "1 uda merb&met ifade eden Ju. 
ntndlıt ' ıllıMU. lılftleltte, khı anı.tan keHmeler tll· 

Şimdi sizler, b3Mehrin ölüleri, 
c!M\ fçlndeıki bOtiln Franeennı ar. 
kuıuıdan a~adıtı •zler, ~lilm ~n .. 
hrmızm seaJerini dfnHyet"ek ebedi 
nhret uyitUMUlı& dalmız. 



8·3-l9U 

~ r ve · osyete 

Gazete ve 
Radyo 

N cşlr vasıta.bmun ea b'lemli-1 
ağrı, rene Ye kulaktan IODr& ga. 
zetcdir. J.n genci de radyodur, 

P.a.d) o ile gaıetAı arumcJa ilk 
zam:mlnrda bir te7.Ad tasa wur e. 
diliyordu, Hatta radyonun gaze
t-Oleri C.ıldürcoeğhıden korkuluyor. 
du. nu ~:orlru devri geçti, Şimdi 
görllü~iiınliz manzara §odur: Ga• 
ZCf(' 'c ra<l)O blrblrloJ tamamhyan 
iki a ·n kıl\ \'et hallni almaktadır. 
("no·t-tcnln ,.e radyonu psikolojik 
hıtnyeleıi birbirinden farklıdır. Uk 
t<ımanla.:rda bil' kannakanfl)tlık 

ize çarpıyordu. 'fl'akat ndyonun 
'c .ı.:azetenln insana hitap edlJ 
tnrılnrmdan çıkan bu aynttk gUn 
~~tik~ yani ikl ihtlsa&m lmtbu 
~alini almaktadu. ıı.dyo kuJah, 
lı•• ı, etmektedir. Gazeto göıe hl. 
tap etmektedir. Gözle 'kulak ara.. 
"ındn'.d fark lnsaıı ruhuaun iç mf\, 
k.ı.nl:ımasmda ayn, a7n teılrle?' 
lnrsh"'Tllakta, ayn ayn iıtler yarat
ına1.1adır. 

Radyo llenUı resmin yerini aJP.. 
nlndığı gibi gözle görlilmesi, ,.e 
~özönünclc sabit bir halde kalm:t .. 
ı zaruri olan t>eyleri de ifadede 
~azrtcyc l'ekabet e<lcmlyor, Mese. 
liı., blr maJ<.a.leyi radyoda o'kursaııı~ 
'uhut ra!wnh bfr raporu :radyoda 
lekror ctlcrsc••lz bu mahale ve hu 
ı·apor jnsan psikolojisi Uıerinıle 

~üze hitap eden gazete kadar mü. 
t ir clcl;,'l'ldlr. Hatta radyoda. t~. 
t.irtnl 'kaybetmesi, dinlenmemesi 
de mümkündür. 

ı:rıd:'i·ofonlk temsiller bile ancak 
kc:Hlilcrüıi kulağa hitap cdon sa. 
rı tinr 'nSltasllc s<iılerden knrtuıa. 
raı, lrnrt.a.nnıyıı çahşmaktıulll', 

Buna mukabil hUıuula blr defa 
SÖylcnmeldc kalahifeeek tefcrrü • 
'ıtı dil~üniilmlycce!A kısa cümleler 
l'atlyo i~n c"tnha müsait bulunmak. 
tadır. Kl!ia njans haberleri, kısa 
l<oıırera.usl..ı.r, kısa. malüm&t ra<lyo. 
nun yn.ı1ıü>Uec.eği Cll mühim hlı. 
ın!!tlenleodir. 

Radyo dcninc gelinceye kadar, 
~uıeteler lus.a. haberleri, Wızada 
kolayca yer alacak yB.7.Ilarr, tefrf. 
lııılan, birinci pflina alırlardı. BH. 
lıassıı gazeteler ratlyo de\ rlnden 
onee dörtnala bir sürat.Jc hava.(11,.. 
~etcclllğt c-eşni!!ine doğru ilttll· 
)'orlardı. Liberal memleketlerdeki 
tnatbuntm bn vMfı radyo denin. 
ılPn sonra ya.\~ ya.vat değfpıeğe 
ha.o;lamıstır. Bu değişmeler yann 
11a.ba blivlil< f'aı'khlaşmslara yol a.. 
~~ktır." l'alnız ~jansla, yalnız ha. 
İleri erle, 3,.Jnız srul!ia~yonel h&\'a • 
~isle, ınaccnı tefrikalan ile t.any. 
His eden gazeteleri bs§ka türlü 
bir Iuı.rekete icbar etmektedİl'. 

llnc13 onun hlhzada kolayca yer 
:ı.ı~k olan ı;eyl~ri yapma ,ımfe-
iııe mukabil gazeteler radyonun 

Lahun bir ı;ekllde hlfl7.&lara yer. 
~rdiğl :ljans luıbcı1ertnJ, Jıa\•a.. 
tlisJeri terkibi bir tekilde anlate. 
"\k, üstltn bliteU yaztlara. hlkiı
~:re, Tom:utlara, ettidlere yer n. 
r.:~aı. meeburlyetlnclodlr. Ga.zc 
1~n radyo 6nbde aldığı bu yeni 
'llılfe onan da.ha kallt.e1i bir ne~ir 
'lanı olmuou icap cttitmektt•. 

tlit. Böylece pzetenln lstikbaJl 
1le radyonun istikbali birbirine 
~ıl letfkametlerde değil, birbirinin 
'hine inkieafiar kayded~ektir. k SADRI ERTE~1 

( Bugunkü radyo 1 
8,30 Prorram, memleket eaat ayan 

~.aa mllzlk Pi. B,415 Ajana 9,00 Hafif 
"°ta'ar ve m&r§lar PL 9,115- 9,30 E. 

1 
lrı aau. 12,ao ~m, Hat ayan 
2.aa Tek ve beraber tUrkWer. 12,•11 

1 ~ 13,00 Kanırk prkılar 13,80-
l •.ao Radyo aıoıı orile.etraşı. 1.8,00 
'rorram. eaat ayan 18,03 Radyo dana 
r1te-ıra.eı 18,415 KODU§llı& (Ziraat aa. 
~U) 18,615 Jl'o.aıl heyetJ J9,30 ısaat •· 
\ıı ve ajana 19,415 Konuşma (Yar • 
iti ıevenler cemiyeti adına) 19,55 
aıı IOlolarr. 20,16 Konuema (Tnbiat 
ıı.) 20,80 Şarkı ve tUrkUler 21,uı 
"ıtııu 21,85 Dans mUzl!l PJ. 22.30 
a.t ııyıırı, ajana 22,45-o23,ll0 kapanıı 

~hir Tivatroaunun 

GUncıu 13.80 Cl9 i'I ~- ıntA.M l\IS:\IJNll.\ 

, n:ııl "•; :;;: 
'\''aan: Necip Fazıl l\ısakiirek) 

KOMEDi KISMJSHA 
A.lqam 20,30 d:ı: 

Okae ve ıükae 
_.......o-

e"10ğlu Halh Sineması 
Bugtıp matlıae ıı de 

l 1 BtlYOK F1L'M BİRDEN 
'-""' Oelalllttanlc 0.-: Tlrk~ 
.. , 1 - -,: 'nrllOI ...... -

. '&oto ~ Şeytaa, 

Vı\1\11 

Milli piyango dün 1 0~~~,~~~~~~·
Ankarada çekildi nwru.::::~:ilüd•· ıon .. 
Milll piyango bugtııl Ankara.da ffl'. 

fievbıde ~Um.,Ur. Kazan•n ıa~ 
lan sını.til• yuıyoru: 

AMORT1LEB 
&ıo.ıan 1ve1 il• nlhayeUeıı.en bUtllJl 

biletler UQer Hra amorti alaoakl&rdlJ', 
10 ı.lBA KAZANM'LAB 

Sonlan M llf! nihayetlenen bllUln 
tJlletler our lira aJ&ot,klardır. 

60 IJM KAZANA?\'L.U 
Sonları 794, 245, 308 ile nl.bayetıe 

nen bUtOn biletler elflfer Ura la~k-
tır. 

100 LlRA UZANANLAR 
Sonları 938, 1560 Ue nfhayeUenen bU. 

tün biletler yUzıer lira al3Cf.kbr. 
600 LlM KAZANANLAR 

Sonları 4Q02, 80115, 3584 ile nihayet. 
lenen bUtün biletler beter yüJer lira a. 
lacaktır. 

1000 LlRA KAZANANLAR 
Son beı; rakamı fj5749, 19561, 14257, 

915596, 129 q2, 02470. 91502, 23727, 
64i91, 23216, 51817, 11789, 78101. 
27402 34630, 56821, 6$13ll, 99477 
41225, 55594 lle nihayetlenen bUtUn bl· 
Jetler biner !lra alacşktır. 

2000 LİRA KAZANA~R 
Son be§ rakamı 3()7'11, e9362, 75284. 

69362, i9426, 53555, 1){)72i, iSf>.47. 
U5024. 74083, 945!3 ile nihnyctlencn 
bUtUn blletıer iki biner lira alaeı:ıldır. 

5000 LİRA ICAZANA?:J.,,uı 
293149. 068043, 175347, 166573 

128577, numaralan beııer bl:n Ura ala. 
caktn'. 

10000 URA. ~A.NLAR 
262262, 268966, 828573 numaralar onar 
bin Ura laQllktır. . 

11000 URA KAZANAN 
367356 numaralı bllot yirmi be§ bin 

lira kazanmıştır. 
TAL1•.tJellR NEUD& f 

Be_,er bııı Ura kazanan bUeUerden 
dl>rt t&neat lete.nbuıdıı, otı bin liranın 
bir tanesi MerBiıı, biri Hadnnktiy, ü. 
çtıncllaU Ankaradadır. En bUyUk ikra.. 
m!ye olan 25000 lira fse Adryamana 
çıımuııt.ır. 

~ooo liralık bUy'Uk ikran1lye Adı. 
yamanda çı!tnuftır. 

10.000 liralık ikramiyeler Ankara, 
Mersin, Hadımköy, Çatalca, 5,000 ıı.. 

ralık ikramiyelerden t adedi tııtanbul, 
birer taneşi Cebelibereket, 2,000 liralık 
ikr&mlyelerden l& adedi İatanbul, e 
tanesi Ankara 3 tanesi tzmlrde, 2 ta· 
neal de Adana ve Erzurumda, birer 
parçaar <Ja Ödemi§, Adapazarı, Zile, 
Tire, Bursa, Acıpayam, MllAsı Na.zilli, 
Kırkhan ve Afyonda. l,000 liralık ik... 
ramlyeıerden 19 adedi tııtanbul, 1% ta. 
nesi Ankara, 3 adedi Fethiye, Ceyhan, 
2 adedi İzmir, Cebelibereket, Dlyarba. 
l:ır, E.skl§ehir, Antakya ve Adanada, 
27 parçası da §Chrln muhtelit' ycrler1. 
ne ~ıkmiftrr, 

Türk ticaret heyeti 
Almanyadan döndü 
Bir mUddet evvel Almf!.ny&yn. 

~den 1'0rk tloaret heyeti, Aııman .. 
yaya, ortdarı de. ~ ve ı.ı..earih 
Lana g\derek hu m.emleket\We 
t.emaılarda bukınmuı!Jıtur. Heyet 
refıı:I Ahmet Cemil Conk, dUn tel-• 
rimhıe d6ımı.tlftl\r. 

Ah.met Cenül, lbilindit{ gibi, ı.:ı
Ke rnil.9ttıarhfına tıağlı bıtı\.nbu1 • 

·.i~\d ticaret ofiısinin mnllm mUdU. 
riidür. Ofiıln it.h&lit ınUdlirU de 
lcenctiıl!e benııber AYf'IU)&y& ait , 
mitti. Bu at. lııiacıu'hıta:nıd& bl • 
mıştır. 

Haber ~ «öre, heyeti • 
rniz, ATI'llpa4a, ithalit iohı bul 
r.ıı~ ~ala muvaffak ol· 
muttur. 

._ .............. ~-..-~--~--...... --~----.......... --.._,_,. 

Yakalanan ihtik8rcılar 
.Anadolu tadrlerPlctı Ahmet 

Sa.buncu, ccçenlerdo Çiçekpa&:ı.rm 
da lthald.tçı Vaha.nda.n altı sandık 
lastik çiane elnu§, fa.kat va.nan 
165 lira açıktan pe.m a.Jma.yınc.ı 

ına.11-n ~r. Bunun ür.erı. 
ne 98.bıtaya nıUra.ne.at eden Afı • 
met Sabuncu Valıaau ya.kele.t~ 
tır. 

Su(lu dlln ad.l(yıeyc ,,~tJır. 
Bundan b6şka, 4 çuval Şeker N .. 

Cemal Sahir Opereti 
ıo Mart Salı günU akpmt Şehir U. 

yatrosu komedi tiyatrosunda Vf!rile • 
cektir. Şehir tiyatrosu artlatlcrt, kıy. 
metli sano.tkAr MUzeyyen Senar ve 
Halk Opereti aanatkArlan iıtırak ede. 
cektır. 

Ie.yVak ihtik4ı> YN>&D Kijıt.ben 
de bakkal Osman, uliye ldııci ce• 
za mahkemeei tan.f'mdan 60 lira 
pe.ra, 7 gün h&pil, 1'5 glin de dük. 
kl.ıunnı kal*tilroaar cesuma çar. 
1>ıhn19tır. 

e &ndrk kesme şekeri sa.klryan 
gazinocu Halil de 25 lira para ee-
:"MIDa malıküm odilerek gekcrlerı 
:müsadere olunm~tur. 

VAKiT 
Dcııma halkın menlaa
tinı düıünür. her aayı· 
: ,,Ja en seçme vazılar 

netcredf!r 

- Bu k!ğıd4 dlldta.tle ha.km .. 
Dedi ve tüğıdı iltülemeğe ufra

şa.tı ~ Jat]drrd1, ıkiğlQı e. 
line aldı, dddI bir eesle okun.ğıa 
baalıt.dı: "M~ur lıla.c&r m:atar 
A. T. Ka.de:r (~ numara 1), 
Port Elimbet'de kwduğu seıkia yüz Yazan: F ranıuva Körmendi 

nımıza gelmll,}tir. Vapur, tekrar 
Y:ıuınnlstan:ı götlinnek üzere Kı • 
'11aym yardım eşyasını yilkUye • 
cektir. 

tnhiaarlar Vekilinin 
tetkikleri 

Se!ırimizde bulunan GUnırllk ve 
İnhisarlar Vekili Raıit Karadeniz 
dUn öğleden evvel inhisa.rlarda 
meşgul olml.lŞtur. 

Ticaret Vekaletine 
bağh müdürlükler 

Tir.a.ret Vek&.letl:ne bfığlı mlidl\ • 
ilikler arasmda bir i§blrliğt ve jş 
bölllmU yaotlmıı& kararla§tmlmı§'" 
ltr. Bu m~e.Ue. inşe müdlir)üğ\tr. 
de bir top1antı ya.pılnuttır. Bu top 
lıı.nhlar, stk sık devam edece.lrtir. 

ia§e bürolal'I kadrosu 
genişletiliyor 

ta.şe bürola.rnıın teşkilatı ve ça
l~a dur.ıınlım vekAlet tarafın • 
do.n esaslı sureUe tetkik ~dilmek
tedir. Mevcut te~A.t ~ttynea kt. 
fl gelnıcdiğinden takviye e'11le • 
cek. beledlyelcrtlc oa.ııf!Ul ia.,.~ 
Ujlerilc Jll.C?.3'lll clıan memurlar da 
iaşe kadrosuna verileceklerdir. 

- -----' ...... - -
Valinin tetkikleri 

Va.li ve Belediye Reısf Dr. J.,tıt. 
fi Krrdf\r dlin Halıctoğlu yolunun 
i!).Şaatmı tetkik e-~, Ga.zl bulvr. 
l'IJU gezmiştir. ln.~tm sUratle Jk· 
mal edilmest içm al!kada.rlara e • 
mirler vernü§tir. 

Ayakları KP-llİlen papaa 
öldü 

Evvelki gece &L&t 8 11ını.',armd11. 
13inaryal admda blr ~. Jk\:) • 
diye Gazm09U 6nünde t.ra.ıı1Yal"'l 
atlarken şapkasını düşürmüa. eJ • 
ma.k ft\teıiken de tra.mw.ym altına 
ı;itmt"!lir. Tramva.y p:ı.paarn iki a, • 
yaj;'Iııt birden kesnrlş, Binarya.l 
~ş.ldmld·ğr hastanede ölınti-ıtür. 

Vo.kaya müt1ddumumiU1t. el koy. 
mu15, vatman yakal&na'l"a:k tahldu. 
t.a ~la.nm~h!". __ __,,,_, ........ --
Bir yanP,J.n baslangıeı 
Kumluı.pl(]a Sn~at ~}{ağmd,a 

Mmd.a.!a admda biri ine ait olan 
ı~ numaro.li aJ)&l'tmanm 4. üncU 
1tatmcla )·anl(m mJmı.r.;, fJÖndüriiJ • 
rn.Uştür. 

Apart:.un.a.u.tn l 7 l:>in l<iJllYll figor. 
Uı..lı oldu~'U l\nlc.<:.ılını5. tahldkata 
:ı,,,._şJa runışttr. 

·ı 

Liman reisleri arasında 
Bodrum liınnn reisi değlşınia, 

verine Gelibolu liman re1si ~cmal 
~OztUrkm~ t4}'1n edilmb;tir, Kt .. 
mıı1, vuifes' bııGIM gibni'JUr. -----0·---

Albn fiyatı 
DUn bir reşadiye altmmın fö'D .. 

1 
tI 33 'ira, kUlçe altmm fiya.tı iee 
~70 kunıııtu. 

Çeviren: Mu:.:aller Acar 
vilıA.•!k ... ,. 

- Demek böyle ğer,hal f.ercü
me edecek kadar !ingill:acen kuv
vlrtli hal ... 

-6-

Diye Zatony sordu .• 
- Evet.. ~raz bir §CY bil~.yo

nım .. Ya un?. 
Diye Keleınen ıboce.IO<lı •• Zatony 

pyot ciMt bir edıı. ile: 
- Ta.bii biliyorum.. Deöi. Fa

kat iki sa.niye 30nl'a gfüerc-k i.'fıve 
etti: 

-- Haydi, haydi korkma. Ben 
in&itizce ncırcden bileyim .. Sallfonu 
meydnna vurneaJt doğtUm .. Fn•kat 
ewela ııu resmi ver de blryol gö
relim. 

Ve Zatony mecmuaya aa.hlfcs.iııi 
eline aldı. Az zaman zarfmd.a bu 
r.csim büUln :ıu.ıı.sayı dolaştı .. Reenı 
her eline cı.lan 901 kolunu göğ
slinden a§ağı salla.nduıl) ~klindcn 
Kadar'ı tanıyor.:Ju.. Her b'ri res
mi tetlriJr et~kten soorn Kadar'ın 
mlihjm blr p.bıtyct , okluğuna \.,, 
aervet yaptığına mliltefiknn k •• mr 
verdiler.. Fakat az sonra Simon 
t~krar re:>mi aldı, cvi?'di. Çevfr<f: 

- E\'veliı size ijunu sörley'.ın ki. 
6edi, bu hel' satırı para ile ~ uz.dı · 
rJmı!I bir reklam makalesi .. Acab:ı 
ııe zaman neşredilmiı, bu? 

Kel!.'mCn d .şçinin bek!arne e:.ılo
nundaki mCC1ltu:ı.nm ilk sa.hlfcs':n: 
.~ .. gihi oida: 

- l":ğer aldanmı;yoraa.m mcomu-

•nm tarihi maym 1928 idi. 
Dedi.. Veyz; buz gibi soğuk bir 

sesle: 
- Övle ise buna ehemmiyet 

ve'l'mfyellm. diye M>zc ktı.r:ı§tı. Ara. 
dan ftd sene geçtiğine göre çoktan 
iflfıa etmiş. :zUğUrUem!ııtir. 

Ve bu l'ltSsler Uzcrine bir mtina
k~adır b~Jadr, \ü kısmı l{ader 
!Je Kelemenin tarafmı tutuyor, btr 
bü~iik pa.rtl de kıskandıkları bu 
ııcngin adamm aleyhinde atıp tu
tuyorlardı, ı:ıilıayet eski def~ler 
iuınştmlm:ığa. ~lanıldı. Bu mU
nasebctle mut.aMn'Iflıı.r Kadnr hak 
kında dalı b!r çok ıünler söy~mek 
imk!nnıı buldular, mektepteki ka~ 
blllyetstz~ğlni, soğukluğunu, kal· 
leŞllğini MYJP döktUler.. Penge>en 
clf'dller, aptaldı, dediler, sersemdi 
• 1cdllf'r, ağızlanna ne gelirse ıı&y 
Je,.(lilr. nihayt Kroh bUtün kıskan~· 
ığnn k6tU dlllnde topfayamk: 

- Gfur.eu, de<ii, mndem k\ he
pimiz Ka.da.r'la bu kadar dO\!lt.a. 
ue ( !) mlinasebetlere 1T1:ılik !ımişiz 
m halde kendisine bir knç ısatrrlrk 
t:r şey yazıp h:ıtırınr sormak hf<o 
cic fona b.r tcçebbüs olmaz .. 

Meclisten birl bu sözleri "aptal., 
diye karşıladı, fn:kat unıunriyet 
kendigine hak ve'rdi .. O zaman Ke
l.emen büyük bir soğukkanlılık ve 

dllşünceli bir ta.vırı.: 
_, D:nle beni Kmh, dedi. Sıurı.i

mt söylU}·orwn ki eeni anl!l.lJlı;·o
rum.. 5iz ~ kefld!WlU "Mer
haba Kadar, ruı.aıl.sm, mı c&ki ar
kttd~rm hfıli. seni um.ıtm1.11 de
ğ'.ijlz ... §e'Jdinde bir kaç ıwı.t.'1' yaz. 
E:!l,k annkl fena mı olur. Bu aahr
lnr b llrn.sea Noel gUnUndc ele gel
diği uman değil l{ad!lr'l vall§i bir 
Jıayvıuu h'lc memnun eder .. Eğer 
sen heı me6eleyi bu nokW nazo.r
la mULÔ\haza ed~re.en ~ni yolda 
gör.düğiım 7.&Man bir dallR 11el&om 
vermeJ'Qem Jıi.zım.. Çünkli UçUncU 
hir ıefer de ooni gördUğUn z.wan 
senelerce evvel peni t.oltMlt\llığı?J! 
batırma ge1ncek ve o ze.man bir' 
daha b nl dn görmek f11tem'yecek~ 
rln .. Bu her birimizin va.ziyntJ için 
bu Sjekiide mUtalea olunabilir .. Nn.. 
n! h:ıkkm1 yok mu 7 

Hnltkı v:ırd• .. Hem d.r ~ h!!ltlcı 
\'l'.rdı . Bu nJdn nuh:.k masanın ~t
:rnfınn toplanan'ıınn bllyUk bir Jtıı
nıının ltnnaı.tlnl kcnd,i lelılnn çe· 
virme.:;ine knJi gel~ti. 

Iwn!I. celincl 'n ltalın ~olırın ka
lemini ç ka"tl.ı ve 1118.MYB. vurarak : 

....... Garron ka<"rt gelir .. 
Oi:ve ı;r-stendı. EV'Velı\ kimın yn

?.acıığı. son?a ne yaz lacağı rnUna
kqa mevm11 Oldu. n.Ulayet batası 

3 

Tramvay kaza arı ve 
tenha semtler 

llcnh pek ta.. bir ,ey ol<luğg 
Jphı, "KC»tka" f&eiuını ele alıyo. 
ruın, G&Mtoler, bunu li)'Jk oldu''U 
6nemle Pr§ıladılar. Tcllcdlter, 
pulWldar, her <landa kaııa, yüz 
kalorn birden l:Muıarak, yürekleri 
tit1'1tt~k maka.leler yıtııldı, Fn · 
ı,at dikkat etUll), me&eltn'n lç~-ıı. 
aline d«*unan yok. Kbnsc, l.ıu deı. 
din tlsttladtıki ])Orde)i kaldırma<Jı, 

7Anıaıı ı&nıNt bu t,Urlü ~auıla. 
ra utraaılcl.jmı fl:ÖriiJoruz. Hele 
!J<ll,....Qpr ile li,ııtlh, Topkapı Ue 
~11- araanrda ırün g~ez, ki bir 
ikaza olmasın. Fa.kat biz, tesadüf. 
Zl"ıin lütflle geç'JUrilealerl, küçük 
aıansmıanlar, kantoronlar \o ime?. 
lmrı ilaçl:ırilc ~,·anJarı dQymadı· 
~ımız için Jcaza çokl11j,mu eınnr. 
~iz. 

Nl~lu bu semtlerde kn.za re1rnr. 
lan kınlıyor! Eğer ~tmillde bo§u. 
bo!li11na altan bu yurttaı; knnlarınt 
döldllclük1eri Y•re göre ta•nlf e
den uyıcdar bulunMydı~ fnclayı 
daha tyi kavnyacakttk. 

}Net, kaµ.\ar oral&rda oluyor. 
{)Unktt bn batlarda al'!Lhal!lr, iki 
tarafı bo~ arsa.Jar arasından 'eçer. 
l'ollar kont.rolsUzdUr. Çocu':dar, 
a.rabrında tramvaya atlama mUı;:.-. 
baka.lan tertip ~erlc;r. Her gCÇl'J\ 
araba)'& an çibl saJ4ıru1Ar. Nf)re· 
sloe ya.pı§llbillrlerşe, orada 6&11a. 
nıdar. Bu scmUerin c.» fena a<leti, 
en kötü ı;örencff budur. 

Tabii hUkümett.en bnralılra po'lb 
kordoı.ıları kurmasını istiyemeyiz, 
Yortt.a öde,·Ju •~'nlnu,~ır. J>evlo.. 
ı. dü~ lıaf;ka, aileye, anaya ha-

hııyn, mektebe, çc\ reye düten n. 
~ife b:ı~kndır. 

Oralara 3-'0lcul:ılı edenler bJllr 
hw, 1.1 l•"at ht n •.onra, hele E8k; 
A liri geçince t.r:.ımvny &ıl'l\balıırmıı 
corlf.t hiicumlıın baslar. 

Hem bu Mku .ı, g 11 i :Uzel bir 
bcclın n g illt1 lcin ile '1cf,Hı1ir, Jlıı. 
yır, elli ndım sonra, trnm\ a lap·. 
an çocuklar, birer blrer r.thm:ıtrJ 

bnşlarlıır. nu efer de, ka.1'Klau 
ı:elcn \'nl;'onnn yaklaşma mt bek • 
lerlcr. Jlı:z.lıı. gidcrk n, bini biı 
tclılil>cclir. Arııb:ı durmııdan af!a. 
l ııslarda be, bn t 1ı1ikc, lkj l<al 
büyür. n 1 :ıra ın dlisi:p b:ı..or;ını ~ :- • 
ııın, ı11zlni pntlııtn:ı, cğzı burnu 
kan icin<l{' imlan nice'erinl gördük. 
Ki b!Ur ~c~ ya\Tu ''t tanoz''dan 
gitti?. Çünl•U 11 thran cllzlcrlet 
F;ıyrr1an ellerin ili~ sıırı;ısı ç.1tmur 
"e birinci peıı ıınanı kirli ~e 
6Ulandtl'. 

f'nızctelcr, yani biz, anca}· biiyiiJ•, 
l\anh, f erl bir lcaza olı3Qğ-ı' 'akıt 
<.lflc geliyoruz, Amn n<'rp,tleıı (lu~n
r..d<, ıta.sıl blle<",eğh. :" Mc f!r ki yolu· 
mnz oral:ı.n utrrnmıı; ol'4tın, 

Analar, bıı.balar ~ocuklarma htJ 
i in trJdi" c<iinl ;ınla.tmnlı. Seınttı. 
lor, kQmşular arasında ~lblrllği yıı. 
JIJlarak, ) O.\ mhr ömltmn. alınma. 
lıdırlar. Bugün bir komşunun ~ .. 
cuğunn kurtAron. do;ı;.m yola çıka 
rım insan, yarın d , kendi ~\TV. 
~u J\om~ısunnn yardımllc kurt.. 
ıı•. Runu f>9ye: ibil"'lim ''e bi.ille 
)'l\~lım. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

r~~I 
Kiğit azlığı v 

kitab ya ~~ı 
K :l~ıl d11rJ1ğı dolayışfylc hü. 

kümcttn el koyn a tedbirin • 
ucn Qllffi1 llC~rinıt h yatımızda 
bir doiltfldik t1lıacaiı tabii idi. J'J. 
~·ımıdı kjtııplıır azalacnJ...'11. 

Kitııplann azıılmcsı, münc\"Ver. 
leri üzen bir olay gibi IJYriinül'6e 
de, çok kimselerin buıııı aevlnecc. 
pini de kaimi etmeliyiz. Çünkü 
kitap ı1eyinçc nklımııa, memleket 
kiilHlröne ser~eklcrı nzım haklkt 
bilgi ve san'nt eserleri gc'dlAl gl. 
bi, şimdilik orladnn knlks:ılnr dn. 
hl, kenıfüerini aratnnyaeak bir ta. 
kını boş ve deAersiı: kitaplar d~ 
gL'lir. 

Kcn11m, birçok mcşgııliye'ler a. 
rasındn, bir nevi t:ihn1 l'gzersiz ol. 
maJıe üzere, rn aşıı~ı kırlı tııne ka
dar polis romanı terdimc e<Ylp J,ı. 

l:ıp halinde çıltıırmı<; biri oldu. 
öum halde c:c:;arclle söyliycbılirlm 
~ı, şlm li hu ıııbi ''/nsa • fiso'' ya 
f{ÖJ: vumnhilecek çıı~clıı değiliz. 

J<ı •ııp )):ısmok Jiızınl ;o, do~ru 

ka.falardan çrkan scs1..rre f irlerc 
tercüman olan Kelemen mUsved
d(yi çizdi. Temiz akrken meiktup 
ı:u 1jekll alınış bı,ılımuyordu: 

"Az'zim Kadar., Esl:i lise a.r
kııda.~lannd~n kUçU.k bJr ~nıp ye. 
ni senen! tebrik eder. Bir tesa.dUf 
ı.eticca nele mem.nuni~ etle öğren
dJk ki ,Uzel bfr mevlci sahibi ol
muo. eV'. erµnif, .zeng~ Ye me§hur 
olıı\uşsun .. lı'ekte-p ıı:r.alarında bU
yilk bir nete içinde beraber g~.ir
d.ifim'• me1Ut gijıılorf P\lgiln de 
yli.dediyôr ve .senin ~tlkbaldc de 
11yıü ~lde muvaffak olmaııJ t..c
rnennı ediyonız .. ,, 

Kelcmen melitubu tlitirdl~en 
t:0ııra btr: 
-Of .. 
Çebrek kalemi arkadoşına v1'r · 

di: 
,_... Ha~'C!i. dedi. Şimdi imzalıı 

maiıı bw}laym .. 
-- Evve'A sen evvela sen .. 
Diye P.on11 k.ııleml kcndi!!rıe ia. 

<ic etti, J{elcmen lınza!adı, sonra 
Sopra mektup bUtün m:u:nyı dolc..ş
t: >ıerkes im:ıasm1 koydu. Tam on 
dört !mzn vardı .. Yalnız Kroh im
za koymamıştı .. Bunun :,.in de bi
raı mlinakn.-;:ı oldu, fa.kat kimse 
Xroh'uıı bu haline ehernmlyet ver
mcdlı'h icin geçildi .. Srra u.rf n U
z<.>rlne adres' yaı.ınağa ~eli, bu 
i~i de Kel<'.:ııen yaptı, sonra zarfın 
arkasmn ynzılnc"• k adres mUnn -
kaJa mevı~u o1duy~ dn bu iıı de 
ı:ierhal hallolundu ve adres olnrak 
kdıvenin ismi yıwlacağ-na l\'.ele
menil') adre•i 5·~zıbnasın de itljfşk 
~tti.lcr. Ve Kolemen mrktupbu ce
bine yerle!ittrirlıen : 

(Dtııanıı var) 

c!ıuı doAru.ra ciddi ihlı.} nçlnrımıu 
knrşıhl'nhilccck cscr1er1 ({ÖZ onün. 
de ıutmalı)ız. Bu sozlerimlzlc, iU· 
kıırıdıı da lşarel elliAiıulz ı;ıibi, 
"yalnız ilmi kJl:ıplar lııısıılım ve 
kütüphnnclerimizln 'ilrinlerJni a. 
Iabildiğlne o çeşnide nğırlıkla dol. 
ciurııhm'' demek is•cınlyoruı. Çid. 
di lhti)·açl:ırımız arnsında sncsdıl 

edebi romıın da vnrdır; kı)nıetli 

şlır de vardır; hnl tercfimelerl; po. 
puler hilr,ıl nc~rıynlı dn k.t> doıu. 
n:;bllir ... Iluıılıırı da hes:ıphyar-..k 

her hlrınin dellcrlne •Bre l.ıa.c;kı 

heddi 13)in ederek neşriyat hn)'a
tınn dolıııınlnı ı temin cdi ebilir ... 
Foknt değer izlrrl, nslıı !.. Onlor. 
şimdiki hıılrlc, nna kumındo öl. 
miyc m:ıhküın edilmelidir. Bu bir 
ı;uç sayıJnmnz. Çünkü doğınalıırı, 
gerçekten isrnf olncııklır. 

Bu nr.:ıdıı gençlerimizin ve umu. 
mlyclle münevver hnlkın serbest 
küliiphıınelcre rııjbe'ini nrlırncıığı. 

nı sanıyorum. Her hlr kilnhevinin 
cık:ırdığı eserden, bu umumt kü. 
tnphıınelere oltnmakln dcvnm cdi. 
lıyorşıı, islif dcşi de f(Örülecektlr. 
Zira lıuqünkfi ncşriynt şıırtlıırına 

f!Öre, bnskı çcııjdi ve ııyı ı gittikce 
az:ı'ncağınrlıın, her vn•nndnş isledi. 
I! lcıtahı, hiç olm:ız o öyle serbest 
hir liiiliiphancde bulup okuyacak. 
tır. 

~ill fırsnllı.ı her çıkan i)'i ki,optan 
en aş ğı hcşer nüshası bulunıın u. 
muml klitiiııhcnelcr'n sarısı artml. 
sa, ısık sık ''genel ol;ıımıı el'lPri" a. 
cılsıı )c-lrlir. 

M. J. HiKMET MUNIR 

MevJid 
Jofuhıı.rrlr o.r't C: ~ z Cem!leddln 

Scrvcr'!ı) babruiı ''İbn J_MuhtAr Sey. 
yid Server Üstün Ba " ın hakk'a ın_ 
llknllnln bu l n ktrl< nr.ı UnlldUr. 

llUl)!ır 

'n 

:E Pazar •Pıızcrtesi 
1 

8 Mart 1 9 Mart > 1 
:ot! 
<[ Safer: 20 ıf rı 21 
'-- ?"n ım: 121 ım: 122 

\ llkıtlı•ı \ l•r<:ıfl 11.1.ını \ li"Jr. t,z.ıını 

Oüueşln 
6.2S lZ JG G.%1 12.lG 

doğu il 

Öğle 12.25 G.18 12.2.'.i 6.17 
Jkindf 16.Sfi 0.38 16.(.() t.11 
Ak5am 18.08 12.00 ıa.oe IS.IO 
l'atsı 19.38 ı.so 19.40 ı.S9r 
lmsak 4.47 10.40 4.43 10.87, 
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•7da ocaa l'1lnlf dllfCUtk • Posc. 
aıruııne ıtrmıYeD ,erlere aya 
retmJt Def9I llUnlf gam'D9dU1r, 

A.bcıoe ilaJdml blldlnD mellbıJ. 
-. teJgTat Gcı'etlDi atıoae puua. 
D1D poeta "ya tıaııU üe yoUama 
OoretlDi idare lllendı UMl'tD• alU 

Baş, Diş, N9zle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Botun Ağrllarınızı Derhal Keser 

lcabmda Günde 3 Kqe Alınabilir: Her \'erde Pullu Kutulan hrarla bteyiniz. 

·Emsalsiz bir keşif 
sayesinde 

BURUŞUKLUKLARA 

SON VERILDl 
Bu tecrübeyi •yapınız. 
'Meşhur bir clld mütehassısı ta

ratından tamüssıhha bir genç kız 
cildinin unsurlanna benzeyen ve 
cild hüceyrelerlnden istihraç edi
len yeni ve kıymetli blr hulasa 
keşfedilmiştir. BİOCEL tabir edi
len bu kıymetli hulasa, şimdi clld 
unsuru olan pembe renkteki To
kalon kreminin terkibine U!ve 
edllmiştlr. • Akşamları yatmazdan 
enel bu kremi sürünüz. Siz uyur
ken cildiniz bu kıymetli unsurları 
masseder v<ı sabahları uyandığı

'.nızda da clldinlzln daha açık, da-

ha yumuşak, daha taıe ve da1ı4 
genç olduğunu görürıünüz.' Gb~ 
düzleri de <Yağsız> beyaz Totaıon 
kremini kullanınız.. Tert1b1-Dde~ 
kuvvetlendlrlcl ve beyazlatıcı cev
herler mesamelerin dahiline nutus 
ile oralarda glzlenmiş bütün. p.yrl 
saf maddeleri erltlr, siyah nokta~ 
lan kaybettirir ve açıt .meaame-

1 
!eri sıklaştırır ve bu sayede clldi 
beyazlatıp kadife gibi yumuşatır1 
Bu baslt ve kolay tarzı tedavi lld 
her kadın bir çok stneler gençle-~ 
şebllir ve genç kızlann gıpta' na~ 
zarlarile bakacağı fa.yanıl. hayre'' 
bir cild '~e bir ten.,. temlnTedeblllr1 
Tokalan kreminin'• memnuniyet-' 
bahş•neUcelerı garantilldlr~ Aksi; 
halde .. paranız iade olunur~· 

inhisarlar ·U. Müdürlüğünden: 
DsU&me 

Maim claıl Mlkdan Şekli Gönü Saati 

HUblon 10.000 kilo Pazarlık 20.3.942 Cuma 10,15() 
Aleminytlm kapsül 5 milyon .. 11 

1 - Yukuda cins ve mikdan yazılı malzeme ıartnameler1 mucibince 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hlzaıarmda yazılı gün ve aaaUerde Kabata§ta Levazım 
şubesinde Merkez Mübayaa komlİıyonunda yapılacaktır. 

3 - tsteltlllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve ııaatıerde teklif ede. 

cekleri flat üzerinden % 7,5 güvenme paras1yle b1rllkte mezkQr 
komlayona mUracaaUarı. (283') 

Nafıa Vekaletinden: 

nn.,_a. ......... ~ 
~ A..IUT'1I ...,.. ,....., 

Adı' .. oettftlrme GcreU 21 KrJ 
llAJıl OOl&&'l'L&IU 

l'learet ll&DlanD.m ADUID • • 
tm eoodan tUllU'eD ll&D Myfala 

l'IDda '°· le -~ 50 laaruf. 
dOrdODCO ea7fada l; llUDcl " 
Uçtınc:Gde ll; ııutnclde t; llaflılr 
,.. ıteaıeoe a uncm. 

BQyQll; QOll deYamlJ ~ 
renkH ll&D nnnıere ayn ayn m-
11rmekr faPWr· t&Mmt ıJ&ıalarm 
taııt1m •tın oo ~tur. 

naan Mabl791k ObmJ'U 
&DGe&ı ....... 

dll aet• ao: ua aeıu. oo, ıac 
.1et&m 86, 06rt defUI 70 ft OD 
.,.,.., \00 ll\lnlftm. 

Askerlik ilam 
1 IDCI T\kD. Aüerllk DalrMIDden: 
1 - Konya n Kayseri ukerllk 

m.mtak& K. lıfı b6lgesinden 325, 326 
.dotuJDlu ihtiyat jandarmalar. 

2 - Diyanbakır ukerlik mmtak& 
K. lıfı bölgesinden 325, 326, 327 do -
gıııiı1u lhUyat Jand&nnaıu. 

3 - ErEurum ukerllk mmtaka K. 
ııtı bölge19lnden: 325, 326, 328, 329, 
330 ve aa1 dofuınlu ihtiyat Jandarma.. 
lan talim ve terbiye maluıadlylıe ceıb 
ve eevkedlleceklerdlr. 

' - Yukanda i16n olunan bölgeler 
halkından olup da ı.t&ııbulda yabancı 
ıubelerde kayıUı mUkeDetlerin hemen 
kayıtlı olduklan yabancı §Ubelere mu_ 
racaattarı. 

5 - Kü.racaat etmiyenler haklcında 
ıwıunı muamele yaptlacatı nan olu·. 
nur. 

• • • 
Zmlnöatl Yerli Aa. Ş. Jltk. dall: 
-.ıTia.\.~ot,.M.~ 

van (36967), Zttaa Ttm. M, 8aphl 
ot. Abdlllbdlr (SH18), Tblt. Bıu 

ot. BWmt Tert9ll 111 ('81N6), Vt. 
Tp Arif ol· llıl. lllllö I01 (1111), Yel. 
P, Tpı. C-eWettln Beırlclnar ('1'791). 

8'dt'--hmet Cçöncü 8u11a 11akuk 
..... __.....nclm: 

H2/3 

tatavri oğlu Hürmüz ile Fatma Zeh 
ranm pyian müıtereken mutuarnf 

oldukları İlltanbul Dayı hatun mahal. 
lesinde küçük yeni handa 3 inci katta 
eak1 w yeni (10) kapı ve (260) ada 

ve (128) kütük No. lı Sultan lııluat&fa 
hanI aaüa vakfmdaD bir odanm izale! 
§UyuU zımnmda turulıtu tekarrtlr e. 
derek müzayedeye vazolunmuttur. Kıy 
meU muhammeneli (600) altıyllz ilra· 
dır. Birind açık arttmnuı (28.3.942) 
ta.rihlııe mllsadit Cumartesi. gUnU aaat 
(10 dan 12) ye kadar icra olunacak. 
tır. Kıymeti muh&mmeneıdnln yllzde 
yet.mi§ be§1ni bulduğu takdirde o gün 
lhalet kat'lyeal yapılacaktır. Bulmadı. 
tı takdirde en IOll arttıranm taahhü. 
dü baki kalmak üzere on gün müddet. 
le temdid edilerek ikinci açık arttır. 

muı: (6.4.942) tarihine mllaadlt pa
zartesi günü aat '(10 dan 12) ye k&.. 

dar len. kılınacak ve o gUn en çok 
arttıran& ihale edilecekttr. İpotek ._ 
hlbt alacaklarla diker al&.kad&rlarm 
itbu gayrı menkul üzerindeki hakla. 
ruu hu.1U811 Ue fals murata dair o. 
lan iddialannı evrakı müabltelerile on 
be§ gUn içinde bildirmeleri l&zundır. 

Aka1 .halde ıı&klan tapu aıcmerne -. 
bit olmadıkça aatıf bedelinin paylq· 
mumdan hariç kalacaklardır. KUtera 
kim vergiler hiuedarlara n delWlye 
ve valaf1ar kanunu muclblııce veril _ 
mut ı&zmı gelen ytrm.1 aenellk tam 
bedeli ve ihale pulu ve tapu murat. 
lan milftertye alddir. S&tıt ı>etin pa_ 
ra ile ve tapu kaydı mucibince ve le. 
ra iflAa kanununa tevtıkan tcra edilir 
Arttırma ~ lfbu UAll taı1ll1n 
den itibaren mahkeme diva.nhaneaine 
talik kılmmlfbr. Talip ol&Dl&rm kir 
meti muhammenulnhı yüzde yedi bu. 
çutu nJabeUnde pey akçumı hamilen 
o gDn ve aatte tmmbUl SultanahmeL 

1 
de Tapu btnamım alt katmda dairel 

20.3.942 cuma gtlııU saat 15 de Ankarada Nafia veklleti blııuı içinde ı K A y 1 p L A R mıh•ı•ımıd& Sultauahmet tlçilnc11 
malzeme müdUriüğll odasında toplanan malzeme eksiltme komiayonunda 1 __ .;.;...__________ sulh ~kuk mahkemeal Ba,ldtabeUne 
•'3200 .. lira bedel tahmlıı edilen ''5000,. adet Buldokun açık eklliltJM uaullle ff2/8 No. lle müracaaUan ilAn olu. 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme eartnamesl ve t~errüatı bedelsiz olarak malzeme müdürlü· 
ğ'Unden nlmnblllr. Mu\•akkat teminatı "240., liradır. lsteklilerin muvakkat 
teminat ve §nrtnamesindckl vesalkle birlikte ayni gtln saat 15'e kadar mez. 
kQr komlsvonrut ha:r:ır bulunmalan l!z?mdır. (160~028) 

• 

.................................. 
ti; ürklye ~amllarlyetl 

ZiRAAi BANKASI 
Kurulu~ ıartıu: iM& - SımnayNt: 1000.000.000 l'Urli u,... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler.. 
Pars blrikttrenJer@ ~ 1100 Un lkra•n•ve f'erlvor 

(.111t"' CS."loKıuııtıoı. ırna.oarı..ıı ve tııoarıtu tuarruı o..apıarmoa erı u 
~ ıırıuı t>ulunanlbra ter.ede 4 ı:lefa çek11ec.k ırur'a ile ... tıdalr.' 

olf\n8 ı;:"ôre lkrıı mty• ı:ıağltıtaCAlrtn 

• • 
• 

•fl . 

'"' )fi~ 

t.;f 

lf)(; 

:.ooo 
t.000 

'000 
ı.OOCJ 

. ııcı .. t,80( . iZCi .. • t,llO(. 
1 flC) ,. Utc . 

OlKKA'I Hesaplanncııu1 parı&laı otr tene ıçincıe 50 ı1radaa "fll:t 

":114'ırıt\ enı.: r.. kramı\•e c;ıktıgı takcıırcıe fi: ıo ru:aa:tyle YerUecektıı. 

Kteıcıeıer 

rlllt'lf \•flpılır 

ıı M11rt ll Hıı.zırar. l1 Eylo. 1J Blrlnc1k&aWI tarih•~ 

~ .. ntnf : AS/11 l'S 

l"ıııu1u4 Nc~rıyalı id:ırc eden 

Bıı~ıldılh yrr: \'AKfT MATRAASI 

RcJik .llımeı ScueQtl 
• 

Rize nüfua !nemurlutundan aldıfım 
H dmık" ~ ..__,. nur. (390156) 

nutua klğıdım De a uy .......... --------------
alaydan aldığını ukerllk tezkeremi 
zayi ettim. rtll'ıtalDI aıacatımdan eL 
kiainlıı hükmU yoktur. 

JUunln Kanclere Yonı.t köyUnclea 
Hatim otla Omlan Yılmaz US t.e. 
velllltttl btanbal Kantarcdar Btlytlk 
Yeni ilan 50 Jl1llllal'IMIL ( l906I) 

••• 
Fatih nüfua memurluğundan al. 

ciığım nUfus ntlzdanmu ve Fatih 
ŞubeAhıden aldığım aakerllk cil2'. 
d'UUillJ zayi ettim. Y~niaioi çıkar • 
tacağmıda.n eekiınıin hWmıU yok. 
tur. 
Şehremini Mollqertf mahal1-I 

, HayretttDpıata aobk '78 numarada 
S20 doğumla Tevfik oilu Cavit 
Koeak. 

Saltanıabmet 1 inci 8alb Hukuk ID. 
klmlljinclm: 

942/25 
Poata telgraf umum mUdUrlüttl ta. 

1 rafmdan vazlteaine devam etmemesi 
· hueblyle müatafl addedilmesinden do· 
ıayı peflıı aldığı m&&ft&n 43 lira 151 

i kuru§ zimmetinde kalan paket güm· 
rll#tl bedelinden 212 kunıt ki cem'an 
45 lira 63 kuruıun tab.alll talebiyle 
Gemlik Ziraat bankast kooperaWl 
mUtterek muhaaibl ve Tuv1ri Etkir 
gazetesi muharrirlerinden Galip aıey. 
hine açılan davanın gıyaben icra kılı. 
nan durtl§masında: Paket müdürlüğ(ln 
aen alınan ve zimmetinde kalan pa. 
ket gümrülU bedelinden 212 kuruQun 
vesikası mevcut olmadı#tndaD bu hu. 
sual& ldare yemin teklif eylemlıUr. 

212 kunıı hakkında berayi yemin 28. 
3.942 aaat 10 da icabet eylemem ve 
akJİi takdirde eeklz gün hakkı lttrazı 
bulunmakla mUddetı zarfmda itiraz 
ve mOteakip celeede gelmeditl tak -
dirde kaç1DD1Jf yolundaki muameJelll. 
nin kesbi kaUyet eyleyeoetı maıam 

olmak üzere uan olunur. 

Saffmıümect Cçtblctı &ıUı 
MıaJalrecmllnclea: 

1atavri ottu HUrmUz ile Kehmet 
Rilftünün pytaıa ve mU,tereken mu. 
taArrıt otduklan ı.tanbul Dayı ha • 
tun mahaileeinde Küçtlk yeni handa 
Birinct katta eakl ve yeni (14) kapı 

ve (260) ada ve (2') pareel numaralı 
ve (3) metre ·(75) u.ntim miktarında 
ve Sultan Kuat&fa vakfından klgir 
bir odanm lzalei ıuyuu zımnında tu· 1 
ruhtu tekarrür ederek müzayedeye va. 
zolunınuttur. Kıyımıti muhammeneal 

1 
( 500) bqytlz liradır. Birinci açık art. , 
tırmuı (28.3.942) tarihlııe müsadit 
Cumarteat günü saat ( 10 dan 12> ye 
kadar icra olunacaktır. Kıymeti mu. 
hamm.enealnln yüzde yetmtı be§lnı 

buldu~ takdirde o gün ihale! kat1ye. 
1 

al yapılacaktır. Bulmadığı takdirde 
en son arttıranın teahhUdü baki kat _ 

mak üzere on gün mUddeUe temdicı ı 
edilerek ikinci açık arttırmuı (6.t 
942) tarihine müsadit pazarte.ti günU 
ıra.at (10 dan 12) ye kadar icra kılma 1 
cak ve o gUn en çok arttıran& ihale 
f.dllecekUr. İpotek aahibl aıacaklılarla 
diğer alAkadarların lfbu gayri men • 
kul üzerindeki haklarını huausu Ue j 
faiz ve masrafa dahil olan iddialann: I 
evrakı müablteleri ile on bet gün i ı 
çlnde blldirmelerf lbımdır. Akai hat . 1 
de haklan tapu aicıUeri lle sabit oı • 
madıkça satıı bedellnJıı paylaımum.. 

dan hariç kalacaklardır. Müterakim 
vergiler hluedarlara ve delWlye ve 
vakıflar kanunu mucibince verilmeaı 

!Azım gelen yirmi senelik taviz bede
li ve ihale pulu ve tapu muraflan 
mll§teriye alddir. S&lıf pefln para ile 
ve tapu kaydı mucibince ve icra ve 
kanununa tevfikan icra edilir. Arttır • 
ma prtnameat lf bu Ub tarihinden i 
Ubaren mahkeme divanhanesine talik 

••••••••••••••: kılmml§tır. Talip olanların kıymetı j 
muhammeneatııtıı ~e yedi buçuğu 

o o a ' o • nisbetlnde pey akçamu hA.mllen o gün 1 
HAFIZ CEMAL ve saatte İstanbul Sultanahmet'de ta. 1 
"LOKMAN HEKiM,, pu blnaaınm alt katmda daire! mahau 
OAIDLIR llCT&llA88181 ' aumda Bultanahmed 0çUncO Sulh 

nıvuJOla ,.. Hukuk mahkemesi Bafkltabetlıı«- 942 1 

Muayene aaatıert: 2.~6. reı: 2ıas• 4 No. ile mUracaaUan ilAıı olunur. 1 

(39035) l 

Vali ve Belediye Rei•liğinden: 
1 - Emniyet 6 mcı §Ube müdürlllğllne kayıtlı kamyon ve kamyoneL 

!erin 942 aeneai fenni muayenelerine 16 Mart 1942 tarihinde baglanacaktır. 
2 - Pllka sayıama göre bu muayenelerin yapılacakları günler aşağıda 

göaterllmi§tir. 
3 - Muayeneye ta.bi veaaltten Rumeli yakasında bulunanlar Aksaray 

Tramvay depoewıda ve Anadolu yakaamda buı.unanlar da Kadıköy lttai. 
yeat önünde yapılacaktır. 

-t - Tayin edilen günlerde muayeneye gelmiyenler hakkında ötedenberi 
kabul edılmi§ olan cezai ahkAmm tatbik edileceği Daiınl encUmentıı 5.3.942 
tarihli kararma müsteniden lJAn olunur. 

Muayene gtlnlert 

16/3/942 Pazartesi 
17 .. Salı 

18 Çarıamba 

19 Peroembe 
20 .. Cuma 
23 Pazartesi 
24 .. Salı 

25 Çarıamba 

26 Perşembe 

3401 ilA 3500 
3:1()1 .. 3600 
3601 .. 3700 
3i01 3800 
3801 .. 3900 
3901 .. 4000 
4001 .. 4100 
4101 .• 4200 
4201 .. 4326 
3401 .. 4326 27 .. Cuma Üsklldar ve Kadı'cö) 

cihetlııde bulunanlar 
Kadıköy İtfaiyeai lS -
nUnd\ bulunacaklardır. 

(8168) 

Antalya Vilayeti Orman Müdürlüğünden: 

1. - Antalya vllAyetinlıı Alanya kazaaı dahlllııde huduUan prtname. 
de yazılı "Çatak,, devlet ormanmdan 1166 metre kllp çam ağacı bir aene 
ıçerainde çıkanlmak U.zere 24.2.942 tarihinden itibaren 20 gUn müddetle ve 
kapalı zarf uaullle atı§& konulmuıtur. 

2. - Arttırma 16.3.1>42 tarlhtııe müsadlf pazartesi günü saat 15 de 
Antalya Orman müdürlüttı blna11111da yapılacaktır. 

3. - Çamın gayri mamQI metre küpll 490 kuruştur. 
4. - Muvakkat teminat 429 liradır. 
15. - Şartname ve mukavelenanıe projeleri Ankarada orman umum 

müdürlüğü ve Antalyada orman çevirge müdürlUğUnde görülebilir. 
8. - Tekut mektuplarmm 18.3.942 günll saat 14 e kadar koınlsyon 

reisliğine verilmesi l~ımdır. 
7. - tıitektileriıi teminat mektubu ve Ticaret odası vesikalarile birlik. 

te muayyen gün ve saatte ihale komlayonuna mUracaaUan. (29il) 

l.tanbul Gümrük Muhafaza Deniz Mıntalıa 

Komutanlığından 

MUnhal bulunan komutanlıfımız ücretli aandalcılıklarma talip bulu. 
nanlarm Hask~yde bulunan komutanlığımıza mllracaatlan. (27156) 

TURKiVE iS BANKASI 
ı ..u !k1'AJl.I .. l!;U!;JU 

Kür.ülc T,,sarruf ı adet ıooo l.traıııı - ıooo.- Ura 

Hesaplan • lOOO - 5000.- • 1 . 10<: • - l600.-••'2 ·-fKA.'tUVa Pi.ANI • 30C -·~-. • • 
tl&şflll:LKK: t ŞnbeC.. • 10 . ~ • - 2ooo.- • tO ıoc • - 4000.~ ,,, \ ııo. 't .. tu111-. 't lktn· • ~ ~ • - !:ıt'O.- • •lf ... l'tll tarlblPrtDck- ıoo 2C • - ;)()()(),-

" ~·il' 200 . 10 • - 2000.- . 


