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Odun ve kömür işinde gelecek sene~ 
için ahnması zaruri tedbirler 

Etibank, satıcılara kendi 
vasıtalariyle her tarafa kö
mür götürmelerine ve stok 
yapmalarına müsaade ede
rek kendisi nazım vazifesi 

görmelidir -------- --------
.Yazan: Asım Us 

Bo sene la5m llğrııdığımız i\ö. 
itilir ,.e odan buhranının pek ncı 

ye i tirakile !cıtanbuld:ı bir mllyon 
liralık bir odun \."e kömür irkctt 
kunıl:ıcağı söyleniyor. Zanncdiyo
nız ki maden J\öMUrü ~ilıl odunun 
ve o<lun kömürllnUn <le böyle bir 
irkctc inhisar olarak \'erilmesi ha. 

hf<ı me,~.1.011 ıle!'.;-ildir. Rer hal<1e o
dun \'C t<ömür İşi ile Simdfye ka
dar m~ı;gol olan Wm<;elerj serbest 1 
bıml<maklıı. beraber halkm odun 
\'il kömiir ihtfyacmı fadasilc temin 
e<le4'ek bir te ckkill \Ücude getir· 
mek ,.e nktinde tok yapmak fs. I 
tenlliyordur 1d bundan ancak menı. , 
nun olmak lazım ~elir. 

AİLE ÇEMBERi Ku~ Ne: 
Edip Andre Morva'dıuı L H. .Alllm 

dan dilimize çevrilmiş olan bu romanm ~tı 190 
kuruştur. 10 kupon getirecek okuyucularımıza ro. 
man ynlmz 50 ~ verilecektir. Bu kuponları 
saklayınız. 

ıkmtılan heııUz bahara ginncden 
gelecek laşm yakacak ihtiyaçları
nı düsiindürüyor. Jlerkes daha bu
Sünden altı ay onrası için hiikfı
tnet~e \'e belediyece tedbir alın· 
ınasmı istiyor. Bu arada et için 
Ynpıldığı gibi odun ve kömür için 
de narkın kaldırılması Uıerlnde fi
kirler lşJlyor. 

Unutm:ıyahm ki bu sene kıı; için. 
dl" çektiğimiz odan \'C odun kö· 
mllrii ~·okluğu geçen ~onbahar<la 
hu ıhtfyaç maddeleri \izerine bele
dfycce konmuş olan h~psız bir 
nark hntacımdan !:lkm15tır. Esefle 
söylc-rh ki b<?lediyenin bu hatası
os b:ııı .~zettti arlmda~lamnızm 
~fıya halk lehine olara~ nark he
S.'\Jılarma karışması ,.e böylece ı,. 
leri k a r ı ~ t ı r m a 8 ı se
beb oldu. K ö m U r ü n nar
Jmıtla hcsa.p görmeyen oduncu
lar \'e kömürclilcr de \'llktin<lc 
ç~h madı. ~ bu narkm llrl kah 
,·eriJ<liği halde bile yine bir r.ok 
verJerde halk odan ve kömür bu. 
lamn<b. 

M: U. M • .tıımJerı.iade ~ -btı ·ı:o3f'mıer;·JizD&rın 9 esim kurtollJI -~mı canlandırmakta. \'O kabrnnınn &Ü\'ıırUerlmlzi ııehlrc gırerken gö&t~r. 

Mad~ kömürü, kok ve sömi
kok Etibankm inhisarındadır. Bu 
lnhisan kalılımuık bahis me\"zuu 
Olamaz. Ancak bu lnlılsan geYııet -
tnck, ynnl satışın birinci derecede 
toptan~ılrğmı }.."tlbankia lıırnlm.rak 
Jkfnt'J derecede toptancılıkla pcra
kende<>.illğf serbest bmlkmıık doj;
ııı olur. 
Bu~ vaziyette 1'~tibruık bu 

kömürleri ya doğruclnn doğruya 
istlhasal ediyor, yahut istihsal 

lcontroliinü elinde totuyor. Bun
ları satış iç.in Zonguldalctnn İ tan
buln kadar getiriyor. Rcr yerde 
açtığı satı, yerlerinde toptan ve 
Perakende olarak, halka dağıtı
Yor. 

Römür hılıi<ıarmm bu tarzda 
ldare!li tabii olarnk Zonguldak, ts
te.nbula oJdub'tl gibi diğer istihlak 
YerJerlne de lcömliricrin nakliol 
hfr elde totmağı gerektirir. Bu ise 
kömür nakllyatnırn Etibanka bağ
lı taşıt \'8Srtalan ile smrrlıuıması
na sebep olarak istihsal yerinde 
SWk bulunduğu halde lıuııta kifa
Yetsfzliğinden gottrilmemesl netl
eesine va.nr. 

Yn"m ~eÇmfşc alt olan bu tC<'rü
bedcn ibret aJmr ak ıtyni hatayı 
~elef'.t"k kı'} için t.ekrar etmiyelim. 
Ve ~imdiden ~elecek kış l~in odu
na ve kömüre nark konmıyacağım 
ilan edelim. 

Rusya 
Japonyaya mey
dan mı okuyor? 

Şark cephesinde 
Lapon yada 

Baslar alır zayiata 
atradı 

Har kofta 
Rusla.nn eline geçen bir kısmı 
arazi tekrar Almanlar tarafında.o 

işga.I edildi 

11 S Sovy:et tankı tah
rip edildi 

Ber11rı, 18 (A.A.) - Alman or. 
dulan başknma.ndanhğmm tebliği: 

Dllşma.n Ke:rç y::ırı:nuı.dnsrnda bir 
gü.n evvcl ağır ka.ytp.lara. uğmdM:. 
tan aoruıı bazı noktalarda zayıf 

kuvvcıtlcrlc taarruza. geçmiştir. 
BUtUn dlişma.n taamWan pÜE· 

kürttilmiLstilr. ı 

(Devamı Sa. 2 .t;ü 5 d~) \ 

Ankara 
suikasdı 
Tas'm neşriyatına 

D. N. B.nin 
cevabı 

Türk adliyesinin 
vekarh ve sakin 
• 

llnlteti 

M. U. M. filimleri 

Matbuat umum müdürlüğü
·nün bir başarısı 

Matbuat umum müdürlilğilnfin 1 ,.e ınnum müdürlük adma hazır-
1stanbul bürosu, umum mtidür mu- iruııp da daha yayma çıkarılma~ 
tU·lni Bay lzzottin Doğrul Niş- nuş olan M. U. M filmlerinden b:ı
b!ly'.m bazr vazifeleri i~in şeh:ri- z:1arr davetlilere gösterilmi~ ve 
rrıizcle bulunması dolayısHe dün hnzrrbna.n bir büfeden lk.cndileri 
('lğJeyc doğru l\folek sinem:ısı sa- ağır1an~t.Ir. 
lonund::ı bi rtopl:uıtı tertip etmi<ı (Devamı Sa. 2 Sü 4 de) 

·Vati olduğu gibi 
BolşeYİk p~gandası:.. k 1 A d 
nın açtıfP mücadele ile! örme azım ır 
açık bir tezad teşkil ,..-------

etmektedir· Eğer son Osmanlı ekonomik bünyesi devam 
(.Yazısı .2 ııci<ll') 

Nasıl ki g~e.n kıtı içlnac 
böyle TIU'lık fçlndc kömür yokluğu 
~ektiğimiz oldu. 

Bu mah:ıura karşı biı.im düşün
dii,'iimtız çare zongulcln1rtan gelen 
tr.nilcn kömürü De kok \"e sömikok
l~n ycrlndr birinci el t-Optancı o
lan her fş ııdmnma -tabfi muay
Ycn s:ırtlarla- satmaktır. Bu 
alrcı!arm lıendi taşıt TI\Srtalan ile 
a!dıklan kömiirleri istihlak yerle
rine ırötürüp ikincl derecede satr
c:ılnm Ye pemltendecllere satmala
rına müsnaıle etmektir. Bir ta
l'llftan da yine Etihank kendJ va.. 
sıtnlan ile her tarafa kömllr gö
ttlriip kendi mcmurlan ile sa~la
rnıa devanı eder \"e piyasada kö
rntir fivn.Uan üzerine nizım \'a.Zl
f eoıi glirür. fldncl derecede top
t..ı ,.e pcrnltende fiyatların mik
tarını ta~in etmek Ye bunu a.~
lan eemln.ndmnak lıer Taldt elln
dedir. 

Japonya ile Rusya. arasında ya. 
pııan muahedeldn 'l'dd&l-ıüritl nıtma. 
sebetlyle Pravda gazeb?sl bir maka. 
lo yazmıştır. Bu gazete diyor ki: 
''A.akert muvattakıyeUerle ba§ları 

dönmll§ olan Japonlar şunu iyi an. 
lnmalıdrrlar ki bir istila. teşebblliıU 

gevezelikleri evvelA Japonları mu. 
tazarnr edecektir." 

·Parti genel sekre
terinin beyanatı 

etseydi harbin bugünkü şartları önünde şekerin 
f{ilosunu asgarİDe§ lirada~ JCumaşm metresini 

tuz liradan alacaktık 

Yazan: SADRİ ERTEM 
1039 h3.rbi lktrsadi tesirini bize ı de deva bulunmak isteniyorsa. ha-

fıı7.ln hissettiriyor. cliselerin demagojiyi a.yakla.ndıran 
Landra radyosu bu makaleden 

bahsederek yazıyı, harbin başlan. 

gıcmdanberi Sovyetıerin Japonyaya 
kar§t takmdıklan en metıri ifade o. 
larak zlkrclmi§Ur. 

- Radyo gamtest -

1100 yatakh talebe yurdu 
943 de tamamlanacak 

Rclki de bunclaıı sonra onu da- j r.epheleri de,-il, asıl sebepleri tet. 
ha ziyade his.;e<lcceğiz. Bunun SC• , kik ~ilme11ıllr. Ondan sonra ted· 
bcplerinl gündelik lıiı.diselcrle, ' birler düsünülebilir. Türkiye 1989 
ilin.reye nlt meselelerle izah ct.uıe'k (Devamı 8 Uncu ahifede) 
l~in kolaymn. gitmcktlr. Hattii. bn 
hatalan sayıp clökmeld~, clcmngo
ji yapmak, yalnrı: hisleri ile hare
ket e<lenlcriıı mkdirlerini laızau ÇOrçil 

konuştu 

Bu tar.o idare kabul edildiği 
takdirde artık kömür istihsal yer
lıeriooc stoklar dunıp dunırken 
tthirlerde '\"e fabrikala.rd.a. kömür· 
stizllikten kmhnak gibl Jıidlseler 

öntP.nmi' olur. 
Oilunla odun kömürünün satışı. 

lla gelince: Donda. belediye narla· 
rıı tamamlle Jmldmp istlh'tAD ve 
Katışı crbcst. bmıkmttk IIızmıdtr. 
llelcdiyenln en bliyiik bir serma-

Bulgar başve
kilinin nutku 

--0--

Türk -Bulgar dost
luğu daha çok 

artacak .. 
Sotya, 18 (A.A.) - Bulgar aja.naı 

bildiriyor: 
Başvekil ve hariclye nazırı Pr. FL 

lof, dUn akşam radyoda, yeni hUk~me. 
(Devamı Sa. 2 Sii 5 de), 

İki gtirıdenberl aeıhrimlzde bnlunan 
Cümhurlyct H. Partisi gencl ııekreterl 
Fikri Tuzer. buradaki tetkikleri hak. 
kmda gu beyanatta bulunmuotur: 

'' Şchzadebıi§t,, Dlrcklerarasmda 

Kuponlarımızı 
biriktiriniz ! 

BlJ&11nden itibaren ga.zetemlziD 
batlık kenarında koymıya ba§ladL 
ğımız kuponları t:opıamakla 50 ku. 
1'11§8 100 kurtı§luk §&hescr bir ro. 
mana sahip olacaksınız. Bu roma
nın edebi kıymetini, Muzaffer Esen, 
ikinci sahl!emizdekl Y&ZIBI Ue an
latmaktadır .• 

Balıkçılığın inkişafı için 
mühim tedbirler alındı 

Bahkçılara 1 O ton bakır tel verildi, 
diğer ihtiyaçları da temin edilecek 

dlr.. 2000 sandık &e'Jlellk teneke ihU 
yneı da İa§e MüdürHlğU tarafından 

1 temin edllmektcdlr. Kalay, kauçuk, 
fıçı, çivi, tuz, buz gibi maddelerin de 
temini için çalışılmaktadır. Birliğin 

statUsU hazırlanarak BaşvekAJete su. 
k nuımuştur.. Statü Cllaalanna göre 

Ankara, ıs (Vnklt mulınbhinden) duklıı.rı maddelerin nevl ile asgari mi Azaların ihtiyaçlarına kargılık olmak 
- Memleket konservccllfğiııln inki§af tarlarmı tesbit edecek program ha. U:ı:cre hUkQmetçe yapılacak yardımlar 
etmesini, bol ve ucuz konserve temL zrrlrkları llcrlemektedir. Yapılan gö. ı kendi ııralannda taksim edilecek, ba. 
nı çarelerini bulıniık için ~planan ko. rllı,ımeler neticesinde muhtelif zümre. lık aveılarrrun teşvik ve hlmayeai ı. 

terin ihUyaçlıı.nm lpllk, tel, kauçuk, "in lUzumlu tedbirl~r alınacalt. tuzla. misyon faaliyetine nihayet vermiş ve ,. " . 
hazırıanan kararname HeyeU Veklle. mazot, teneke, kalay, te§kll etmekte. ' yıcı konservcci sanayii faaliyete ge. 

Ye sunulmU§lur. Bu hususta verilen 
1 

dlr. l çlrllecck ve verimi arttırılacaktır. Sa. 
rnaınmata göre, "Bıılık avcılığı ve es. İstanbul balıkçıları ağ yapmak Uzc.. tış §8.rtJarı vo fiyat teşekkülleri hak. 

30 kad 9"00 k t ip 1 kmda memleketin icap ve zaruretle. nayil b!rllği" adiyle bir teşkilat ku. re numaraya ar ., pa e - . • 
Jik ıstcml§tir. Bu iplikler verilmek 1 rlne göre kararlar alınacak, pıyasa 

rubnaktadır. Mevcut konscrveci ve Uzcrcdlr 1 !htlyacındnn fazla avlanan balıklar ' 
tuzıayrcrlann kendi aralarında ayrı · l lsUhlAklnln temini için çalı§Ilacaktır. 
ayrı birlikler hnlindc tC§kllAUandml. Dalyı:uı kurmak ıçtn Uuım olan 115 1 

ın.._ öntlmUzdeki b:ılık mevsimi L ton bakır tel tedarik edilerek kendi. Di~er taraftan deniz mahsulleri kıı-1 
Çin başlanacaktır.. Tanzimi zaruri ı lerlne teslim edilmiştir. Blrllğln ma. nun projesi mecllse sevkedllmlştlr. 

r,örtılcn ımall'ıt programlnrmm ve tuz. j zot ihtiyacı da petrol ofis ta.rafından Projenin bu içtima devresinde görU. J 
layıc.ııa.rıa konservccUerin muhtaç ol. ı muntazaman kendilerine verilmekte.. [ §ii1eceği bildirilmektedir. 

yanan Ferah tıyatroınınun arka 
ema dtl§en ve evvelce konservatunr 
binnaı yapılmak U.zere hazirlanIXll§ 0-

la.n araaya parti tarafından yapt.Inla. 
cak talebe yurdu blna.Bma ait avan 
projeler hazırlanmıştır. Yakında De. 

(Devumr Sa. 2 Sü 6 da) 

mnk da mümkündür. 
C:mı sıı.,ıan in :uılarm zamıuı, 

znman böyle hatalnr bulup çıka· 
rnnları alla_şln.dıi:;"I da nkidir. J<'a- • 
knt bunlardan ne çıkar? Eğer bir l I tngillı. Baş,·ekili Hint dcni.ıi mı&ğ. 
hakikat aranıyorsa, eğer bir dcr.

1 

ıublyetinj \'e Kırips'fn mu\'&ffak 
olamaması hakkında flklrlerlni 

Hayrullah Diker 1 w;::'."'"''d•) 
jübilesi 1 

Sinir hasto.lıkkı.rı prof esöl'li Hay. 
rullah Diker'in üniversiteden ay
rılışı nıü.ruısebetilc <fün ilniveraite 
tnrafmda.n kendisine bir jübile 
tertip cdilmi1tir. Jübileye saat 14 
de üniversitede .. başl"lJlDllŞtrr. Me
ra.'Jhnde: parti genel sekreteri Fj.k. 
röi Tuzer, parti reEi Reıµt Mimar
oğlu, vali, profesörler ve bir çolc 
doktorlar ve ilim o.damlan hazır 
bulunmuşlardır. 

Toplantıyı iinivCrsite rektörü 
cenıu Bilsel açmış ve demiştir ki: 

"Tabiat kanununda. insan do
ğar, yaşar ve nihayet öliir. Yaşa

(Devamr Sa. 2 Sıi 6 rloJ onı. Prof. Hııynıllnb Diker 

Ord. Pru!. Hayrullah Dlker'ln Jllblleslntlo Parti genl'l BCkrctcrl, 
vaıı. lwıctör \.·e dlfer davetliler ••. 

Peten 
Almanlar fazla İmtiyaz 

isterlerse 

Donanma himayesi 
altına girecek 

Londm, ıs (A.A.) - Brltnnova: 
Londraya gelen haberlere göre mare. 
şal Peten Amiral Darla.na ve Lava. 
la kar§I daha kat'l bir hattı hareket 
ittihaz etmlotir. 

Söylendiğine göre mareşal bunlara 
Alman1nr mUtareke şartlan çerçeve. 

1 sl!.1 aşan imtıyazınr istedikleri tak. 
dlrde Tulona giderek Fransız harp ge.. 
mllerinln hlrnnyesl altma gireceğini 
söylemiştir. 

Japon 
filosu 

Saylana doğru 
gidiyor 

( A..L dan kısal Wmlftll't : 
Birmanyıı cephesinde Japonlar ~ 

l glliz mevzilerine karJı ağır blr ta.s.r. 
~l ,SQ. 2 ~ 6 rl<ı) 



% 

Çlrçll OD~ŞID 
1.-dra, 18 (A.A.) -Avam ika. 

:ım.r&6l bugün paskalya tatillndeıı 
900.ra ilk topJan t~ı yapmıştır. 

Çöl."Ç.l Hint okyanusundnki son 
deniz hat1Clket.Leri hakkında. bi'l" 
..UlA.sa yapnuş ve Derset.slıire ve 
Kormvafl !kruvuörlerlle Hermas 
t&}'}"8l'C gcmlsinin luı.;ıbı hakkın
da yenf 1af&liı.t vermiııtlr. 

&.şvcltil dc~tir ki: 
8clciz pusluk toplıırı.n teçhiz c

diııni' onar bin tonlu!k Dersetsb:re 
ve Cmmvall at:ıyrbı hnkk:'Ilda ben
den imbat istcnilm"ştir. 4 nisan
da Hint o.lcvcmısuna giren ilsıtün 
Ja.pon deniz. kuvvetlerinin Seylan 
ada.ama doğru ?lcrlemckte olduğu 
rtörUlmUştur. Bu Japon ikuvvetle
,•i en ~ 3 zırlıl!, 5 tayyare ge
mHıi ve ibir miktar d3 ağ>t' ve ha
fif kruvaz~le torp:ıt.o muhl'ihi fi
'l)til!a,.arından t~il cdHmif) bulu
mıyordu. Japon ı;zrbl::la.rı arasın-

• fa ı fı pusul< topl:ırln t<'çhiz cdil
m ş Maga.to smtfmdan da yeni."eş
titfmiş 'bi.:' gemi vardı. 

Kolombo ve T4n5ı:omall Jhnan
larım karşı ş.'ddt'tl1 hm-a. ta A.-::-uz
lan yapılm:!fU!". Bi dirl!mil? oldu
t:'ll ilzere taa.rnız. eden Japon ta.y. 
~ nrcleri bu iki yerde avcılarımız 
\'C !rnrs?koyma toplarımız tar.Um
<! iln ağır kayıplara uğratılmııur. 
Hız de, daha az olmakla beraber, 
l'l\ va1 ece ciddi kayıplara uğradık 
' r · da.ki tesislerle bu iid Ji. 
rıanda k-tlıuı bir lta.Ç goınidc ha-

11 .ar olm ·~ur. B ı kı::.yıpb.rdan 

hacık:ıc:•, t:ı1n·uz'1.ın önce Hman
hrdn'l y ı mıl"i o nn Der~tabire ve 
1\o.ınva.ll kruvnz··rtcrile Hcrmcs 
tr.yyare "'cmİSJ ni dUııman tayya
relc-ıi nç.k dr>n~do b.l.tımuşla.rdır. 
Detıi& hare-kctlcı mi Ami.ral So
mervill Mbre ediyordu. Son iki 
-...--ne iç:nd:- batı AıkdenJzdeki filo
muzu ıdarc etmiş olan ooıirnl Sc
Jrervillc modem dCU:Z harbı hak
kınd ı hemen hemen cŞSiz qir bilgi 
11ıh.l:bi lir. 

A.m:ral Sornerville'in elindeki 
.lnt\'Vc,tforln ehenun:yoti ve fi!06u 
bakkındıı aldığı tedbirlerin sebep· 
lr:rln dal:- <lüşnuı.rıa. faydalı ma.lü
mat vermek9izin hiç bir demeçto 
bu1urumıam. Anc::ıAt nl:' bu tcdbi -
ler De de W tedbirle 'm neticeleri 
'\.!ilini ll' ğin Seme rı; ille hıı.k'kınde!ki 
>tiıoadm:ı: hiç lblr suretle zayı.flat
me.InZ!Jtır. 

~unu da iiave edebilirim ki De
:~.zlerdeki lngiliıl gemlleriı:ıln hep
sine kura veya ta.yyare gemi.sinde 
usleri bulunan tayynrel,.rle stirck-
11 bir hava. korunmacıı temini fm
k:mııızsıır. Bu gem!ierdcn bUyük 
l.1 r Immı her gün denizlerde ha.va 
koru.runası olmelmımı dolqmakta .. 
tlll' ve eğer bu gibi tehlikeler gö
ze al .mnBZS.'1 danamııayn. dil§en 
t,\ca.ret gemi.si !ka5lc'krini himaye 
etmC'k gibi mua.zmm vazifenin :ifa
s:na. devnm etmek ~rz olur. 

Çörçll lılalezya hakkmda §imdilik 
blr eeY ıı6ylemenln doğru olmadığın& 
ı.•ınret ederek clemııtır ki : 
"Şunu da UAve edeyim ki, harbin 

Rlmdıki gidiş hakkmdo. gelecek 15 gUn 
içinde Avam Kamarasmda bir demeç 
ynpmalt fıraatmı arayacağını. Bu, giz. 
il celsede olacaktır •• 

Avam Kamarasma aliokalandırıcı 

bir demeçte bulunacağun: 

19 Ukte,rln 19'1 de, Lord Loul8 
Mountbattan mll§terek hareketler 
mUşavlrl Unvanlle blrinel sınıf komo. 
dor rlltbef!llo Sir Roger Keyeııln ye. 
rlne mUştcrel< ha~ketlerln idoresilıe 

memur edilml§lir. 
ıs mart 1942 de Mountbatten mil§. 

terek harekeUer relallğine tayin edil. 
mJııtır. Bu malcam Vlsamlralllkle tüm 
generalllk ve hava marcyallığı arasın. 
da bir rUtbeye tendUl etmektedir. MU§ 
terek hareketler reisi, komite üyesi 
sıfaUylo genelkurmaylar komlteslnln 
toplantılarına i§Urak ettlğl gibi alL 
kalı olduğu meseleler veya mUşterek 
hareketlerin g6rlltüldUğU her toplan. 
tıya :l~rak eder. 

M. Çörçil, Hint Okyanosundakl ha. 
reketıerden evvel, Sir St.af!or Ktrip. 
8i.n Hlndl8tandaki vazı.teıılndcn kuıaı:a 
bah.!etmlş ve bu hı.ı.wata. Kıripaftöne. 
rek bizzat Avam Kamaruma izahat 
\'ermealni beklemenin daha dofnı o. 
lacağmı 11Jl5ylemlf ve deml§tir iki : 

Kıtlpe'!, bu mllz&kereleri idarede 
gaeterdlti ııebat, maharet ve sabn 11e 
kadar takdir ettiğimi de bu mUn.a.. 
sebetıe eöYicmck !sterim. lılecll.sln 
de beni tuvıp edeceğine eminim. Mu. 
vat!akcyete erememl§ olmıuımdan do. 
layı Krripeln derin blr yols duyduğu. 
na §Uphc etmiyorum. Fakat bu, onun 
vaztfesllıe '-e mtlzakereleri idare tar. 
8IUL olan yUUksek takdirlerimizi hiç. 
lllr auret1e azaltmaz. 

Çörçil'in beyanatı yedi dakika sur. 
mll§Ulr. Fakat sonrada bu meseleler 
bakkmda aonıl&n sualler ve verdiği 

•.aıar 17 daklko. daha aUrmUştUr .. 

Madras boşaltılıyor 
7 7 o, 18 (.AA.) - lladraam 600 

ı:ım ... udu tlG tti11f 7 nisandan. 
"ıert ııtrp>k lıımwıt trenlerle memleket 

ı n!' do"'nı bo altılmıışlardır. 

• 

\'AKIT 11 - 4 - 1942 

Meclis iof)l.anlısı il. U.M. llUmlerl Balgar Bqveldliala ParH geaelsekre
terlDID beyana ı ----------------------------- (Ba:s turalı 1 incı savfa.da) a11tlı11 

"-eşviki sanayi kanunuı. yerine 
usanayi kanunu .. 

Daveıtliler arasmda vali ve bel~ (Baştaraıı ı inci .aufoda) 
diye rc!simizle §chrimizde bulu- Un ıç ve dı§ pollUka.ııı hakkmda blr 
nan C. H. P genol sekreteri Er- nutuk ııöyleml§t1r. 
zunmı mebusu doktor Fikri Tu- Pr. Fllo!un bu nutlmmm dl§ polttt-
:ıer Parti villyt>t rei5 hmir me- kadan bahseden kumu §Udur: 
bu~ Rep.t Mlmaroğlu, Orgene- Yont hUMmet. Bulgaı1Btanın §imdi. 
rol :Faııretun Altay, örfi idare ko· ye kadar güttUğU dl§ politikayı gtıde
mutanı Korgeneral sabit Noyan, cekUr. Bu sıyııct, ~diye kadar oldu. 
ba.sm :mensuplan, film mlleS8dlC· ğu gibi, mihver devletleri ve Oçlil pakt 
leri milmessillai bulunuyorlanlI. üyeleri :ile 11ıltt ve samimi bir i§blrJl. 

Ankara, ıs (A.A.) - BllyUk lılll. 

let Meclisi bug{ln Doktor Mazhar 
Cermen'in reiallğtııde topl&nml§t.ır. 

Iktısat Vekili Sırrı Day kUraUye 
gelerek, bu sene mayımı sonunda tef.. 
Vfkl sanayi kanununun mUddeUnln bl. 
tece~lnl, bunun yerine ııa.nayl kanu. 
nunun tesisi lflzrm geleceğini ve bu 
kanun JA.ylhıunnın BUyllk lıılUlct lıılec.. 
lllJ!ne arzedildlğlnl ve bu kanun lAyL 
ha11mm te§Vlkl sanayi kanunundaki 
Cabrlkalann lnz!batma taaJlQk eden 
bazı hUltUmıeriıt tadili ile muafiyetle
rinin kaldırılmaaını ve diğer kanUD
larda perakende olarak mevcut hllkUm 
lerln blrle1t!rtlme3inl tazammun eder 
bir Upte yapıldığını aöytedlkten son. 
ra, gerek bu kanun lA.ylhaamı gerek 
yine BUyllk Mfllet lılec!Ll1ne takdim 
kılınmış olo.n 1 iç \k ' n' Uar kanun 
lA.ylhumı hazirana. kadar lkmall lı;in 

yedi encUmendcn mürekkep muV'9ltkat 
blr encUmeııde tetklklni tekllf et.mlf 
ve her enctımenden Uı;er Aza ayırmak 
suretiyle muvakkat bir encümen te§
l<lll kabul edllmlfUr. 

Bundan sonra, Ankara Dil ve TL 
rUı-Coğrafya FakWteaıne bal\l bir 
''TUrk lııldllp Tarihi EnstltuaU" ku
nılm&BJ hakkındaki kanun lA.ylhaaınm 
ikinci mllzakereatne geollml§ ve bL 
rlncı maddesi Uzerlnde cereyan eden 
mllzakerelere ııaart! Veklll olmadığı 
ıı:ııı devam edileınemlıUr • 
Memurların tahaU mUeaııeaeıertnde 

talebe olmıyacaklarma dalr 4007 ._ 
yılı kanunun birinci maddealnln ta. 
diline dair kanun lA.ylhuı ı.teği Uze. 
rtne ıımı Mlldafaa eneUmentne veril. 
mi§ Ur. 

BllyUk Millet Mecllai çarpmbe. gU. 
nU toplanacaktır. 

M. U. M fllmleıi hep günlük 0 · ğlnden ve, aynı zamanda, cenup.do. 
la.y!ar ümer.ine tekilmiı.tlerdl. Bun- ğu kolD§umuz Türkiye De mevcut dos. 
1M- mem.'ekatin, Bursa, Ankara. tane mUnaaebattan daha kuvvetli 
lzmir gi.bi yerlerinde son zaman- mlinasebctleri idame etmek ve bu mll
larda geçen spor ve kültür hare- naaebeUerl kuvvetlendirmek arzusun.. 
ketlerin!, tUrlil kurumlan canlan- dan ilham alacaktır. 
dır'.Jryor, bmiıin 9 ey!Ql kurtuluş BUlprlstan, bUyUR müttefik -
bayııımmı tdi:ıit ediyordu. 1:3qk:ı lcrlle l!'lbirllği halinde, kendi payma, 
hw memleket hB.diseleıi de bu a- yeni Avrupa nlzammm kuruimasma 
rada bulunuyordu. yardım etmektedir. O yeni Avrupa 

Alrtü.ailte f1lmlerinin yerlileri de nizamı ki Adalete dayanan devamlı 
bizde yeni değildir; fakat §imdiye blr sulhu garanti edecektir ve mom. 
kadar yalnIZ havad~ bir 888.t ön- ıeketımizin. terakkisini ve Bulgar mU
ce e1uaııe. akaettinnelt acelesine ıeUnin refahını temin cyllyecek ycgfl.
yalnız az harcıavıp çok kazanmak ne unsurdur. 
ka.stı katJlmı' olduğuna bu filmle- Baıvekll Fllof, yeni hüko.metln l§<;I 
ri gördtlkten sonra daha kuvvcUe politikası hakkında da bllhall8& fUD • 
hUkmC'tmcık mlimkün ve bu sebep· lan sayıemtştir: 

Çemberlilaş sinemasındakı 
ci.naqetin ta/ si.latı 

le Matbuat Uımmı Mildürlilğilnilıı Yeni hUkQmet lç siyasetlnclc, bUtUn 
aktlialitc filın is.leıini ele almasın- gayretlerini, istikbalde, yeni Avrupa 
da iııtahet görmemek imki.ns;zdır. nizamı prenslplerlle ahenkli bir halde 

Filmler olayhn bir aa.natJcAr sosyal bakımdan hakkaniyete dayanır 
has!n.."'liyeti ve yayına mana verip ku~tll blr milli Bulgar devleUnln 
tarihe vesika veren bir m.lli malt- kurulmasına tevcih edecektir. 

Çcmberlitaş sinenmmda bir genç 
knrısmı ba.ş.ka bir c.rkekle görmüş 
ve tabancnsını ~ekerek ateş etmiş, 
yabancı a:damı ağrrcn yaralamıs
trr. Karıs:nm Bşıkını ynralayan 
Ccma Ölmezer tevkif edilmi5 ve 
dün Sultmıahmet ikinci sulh ceza 
mahkemesinde sorgusu yapı:lnuş
tır. 

Suçlu Cemil Ölmezer, sorgusu es 
nasında kansı Güzin! ve karJSl ile 
bt'Taber gördUğU Muzafferi niçin 
ve nas!l vurduğunu !}Öyle anlatmış 
tJr: 

- Gilzin benim nikahlı kanın.dır. 
Bunclan bir müddet evvel bir me. 
sele yüzünden kavga etUk. Onu bu 
kavgadan sonra ba.ba.sma teSlim 
f'Uim ve lzmire g\ttinı. Ben İzmir 
liyim. Orada !smctpa.~ mahallesin 
de S02 numaralı sokn.kta 2 sayılı 
evdC' otururum. Sana.tını marangoz 
lııldur. Gliz!ınlc bir boouk sene ev. 
vel cvlcnmfşt!m, lzmirc gittikten 
iki ay soma burada bulunan kar. 
deşim {"~den bir mektup aldım. 
Cemat, bu mekl'Ubunda= ".Ağabey, 
dlyordı;, karm bir adamla mUnase
bettc bulunuyor. Bu adam srk .sık 
onu ziyaret ediyor. Beraber gezi • 
yorlar, Buraya ge-1 ve fjerefini kur. 
tar". 

Evvelil mektuba ehemmiyet ver 
medim. Belki dedikodudur dc:dlm. 
F:ıka.t :!Kinci bir mektup ald:m ki, 
kardeşim bu mektubuna karımın 
hah<Jettiği adıımln yattığı kaydmı 
koyuyordu. Artık buraya gelmdt. 
ten başka çare k!l.!mn.mıştı. Kalk _ 
trm, geldim. Kardeşimin bahsetti
ği adamın Muzaffer isimli biri ol
duğunu öğrendim. GiWm Muzaf -
r erl buld uın = 

- A.rkadas, dedim, sen knnmlıı 
nHl.kadar oluyormuşsun, bazı §ey • 
lor 85ylüyorlar bu doğru mudur? 

Muzaffer, ka.nmla sırf insanJ.yet 
namma. al&kndar olduğunu, onun 
caz: lıorçla.nnr iyilik olsun diye tes 
\iye ettiğini ~ylcdi. Fakat bir a. 
ralrk ağzını bozdu. Bana klifür e. 
~lerek: 

- Bas, git, e-linden gelenı ar • 
kana kom:ı. dedi. 

Muzafferden aynldlktan l!IOllr8 
ir.armıe. gittim, her §e)'i anlattmı. 
Bana bunlarm iftira okluğunu ve 
inıınmnmamı eöyled:i. ln:ı.nır görtln. 
tlilm. Onu ça.ıwıy:ı götürerek bazı 
ufak tC'fek vey aldım. Bir miktar 
para verdim. Ba."'la: 
-· Sen İı.mil'f' git, işler.ini dü • 

zelt 1 ba..fta Eonra gel beni al dedi 
Bundan k~kulnndım. Gidiyor. 

mıışum gibi yu~.rak ayrrldım ve 
otele indim. 

Gece camm s*1ldı. Şöyle 
't!r dolaşayım dedim vo Çenberlitaş 
sinemaıana gittim. !teri girdiğm 
z:unan etraf karanlntr. Birinci 
film bitip eleıktrikl~ y:ı.nmca kim. 
ler var. kimler yok dJye 3öyle bir 
etrafa ba.ktrm. G8zUm n:rkaya ka • 
ymca hayrotlcr içinde kaldım. 

Karun, Muzefferle yanyana o • 
• urmu§ konu~yoreu. Kendl.m1 kay 
l:ettim ve tabancamı ~ektim. 

- Maksadın öldürmek miydi? 
-Ftvct. 
- Her )kisini de mi? 
- Hayır, yalnız kanmı öldürr. 

c:ktim. Muzafferi de !!akat bırak. 
ma.k niyetindeydim, Fakat karımı 
~imnye etmek isteyince, tabancam. 
h üzerine Uç el nteş etUm. Sonra 
karmıı kat.:ırken gördüm. Arka.sın. 
llan kQ6ttım, tabancamın tetiğini 
çektim, patlamadı, Derhal b:C}ağune 
snnldun, bıçağını kınından bir türlU 
ç:kmıy<lrdu. kını ile bel"8.bcr sa.pin. 
füm. Bu, onun hayatını kurtardı .. 

Kadının yarası arkasında ve &·I 
lrolunda.ndır. Hafif olduğu için ya_ 
ra.lan f!al'IlmL5 ve bn.."ltaneden çı . 
k-ınlmrstır, 

GUm~suyu lıe.stanesindc bulu -
nan Muzafferin ya.ro.lan ise tehli • 
keli görtilmektedir. GUzin, kocas:. 
rım !'orgusunda. .hazır bulunmuştur. 

Ankara ıaikasdı • 

sadm clikkati ile görüp topluyor; Yeni hUk'1met, iç politikasında bil. 
resimler, temiz, ayd:nlı:k. Ses taraf bu.asa ~ağldakl esas prensipleri takip 
Jarında. ayn liır w..ancmuz var: edecektir . 

Sinema.'!a.rdaki ihmali çok zaman BütllD ınllll kuvveUerhı, memleke • 
ince zevklere bir UztintU olan gll- Un yUkııek şe!i kralın etra!mda uu. 
zel türltçem~ bumda hemen his- tıadı, memleketin mevcudiyet ve hUr· 
sctiriyor ki 8ÖZlcr Burhan Belge. riyetlnJ muvattakJyetıo müdafaa ede • 

Rcrlin, 13 (A.A.) - D.N.B. n. nin hem edebi ze'\'k stizgecindcn cek kuvvetıl ve iyi techlz olunmuş 
jımsma salahiyetli kaynaktan bil - geçn{~, hem fılme onun tok ve bir ordunun ldamesl daha bUyllk bir 
diri·ı· tatlı ed:ı.sile mal olmuştur. •yor: ~yal hakkaniyet ııe sosyaJ tesann. 

t:zun bir süJdlttan sonra Sov - BUtUn bu mmra!fakiyet unsur- dil temilı etmek ve bllhaaııa eoıryal ve 
:,1et!erin resmi Tas ajansı Alman lan l:irlefince bazı sahnelerin °· ekonomik bakımdan zayıf smıflan des 
yanın Tür~iyc büyük elçisi \'on Pa l:ıyknı göre biraz csk-;miş olma- teklemek ozere her ttırıu tedblr:ler a. 
penc yapılan suı."luı.st davasının bir m l1.i.le hiç göze çarpmadr. Güzel ımacaıctır. Sermaye, milll mentaaUe. 
'· safh h-· .. •··-d S t b"a' bir albUmün sahifelerini cevirip l\llÇ ası &W\A.Lll a ovyc ...., • ~ r1n emrine verilecektir. 
nma nihayet :ms.lfunat vermek zo. durmalcta yonılmayan bir zevk si- _ __., __ 

0 
___ _ 

d kalm.rştı nemaya verilen dakikalara haklın 
rıı~a: AJaruirn:; verdiği haberler o!du. ŞarK cepbeslade 
~dece Sovyet tahriki.tının pren - Bu filmlerden sonra bir Ameri- tnaı tarafı 1 lnrı aııfadoJ 
siplerini vermekte .ise de, Sovyet - kan tcşebbUanün ~ Anadoluda çe- Doğu cephesinlıı diğer kıımnla. 
lcr B: .... :"i halkı bu sayede başka virdfği renkli bir film<İen de bazı ımda dü.~nın yilksek sayıda kuv 

... ""6 pa-...ı ... g~--:t . .:ı!. Bu F 1-e gU- -
memleketlerde, mesel! l'ürklyede, 4~ """ı.o~ ıuu vetıerle yaptığı münferit taarruz • 
hala m~takfl mahkemelCT bulun. zcljğfni veren de bizim kendi ha- Iar da püs.ktlrtillmü.5tilr. 
duğu, hunların aleni mahkemeler yatımız. Motöl"lü bir piynde tümeninin 
ya~..ra.k suçlu !!6llllanla.rm kendile. Bizi iıep,h3.yali bir iuh'lt kıyafet ani baskın t.eklinde yaptığı ta.aı· 
rini istedikleri gibi müdafaa edebil Yeya ga.ııip lfor Şekil ve hareketle ruz esnasında, düşman, G50 esir, 
dHtl.erin.i, bu memleketlerde muhıı- b'öeıteımelt •te.Yen ve)' 'bu kabil· ı.ooo ölü, 3 hücum arabaaı ve 40 
it melerin halkın gBzU önttndc açik ~ tek tük çelırc-1« ve h~ mitralyöz kaybetmiştir. 
bir surette cereydfl etmekte olduğu kovalnyan ga:ııp sanatı {;Uliba ıır- La.ponya.'dn. diişman, son giln
nu hayretl-a görmek imkanını bul • ncımada 00 filme ıt.ö'Yl>ek&r oluyor. !erde, Alman ~ tetkiller.:.rıin 
mus olacaktır. Çeviren &.'1.lla.tirlann temiz bir ınuvaffaki.vetılc başa.rdıkları ileri 

Tas Aja.nsınm raporları: Sovyct haV'fl tcncfflls ettikleri muh~ka.k ! harelket ınrasmda çok büyük kan
halkt aramıda cdelct arzU8Ullu bir Biz:ırtı çoğumuz için açılmamış bir lr z9.yia.ta uğramrvtır. Savaş ta.y. 
kere daha belirtmiştir. Bundan CI. ile:n olan yürikkler ya.şayrşmı si- yar<!'leri Mumıanslc liman tesiele
tUrüdtır lri, Sovy~ ~fleri bhit8Ç neım:ıdtı iblze sevdirerek gösteren ıini tesirli surette tombela.nuPır
r,iin vRr ki ha.lk kitlelerinin bu boJc Yine bir AmCT.ika fimıası olmı:ı.sın- dır. 
IC!llllledilt ~i lbo'.!şevik b:l- da ndolıayı aer du~':nl3.yncağr.z, Bertln, ıs (A.A.) - D. N. B. bil. 
cmlmda ya.yılan ~etii lt..:- hiddet Matıbua.t Uman MüdUrillğilnUıı diriyor: Rcsmt tebliğde blldirildlğt gi. 
t'rrlmast ile bOğıliağa l:ıul8m1Jlılr .s'iilemayı da. Üt" IJruvvetii yaym va- bi Rusıar bir gün evvel aklın kalan 
dır. S:""t:ısı olar.ak ele alınası ve parti- taarruzlarını 11 nisanda tekrarl&m11-

Sovyet basını, bura.ca tekrarına nin bir milddet evvel e.çbb"I bu lardır, MUhim hava kuvvet:lerlnln 
imkan olııuyan ifadelerle Alman - gtlzC'l çığırda kuvvet.!! adımlar nt. himayesi nltındıı blrı;ok sayıda tank. 
yaya, Tüne mahkemesi.ne ve Ti.trk nıasr bizi ümitle doldurmuştur ve ıarıa ve kalab..-ı.lık lttt'alarla arka ar
r:ıemurlarma hakaret etmektedir. kendi aktila.lıite filmlt-rimizdc vası- mıştır. Akınlar bUtUn ho.tıarımızm 

Bir taraftan, Sovyet basınının ta nokasnınm bir tabii }lal olma- teksi! edllm~ ateşi ııe pllakUrtlll • 
bu iftira dalgası Moakova uefleri • .,,. lfıu.m geleı bugüclerde bile vo mtiştUr Bu kesimde dllnkU tebllğde 
nin zihniyetini ve Sovyetler Birli • buna r~ lkaza.ndırılan ilerleme lto."a vapılan dört hUcum akim kal. 

btı ümidi besleme'-·e kfıf'.:ı'-. " J ğinde hUküm süren havayı vasıf • ., .......- zikredilen 14 tank dahil olmak Uzere 
landırma.ktadır. Ôbtir taraft!Ul da, İclerinde sinomactlrğr- meınleike- 2 gilnde 115 tank tahrip edilmiş veya 
I.'ürk adliyesinin vekarlı ve sakin 1e ilk l50ıkan ımUJi tetebbüs eriıe.bı hl\Sara uğratılmıştır. 
ba.rcketi, Bolşevik propegıında3r.. bulunan davetliler sinC'roada.n çı- Vit'i, rn (A.A.) - Ofi ajansı 
nm açtığı mücadele ile açrk bir te• nrlarken hep bu 1ka.naaıt.te idiler brldiriycır= 
zad teıııkil etmektedir. ve bu güz.el te~ idare eden H:trkof bölgesinde, ı ı nisan 

Bir kere da.ha medeııı dünya ef. Me.tbuat Umum MüdUrlüğünU, mu- ;ecesi 'Ve 12 nisan sabo.hı Alman
kin, Rus şeflerinin kitle halinde avini İzzettin N~y'm şahsında Itır Rurlarm kL'i savn~larındanberi 
tn1lhkfuniyctleriyle neticelenen me. bu kane.atle tebrik ettiler. i13gal c~tikleri t.ahkimlt mevzUere 
but bolşeıvik Uyatro muhakcmele • k:ırşt hilc'..lmlar yapmışlardır. Bu 
rin.i hatırla.malctadll", Bu muhake - Macar genelkurmay batkanı mevzilerden bazı:ları tekrar za.pto-
melerde suçlu samlanlar bütün Romada dilmiştir. 
<!ünyayı hayrete dtl~n bir gay- R Ayni gece, Harkof _ BJ'elgorod 
...ı1- lan ... .-_ t oma, ıs ( A.A.) - Macar or_ 

rçwc suç '1.üntinLc:: ı. ÇllııikU hakim dem1.ryolu Uze'rinde mevzii sa.,,...,_ 
l -"d..J...r. .. - · 1 dusu genel kurmay başkanı Vitez • ...,. eır .mu uıı:;-&Llilumıc en de daha. §id. lnr olmn .. tur. BJ'el""'rod'un Ruslar 
rl il. da ak •- · 1 _,, Ference Szordbatheiy, lbu sabah ...,. -ev 

e ı vranm .u..t.iyor anll, t:ırafmdan tekr.ı.r nlındığı hakkm-
Be 1. ıs ( ..... ) D N Roma.ya gelmiatir. 

r ıa, ·~. - · . B • .A. ".i <iaki haber1er kat.iyen doğru değil-
jaııama salo.hiycut bir kaynaktan bU. r!ir. 
dlrlllyor: Bulgar Kıralı Japon el- · -----------

Birkaç gilndeiıberi sovyet baaını ta. çisini kabul etti Açık Teşekkür 
ratmdan Ankara muhakemesi mUna. 
aebetıylc Türk mnhl:cmcıılne ve TUr1' Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar a- Vcfntiylc blzi sorusuz acılar için. 
memurlanna karıı açıl:ın lfUra mil. jansı bildiriyor: de bırakan, iidnci Abdülhamit ev-
cadeleal gittik'<e şldd.tlcnıncktedlr. Kral, dün, .Japonyanm Berlin ka.fr miltevclli kaymakamı Murta
SovyeUer bu propaganda ve bamı mu. bilyük elçi.<i general Oşima'yı kn- za Gözenin cenazesinde bulunan, 
cadele11ıne ou iki sebepten dolayı baş. bul etm:, ve !k~!sin<ı Sen - A- gerekse mektup. '\'e telgrafla.riylc 
ıaml§Jardır: Je'ksandr ni.~anmm birinci sımf ha- yaıı:ılr gönU.llerim!zin ıztırabını pay 
ı - Türklyede ha.IA. çaıııımakta o. çrm venni~. ]aşan 'lostlarınu%3. ayn ayn teşek-

lan Tllrk makaınlannın aldıklan ted. kürden aci!.iz. Şü.kranlanmızı on-
blrlerden kurtulabflen Sovyet gizli 111..-------------1 Iara isale muht~•em gazetenizin 
teokfllt.ı memurıarının manevıyatını 1 Ne dememeli ? tavassutunu ruımz. 
yllkaeltmek istiyorlar. Kardeşi: l'tlümtaz Göze 

2 - Türk pollııl tarafından suikast Yeğeni: Fikri Göze 
mUoaııebetlle tevki! edilmi§ olo.n Sov. TamıımL5 li1· mu:hnrrir, dUn çı- Krzı: Feyziyc Göze 
yet memurlannm bazı ııırları a<"ığa -t.'\n bir yaz-smd3. "Fclan fıi!n kıt- • • • 
vurmalarının 6nUnc geçmek lsUyor _ !ığma kıran mı girdi?,, diye sonı- E§lmln ağır ve güç doğumunda. yUk.. 
lar. yor. , sek alaka ve kıymetli dircktltlerl.ıü 

Bir yUk~k Sovyet memurunun be. ''Falan fil:in kıtlığı mı var? Fa- e11lrgemlyen profesör doktor Tevfik 
men her gUn hap ahaneyc ı:;lrc~ l< l'lıç. l~m ~ilan kıtlıf;'lnıı mr uğratim"?,. Remzi ile doğumda gösterdiği bUyUk 
lu Sovyet memurlarını ziyaret etme. ~ ,....:.!l~r. bir hazakatle bana reCikaml& beraber 
sinin bqka ne sebebi olabilir. Falana fi!Ana yahut. falan fi. gtirbtiz blr erkek çocuğu kazandıran 

---<>- -
Hariciye hususi kalem 

müdürü 

l:'mm köküne kıro.ıı mı ;rirdi ?,, de Huekl Hutalıaıleat asistanıarmdan 
~ylC'nir bir tab:ırdir: doktor 1smal! ve mesai arkadll§ları 

Fı:ıkat (kıtlı{;11na kıran kirdi) de- doktor Fahriye, doktor Naciye ve dok 
nilirsc, (kıran) ortadan kıtbğı kal- tor liellhaya; şefkat ve lhUmammdan 

Ankara, 13 (\'akıt) - Hariciye (İJra~'l için, ibarede menfi bir dolayı da hasta balacı hem§ire Mu. 
Vekaleti h ·su'lt kalc-n mUcllirlUğOne m:ınıı murad olunurken tenrı anla- zattero alene-n teşckkürll vazlft bUL 
BirinCf dair• mUdllr ınua\1nı Nedim 

1 
ş1br; dectiğimiz g:ibi demeli de böy. rim 

v .. ysel t'lyin cdllntlştlr . le uemC'm"!li, l\lü.bencll• ?lı'Jyazl Acar 

(Baş t<"afı 1 incı sayfadtı) 
tay plAnlarınm Uızarma batla.nacak . 
ve bunlar da bir aya kadar bıtırilmlş 
olacaktır. 

Dctcıy plll.nlnnnm 1hzarrnn ba§lıı :na. 
dan önce av:uı projelerin arsa Uz r ne, 
intibakı balumından tetkikler yap it 
ve bu hususta ileride çıkabllecel' h• ı. 
hangi blr anla~ığın §imdıdcn ö • 
nüne geçmlR olabilmek için tca. den. 
!erle görllfüp a.nl:ııımak Uz.ere buraya 
geldim. Bu tetkik ve gUrllı:;meler y:ı. • 
pılrnı11 ve to.m bir mutabakat do. h~ ıl 

olmw.tur. 
thznr edilen avan projeye göre ya· 

pıla.cak yurt blna8ı (l.100) taıebt'yl 

lsti4p etmek Uzcre (1~.000) xlmır 

ıpetre murnbbo.ı sathı ihtiva eaecek 
ve tcsls:ltiyle bernbcr aşağı yukarı bir 
milyon liraya mal olııcaktır. 

Bir :ıya kadar b!Urileceğint eöyledi. 
g'lm Detay plı!.nlardan sonra lf, lnp. 
at.:ı ba§lo.nıınıak Uz.ere ınlinalı.asa sat. 
tıasma intikal ctml§ olacak, bunun da 
bUttln formalitesi ile azrunl bir uy sU 
rcceğlnl kabul edecek olursak tıaz.inuı 
ortalarmda mıanta. ~lanılml§ Olacak 
tır. 

İI1§3at ve tesisatı da bir sene zar • 
Cındıı. bittrllerck 1943 senesi derıı yı • 
lında yeni yurt, liUtUn konfor ve tet. 
rlşatı ile kapılarını, bir defa daha aöy. 
ledlğlm gibi, sevgili gençlerimize ~
mqı oıacaktr ve bunun için hJçbır gay 
ret vo fedaktırlık esir~enmlyecektır ... 

FlliRl TUZERL~ TETl\tlU,ERl 
Şehrimizde bulunan parU genel sek 

rcteri Dr.. Fikri Tuzer bugün öğle 
cın ı sonra vilAyet parti reial Rqat 
Mlmaroğlu ile birlikte Türk maariC 
cemtyeU emrindeki Kadirga \ talebe 
yurdunu gezerek tetkiklerde bW.ım 
muştur •• 

Bayrallab Diller 
(Baş tarafı 1 inci say/cıda) 

ma yılları kısa veya uzun sürse de 
aayılıdır. Devlet kanununa göre de 
çalışma. yılları sayılıdır. Faka.t 
devlet ve tabia.t kanunlarımn crl,. 
§C'mediği başka bir kanı::n var. Bu 
da millete. am~. iıwınh.fa hiz
dn millete, zqanJığa hlrmct eden
lerin ebed.iliğini temin eden ve 
t:ırihln erl§ilmez ve değişilmez 
sahJflerlnde ebediyen yqa.rlar. 

Kanuni hizmetini doldu.raıı ve 
kürsüslinden dJpdili a.yn1an de
ğerli profesör ~ Dicer, 
~erc.f tarihine ltanpnıştır. 

Rektör Cemil Bi.lselden sonra 
t.ı:p dekanı Kemal Atay, bundan 
ıronrıı. profesör Fahrcttin Kerim 
Köktay bir, hitabede buhmınuelar
dır. Falırettln Kerim profeeörün 
hayatmı, faziletini ve yi1ksek il
mini candan bir sevgi ile bclirt. 
nrlş ve tercümeibaHn.1 kısaca §Öy
le kaydetn:ı;.,tir: 

Hayrulla.h Diker 1875 yılında :ts.. 
tanbulda dünyaya getmış, 1897 de 
hekim olmuş 1911 de emrazı akli
ye içhı Avrupa.ya. gönderilm.i§, bi
lfi.hıre lstanbula dönerek Zeynep 
Kıi.mil, deniz hasta.nelerinde çalış
mıştır. 1924 de Üniversiteye pro
fesör ola:rn.k tedrls Juıya.tma da
hil olmuştur. Hayrullah Diker 
hir çok mescl!ld eserler de DCll'&t· 
miştir. • 

Fahrcttin Kerimden sonra iki 
talebe hocaJsrma karşı temiz duy
gı:lannı nnJetaaı b!ırer hitabede bu
l unmuıılardrr. 

En IJOn olarak da kUnruyc gô&
yaşları içinde Hayrullah Diker 
gelmf3 ve şunları söylemiştir: 
"- Aziz sevenlerim; 
Naçiz gahsmı hakkında söyle

nen güzel sözleri, izhar odillcn 
sevgi ve samimiyeti görUnce, ken
dimi vefatımdan sonra yaşıyor say 
dun ve bu kubbede bir h°' sa.da bı. 
nıld::0~a inandnn. Saym atkadaş
lar, Mvgilj gençler, sizler beni ZSy .. 
le necib duygular imar ederek, öy
le hatırnüvaz iltifatlar bezlederck 
te5yi ediyorsunuz, k1 arbk ben de 
bu a.cı;ıl tezahUrün ylc:b hatırile 
§en ve §Ad hayatı t~yi edeMH:riın. 
Hepinizi saygı ve so .. ·gi ile kucak
lar, minnet ve ~ükranla sel&mla. 
rnn,,, 

Profcs0re Maarif Vekili bi'l" de 
temle telgrafı göndenni9tir. 

Japon ıııoıa 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ruza glri§mlflerdlr ve kuvvetll blr 
baskı yapmaktadırlar. MUttcflklcrln 
"Uçan Tay\an" adı verilen tayyareıe.. 
ri Blrmanya ceplıeainde ''0" Uptnde 
18 Japon tayyaresi dllşllrmU§lordir. 
Londradan verilen bir habere g«Sre a. 
raıarında 18 pusluk toplarla .t!lillblı 

modern Upte Qç zırhlı bulunan ~ 
tayyare gemlai ile ağır ve hafif kru. 
varılrlerle bazı muhrip ftlotlllAlarm.. 
d:ın mürekkep bir Japon deniz teokf. 
1l BeyllUı ütlkn.metlne yol almakta. 
dır •• 

izzet Molla"Jan aeçmeln: ·-········-······· -- ....... -.. 
Olılu schr-i Keşan'da bir lupti 
74~ ikon andelib-i gillteDİJDİz; 
Çnnki kilslb-ı r&h·i mol11yız, 
Nola çinJtine olo;a ncvzentınızı 



------- H. f. l9f2 VAK11' 

l:mntl~ ~~ 
Hakikati olduğu gibil Para piyesi dava- Poliste: 

Ö klA•d ~~~ g fm8 CLLlm lf . • J_ • • l • bulundu 
(Ba1lara/ıJinciıa1J/UUG) sının ı1eıncı ce sesı ~ğ~~~d\:=~ 

lıarbfnln tazyikini şu sebeplerden Dim:t..; adında. birisi, dUn evinde 
ılolayı fazla hissediyor. Necip Fazıl KıakBrek tarafmd&ıı, I alır, mahkeı:mıılze ibraz ederim ölll oiarak h.ıhınm.uştur. 

l - l'ollar k~~dlml~r. muharrir Peyami Bata ile Tasviri Ef. 1baan Kukbil: . Vakava mUddeiwnilik. (}Mcoym.uş, 
JJ _ İstihsal azalnuştır. klr yazı mlldllrll ve sahibi aleyhine - Biz ale!Adc benzeyiş değ'IJ, ıntL caaet ~dliye doktoru tarn.fmdan 

. IJJ _Türkiye sanayiinln kuru- açtJiı -.ren hakarel dava.ama dün hal var l1lldır, yok mlldvr! Onu lıı. muayene ed:Jerek taJık:.ka+a be.§· 
'"-u geç kalmMı dolaymile de devam edllml§Ur. bat etmelerlr.l Latiyoruz. lalı.mJttır. 
Jı.rt>a s~psuz olnrak girmiştir. Kubakeme bir bayll kaJabalık oL Peyami Safa: ___ .....,,,__ __ _ 

Bu li~ hacUse de bizim elimizde muştur. Dunı§ma, geçen celsede ta. - Parayı, Necip Fazıl ya Oro Pu_ İtf aİye malzemesi 
olnııyan ~e taıntunen biiyik ~ ra.Qa.rm iddiaıaruu lııbat için delil ve royu okuduktan veya dinledikten son.. getirilecek 
)"11."ta tesirler len eden imillerdir. vesika ibraz etmeleri yUzUnden knL ra yazmıştır.. Bunu delll ve şahlL Atlka.raya gi<k'n itfıdye direk-

Tiirldyenin yakm sMyal \'e eko. mıştı. ıerıe isbat edec:efim. törl1 lbauı. it.fa.iye hakkmdaki te-:°"1lk tarihini bilenler bu mcımle- Evvell Necip Fazıl'm avukatı 1h. .Aııcalt bir e1er yUzcle yUz aynen masla.rmı ilanal ederek rçbrimiz~ 
Jı etin an~k yinnl yıldır kendlnJ san Mukbil .ısz alarak, davanın, biri. intihal olamaz. Zaten san'aat tarı_ dönmü.c:tilr. İtfa.iyeye :ıi • mn zeme 
ıırtanna1<, koloni ~nda.n 0 • sinin Adlycn hakaret, dlfc.rinln de l'- hinde de, 1n•ihalln bt15Wll bir tarifi , e s:Ure 0:-ç".n Ticare: t Ve ~' leli ta
~klaşmak htodi~hıi bilirler. A(ık ser çaldığmı ıılSyliyer.ek hakaret ol. yoktur. Fakat 18 ~yi§ de ı.... rafmdan Konşimento Vt" "lmiştir. 
"'" Jıa7.ar olan -ki T"-Jdwen!n T.._ mak üzere iki safhası bulunduğ'u. dlifen yan yana gelemes." __ .,.__ h il it! 

'""" ~ " " ... - 1 Diğer tanu. wuı !l'l n e o. y~ tlnr. mUstakfl ı'ktısat vutı~ kur- maznunların lntlhall lsbat etmeleri Neticede mahkeme, Para lle Oro 
&- G!dpleri için mayrs h:ı rn • ".l itibaA ~a'lc dünyanın hiç bir yerinde, bil- tlzmı geldiğini söylcml11tir. Puronun mahkemeye ibraz edilmesi ren ikin& kurs aç:-lfıc:ı.ktır. Bun-

"''lsa bizim şartlarımız ~de Peyami Safa buna karııı. lııbat ıs. için dunqmayı ba§ka bir gtlne bırak. lnr 
30 

saat ders gli~e)dıeınllr. 
llıiirnkun değlldir. Faltat biz yir- tenll'88 yazısındaki lddlalannı yUzde mI§br. Kursa devam edece!k ola~-al"In 88.· 

lbi ~"11da Ttirklyenln ekonomik ka- yUz derhal iııbata. hazır olduğunu söy. I Necip Fazıl - yaşar ym 320 dir. 

~erini değ'Z .tlr<lik. Fakat tam ıer;:· Fazıl da eserinin inUh l L 

1 

Çımen davası --,---ö----
"açr• pazar" ol:ın memleketi a 0 Bwıdan sonra, Aallye Birinci cua.. Piyasaya Tur yağı lılr anda bir "otar.,i,. haline koy- mad

1 
tlrıtrnı, !abat edebııeceğlnl söyle. da yine Necip Fazıl tarafından. YL J k 

.... le rntimkün değlkli. m ! ..... .: ka ııar Çimen aleyhine, ötekine berikine dağıb aca 
~~a.<1pn •onnal zamanlarda Tıir- ........ a fil sonunda mOddelumuml, Bölge iaşe nıüdürlüğU, piyasaya 

d in...... eserinin intihal Olduğunu söylemel< ısu.. ,_:_ k .... :.... .. -,.l·- .,..,....,~ğ tevz 
1
·ne e ...ıbi n •"• ku imam tek avanın .....,,. olmayıp hakaret ~ a~ ....,, ""'.u-."4; oL ..... ., 

,. """ ııta aJ'.. ru ış, - da .... retlle ~diyen hakaret etmek suçundan 
1 

_...t.,+'... Bu husust:ı a .... 
11

• ık ve k\lftHr tsCd:feSI lazım olan mevzuun .... ıurutuğ'unu ileri sı..rmUş , 1\ tığı d b k ı tJr tarar v,.,.. • ._.r-· ., 
~ertebE'yi IJulmnmı; bir <'emlyctin intihal olmadığını iabat talebinin red. ı çy açv~~ ak ndı ~~ ·t bllg t j ca malüm:ı.t veriJecektir. 

dinl istem'•tlr 8§!1.r ......,n, e ..... ne e a ya. _ - -o- __ _ Otarşi,. kurmnsm:ı ne &raıi ne de ~ ' pıldı(\'ı halde gelmemişti.. • 1 B" ha 
l\Utıı" ~rtları mi1.,altti. Bugün Bu sırada Cihad Baban söz aınrak, MUddeiumumt muavini, davanm p.h ım~r ~e . . 
harbin zamreUcri Tilrldyeye bil· Peyamı Satanın davaya mevzu olan st b" d 

1 
d yl aıa.k d L 

1 
VsM ve belediye .re,f!i Lutfı Ktr-

tfin ı:.... 'b' b makaleıılnln iki numıırnhsmı mahkl'. · dıırıı.ı alva .. 01up,ı. mmletl k ta adrl~ dar di.in Be:ı.'8.Zitta.ld Bfanm"ha.n~ rrıem1el<etlere o1dııı,;u gı ı ir me 
6 

n suy cm"i ve ş rıı. c me 
0

._ • • t . t' 
"l•""i hali verınl..,tir. Yolların ke· meye vermiş ve bunların kW halin_ nı blldlrmlştlr. ı ;:ri gezmiştir. Buranın nmı; et ı· 
ıs'~lfı ofnı:ısı, tf~ret münuebe~ de tetkikini lııtcml§tir. 1 Netıeede muh:ıl<eme. tebligata ?'8#- i ri!erek kulla.n;lm~ dilşUnülınek· 
"'1uıtn durması bunan birer mi- Bundan sonra her iki makale okun. men gelmlyen Yapr Çimenin. ihza. lcdir. • ,. ..... 8

~li11r. Dlğf'.r taraftan Türkiye muş ve lhlan Mukbil buna karıı: ren mahkemeye celp edilmesi için Otomobıl lastıgı 
ltarp ka"'ısrnda yaziyet almak - İkinci makalenin birincisi ile bafka bir güne blralnJmııtrr. Villyet tarafından dün muhte-
lrıf'-<:buriyetiP.dı>dlr. Du vaziyet aJ. a!Akası yoktur. İkinclai piyes ve um.. lif otcmobmcıre 550 o~ 18.s· 
llıa rnecbtmveti onan i~lhsal h"Ud- sil hakkındadır, lef blrinclandckl suçu Altın fiyatı tiği tevzi edı~tir. ;;•i U7erfncle miicc;sir olmuştur. ortadan kaldıramaz .• 
ı.., arp ~artlarma göre istihsal mik- Neticede mahkeme Parnnın, maz. Dün bir °'.Reş.'ldiye f'Jtmının f'lya. 
ı.. rı dUı:ımtse bile hnrbln şartlan nunlar tarafmdan intihal olduğunu is. tı 35 lira 35 kunı§, klHçe alt.mm 
.... ll~lr bta lstJhHal b'ı<' !<llfi gele- ı bat etmelert talebini kabul etti... 1 bir gu-.n fi.)":lllı ise 438 kuruştıı. 
~. tstthııar Rlh zamanma göre Peyami Sata: o- -
'!'iti Re\iyede ~a bile harbin th- - Yazımda iki nokta vardır, dedi. Denize dü~rek boğulmu, 
~!:lnrma <'.e\'BP veremlyec-.eğl için j Birlsl Necip Fazrlm rekllınalığı, fkln. Dlin Kumk:ıpr sahillC'rinde orta 
lr noksıuılık mc,·cnttur. cisl de Oro Puro ile Para ara.ıımdakf :;uşlı bir adama nit Jf:r cesı::ıt bu-

lr.~lhayct biz 1939 Jıarbbal stolonu 16 benzeyi§, hattA 21S ve daha fazla 1 lun:muştur. 
)""llamaya mecburduk. Belki beMJeyi§,.. Ceset &ah'.binm <leniıE:' dllşorek 
&ıı senett.inl1c stef.< me\"cutları bu. ~nde her iki e.ser de mevcuttur... boı?ulduğu mılaş*nış dcfn!ne mıh· 

~ltliDe ııaznran daha fazla idi. Hatta. Yaşar Çimenin tercünıeslnl de s~ verihn.i§til'. ' 

1 
25 yı' evvelkı Yakıt 1 ---

14. 4. 1917 
Huzura kabul 

Sadrarzıa.m Ta'lM 'Pa.f!a ha.uctieri 
dün sarav-i hümayuna azimetle 
Jnmrru ~i~ye h'bul buyurul
l!WQttr.r. "'qllkii memleket o zaman açık 

llaıar .karakterini taşıyor ve mcm-
1~ct ideta ithalat ticareti ile ya. 
"Yordu. Lozaıı sulhuno takip eden 
~lerde milli bir ikttsat siste
-.; kul'IDak mecburiyetini hissettik, 
~!i •na)'I tesis etme!•, glimrii"ı<· 
~ra llizamıamak, pa~yı koruma.k 
~ ltlıalita barajlar koymak 
~buriyetinl duJduk. Bu mecbu
-vet 'bir tarihin tasfiyesi hesabına. 
~ idl \'e bunu yapmakla da 
~ b1 ettik. ÇünkU bagtln elimiz. 
~ sanayi namına ne varsa o gün. 
.,etin ~ridlr. Bunlarm milli ha. 

Yıllarca e~ aslmdan okudu· 
ğıım Andre Morva'nın aile çen
beri romanını, son !>irkaç gün 
içerisinde lsmail Hakkı Aliı;ıa.n"m 
Vakit Kitabevinin Dün ve Yerm 
tercüme külliyatı serisinden 1934. 
de burltru§ Türkçesinden bir da
ha okudum. 

Andre M orva ve 
·Aile Çember.i 

•tt_.i mlbbet mana'lmr, ehemml
~~tlnı her gün biraz daha derinden 
~ediyoruz. 
tter son asır Osmanb ekono
~ _ lrilnye51 dc\'am etaeydl ne o
~? Bu harp ~wnda dunı· 
~11~ daha mı sağlam olurdu. 
• tı hiç saıunıyonım. Harbin hu· 
~lt şutları önünde ~erin ki-

u asgari bt:ş liradan, kwna§m 
~lı-esini otuz liradan ahacaktık.Bu 
:~eden bakıldığı zaman son )ir. 
)' ı )l Uıı:mde karalUI unayila ha
~~· tan7.iınılc nasd bir rol sa
ı.!_b! olcln&unu açık~ görmek mUın. 
""llll nlur 

ı ll'lıha1cika Türkiye sanayU koru· 
tllf tarthi bakımmdan hiç olmazsa. 
"~ Mirlık bir kıdeme sahip ol
,.~ ı;üphesiz bu harı> blzı bol 
t ...._lrla karşılaya<'Ok \C Tür'klye 
~J'İI geli~e bakımmdan adeta 
'fucıYiik harp içinde harp etmeden 
ttı.L~--ecJ_en Japon sanayii gibi 
1t--..uJerild 1'omfa hudutlara se'·-
~kti. 
lfaıbakl tarihin prtları bizim 

~Y11etmemizt sı~ık bir de\'J'C. 
~ Cefirdf. 

111 "-nan i~lndir ki harbin tazyjkJ. 
1azıa hl<4sedeccğb:. 

~ lrer ~yden e\'\"t"I olanları oldu. 
11 ldbl görmek llzundır. 

Bu tekrar okuyuş bir tesadU.. 
fün eseridir. 

Aile çenberini Vakit yazı mi.J.. 
dürünün masası ii2ıerindc gör. 
düm. O>k sevdiğim :Morva'nın bu 
dikkate deı?er roma.ıuıu tek. 
rar okumak arzusu bende uyan· 
dı. Kitabı istedim. "Evvelce oku. 
manuş mıydınız?" sualiyle kar
~ılaşmca tekrar okumaktan zevk 
duyacağımı anlattUh. "Kıtabı s~ 
ze verebilirlm. ancak kitap '-e 
ml\harrir hakkında. düşündükle. 
rinlzi Vakit okuyucuları " 
zacağınrza söz verirseniz!'' dedı
ler. 

Bu satırlar o verilmiş ~.zil tut. 
mu.5 olmak için yazrldı, yoksa o
kuduğum eserler hakkında bol, 
bol söz söylemek çok ho5ı.ma. gitr 
tiği halde tcnkid yazısı yazmayı 
hiç sevmem. Ç.ünkü münekkid 
bir kitabı ~alan için okuyan 
adamdır, bu itibarla her kita.bı 
okınnıya mecburdur, na.Lbu k: 
J>e.ıı yalnız kcnd'm İ " r. " 

ve kitaplarımın arasında ba§'an
mış, fakat bir iki f omwıında.n 
sonra. yaprakları bile kesilrnemi~ 
kitaplar pek çoktUT. 

Morva sevdiğim lbir muharrir
dir, Fra.nsanm bugün yaşıyaıı 
fikir adamları içerisinde pek azı
nın adı gelecek asırlarda Y~~·
ya.cak insanlann kafasında Ka· 
lacaktır zannındayım, fakat Mor 
va'yı asırlar her halde s.nacak· 
lardır 

SADRI ERTEM Moiva'yı niçin beğenirim., bu. 
~============== nu daha iyi anla.tabilmok m8.i<sa-
-------~-----ıı diyle kısaca bu muharririn haya

tını hülasa edeyim: Salı çarşamba 

14 Nisan 1 5 Nisan 
Andre Morvn. 1885 de füböfd\.. 

doğdu Babası zengin bir fobri. 
katördü Tahsilini Rucn lise~in· 

.B l 27 'R. cn·cı: ~ de yaptİ. Lisenin Edebiyat öğ
. en-e : ret~eni Alen, m:ıstakbel nıulıaı
Kuım· ISR Ka~ım: 159 

· ririn fikri üzerinde çok mUeseır 
olan bir insandır Morva edebi

vuıııı r.;unı \ aaun ~:r..anı yat lisansını aldiktan ~nra b!: 
müddet babasının f abrıkasnn ı. fUS lO.St .;.ı-1 10,SS k d" · 
dare etti. fakat sonra en ını 

ıuu a.81 12.15 

15.!>7 !US lü.o7 

111.41) 12.00 18.47 

Z0.2! 1.86 20.23 

8.42 8.58 uo 

5·20 tamamiyle fiıkir ve edebiyat Sa· 
9-

12 hasına verebilmek için iş halalı. 
12•00 nı bıraktı, Londraya gitti. ~~ı-
1·87 lizceyi hakkiyle öğrendi, lngılız 
u~ 1 edebiyatını derinden derine tel--...-. ________ , kik etti. 19H de Yedek SUbay 

Yazan: Muzalfer Esen 
olıırak ~.:ı.rbe gittiğ& \'ilk t yirrn· 
dokuz yaşında. idi. Fakat henüz 
hlç 'bir ~r neşretmemişti . 

Harpte Fransada İngiliz karar. 
gahmda .irtiıba.t zabiti olarak ça. 
lışt.I. Ve ancak terıh~ edildikten 
sonra 1918 de ilk eserini verdi. 
Bu. "Albay Branbl'in silkutu'' i. 
simli romandır. 

i\f orva'yı bana çok sıcak bir 
muharrir olarak kabul ettiren se· 
beplerden Oirisi budur. Herhan
gi meslekte muvaffakıyetin yal
nız istidat eseri olabileceğine ve 
birdenbire parlayıvereceğine ina
nanlardan değilim. Morva ilk 
eserini verdiği vakit on sekiz 
yaşmda bir genç değil, 33 yaşın. 
da olgun bir insandı. Hem de 
bu 33 yılm mühim bir kısmı cid
di ve normal bir t.a.hınlden soı~
ra usul dairesinde yapılım~ te. 
tebbularla dolu bulunuyordu. 

''Albay Branbl'in sükutu'' te. 
miz hareketli üslfıbu, bilhassa 
in~ istihzalan ile müellif ine kıs.ı 
bir zaman içerisinde büyük bir 
şöhret kazandırdı, Morva bun
dan üç sene sonra "Doktor Gar. 
<ii'nin nutukları'' isimli ikinci e
seriyle hem ilk eserini, hem de 
muvaffakıyetini devam ettirdi. 

Morva kalemini birçok vadi· 
lorac cenemiş bir san'a.t.~rdır. 
Kuvvetli istihza.lariyle mizahi bir 
ıvnanı andırabilecek bu eaer 
r.e.n Eı<>nra i§i tarihçihğe döktü 
bii~ ük adamların lıayatmı gös 
teren romanlar yazmıyn başladı. 
.Nurullah Atac'm Türkgemize ka· 
zandırdığı ŞclJi'nin hayatı, DıSr 
raeli'nin hayatı •. henüz T.i..irk. 
r,eye tercüme edilme~ e:ın?ı· 
ğmı Bayron ve Volter'ı bu c1ıı
sin hakiki şahescrleridiı' . 

1929 da bi:oe yep yeni, hem 
psikoloğ, hem pir, ol.an yeni bır 
~larva tanıtan "iklin11er:" basıl. 
dı. Bu.gün babsedeoeiım Aile Çen 
beri 1932 de çıkmıştır. 

Aile Çenberi Morva şabeımi
dir diyemiyeeeğim. Çünkü bana 
g&ie Morva. romanlaı·ının hiç bı
risinde, büyük adamların. r_o
manlaştırrlmıi hayatları sermn

de bulunan e5erlerinin yUksek de-

reccsine ulaşamamıştır. Fakat 
ruhlarm anlatılmaz taraflarım 
yakalıyan ve anlatan escrlennın 
arasında "iklimler" den sonra c-r. 
kuvvetl'ısi Aile Ç'..enberidir. 

M.orva siyasi ve jçtimai kana· 
a.tleri, prcnsıplcri olan bir adam. 
dır. Bu kanaat~eri, prensipleri 
anlatan eserler de yazmıştır, fa
kat romanlarda daima bitaraf 
kalmış. hadiseleri olduğu gibi 
çizmiş, insanlan olduğu gib! 
anlatmış, ?ücutlarm ve ruhların 
asıllarıııa ı..) \!Ur. bir lmpyes:ni 
vermiştir. ~u gayri şahsi kalış 
bakımından" Morvn, Mopasan'ı 
hatırlatır 

Şöyle bir okuyuş "Aile Çcnbc· 
ri bize bir tezi müdafaa ediyor" 
hiik.'lliı:ı.i verct:irebilıı· Müel':1111 
i<İtabır. :>aş tarafına· JCoy ... uğu 
Tevrat"nı " Zira ben sizin Ulu 
T.a.nnnızım, .. Ba:balanm günahını 
çocuklarda üçüncü dördüncü ne. 
sile ka.dar arıyat: . : ·ıvntıı ve 
gayyur Tannyım .. .'· ayeti de bu 
fikri tak\.ive cdebiiır Fakat ro. 
man \•eraset n~z ulycsjni müda
faa eden veya onu inkara yelte. 
tıcn hır .:ser değı~dir. 

Aile Çenberi mevzu olarak ka
dını, bu anl~ılamıyan Ye ania. 
lılanuyan mahluku almıştır, An
nesinin günahını bütün ağırlıği
le omuzlaruıda taşıyan, çocuk. 
luğwıu, genç kızlığını, scvgi~inı 
bu uğurda feda eden, faknL ken· 
di&i de çocuklarına. aynl azabı 
çektiren kadın bu kitapta olduğı: 
gibi göri.ınür. Bu kadm huz~r 
ve sükunu kendisini s.ıran Aılf 
Çenbenndcıı kurtulmakta arr.· 
mış, bu çenberi kırmak, parçala. 
mak için elinde olan ve olını· 
yan laer ~yi vaı;ımış, fakat var
lık ve yolduk; se\•gi ve ııefıet, 
ncş'e ve ıztırap, akıllılık ve dt>
lııik, •i.til.iı ve sükü: arasında 
:ıcı ve tatlı birçok maceralar :?e· 
çirdikten conra bu hayatıı:ı ru
huna doldurduğu biltGn zehmer
den o kırmak istediği aile çen
beri~in içerisinde kurulabibnit:
tir 
Morva'nın bu eserinde dek';·r

lar tam bir realizmi göstcriı·. 

Memlekette·'~" un, bir de. 
jer olaııu. henüz pek yenidir. Çok 
sa.mu ~uk tesadüfün elinde kal
dı. Onun eUnde büyüdü, yahut o
nun elinde öl<lü. Doğan çocuk, ta. 
blaUan y&jlllll&k :fcnnanmı nbıus 

sa.rıhr. Doğmak, ba.~h başma b:r 
hamle, belki de ilk ya.sayıs HU\"h"fl· 

udır. Bana yaptıktan. bu ;,.afe:I 
.kazandı~ sonra, ÇO<'Uk ölürse, 
öldllrülmüŞ olur, 

C'ilmluıriyct lclare8i. hemen hf'. 
men ilk glln1erinc1e, çocuğun 'a
tandaki büyük yerinr Jcavradı 'Ve 
onların adma "saray" lar kurdu. 
Oümh11rlyet. fiJdr bakımından sa
l"nYa cliişmandır. Fakat çocukla a
da0lettc seıdiğl blly\lklUk uğruna, 
Lıına katlandı. 

Çocn1k ~evgklnln, nasıl için l~in 
kabararak ytirüdüğllnli, şurada, 
Jmracla ytikırJc'en dispanserler, hah-

. ~-eelr, s;raylar, süt damlaları, ba
kını yerlerile de anlayııbillm. Fa
kat ROn asırlar iı;lnde bu Is o ka.
dar ihmal cdilmistlr, ki bu emekler, 
yarayı henüz saramıyor. 

Talnimlf'rimize giren, ~k 
bayramı ela, nihayet bizim teliikki
leriml7.rleki cleğişmeyi göstennc1<
ten ba~ka şeye yanmaz. 

• 

Asıl çocuk hayramlanm, 
lanınızııı lmrtulduklan gün 
('tıkız. De' Jet lnmu<Junda. onla 
rilcn yl'r, ~crçl :ız clcğfldfr. n 
~ e<lc halk :ırasında, fırkn t t'5 
i~inrlc de bir takım h:unlekr 
!adı. 

tık mc.1ttep yavrulanna 
l emek ,·erilmesi, fakirler· n 
rilme i, eksik Iritaı,Iannm 

teplt-rcleld kurallarea t 
ması kUçüm enemez. Ama yu 
da da dokunduğum gibi, bizim 
Hmlz, bu dcrd~ t;ok büytlmiiş, 
der"ıılesm.iş bir halde omuzl 
atclı. Eir l\aç senelik ~:Y reli 
nun hakkmcla.n gelcme~·iz. Mt' 
yi bir memleket davası haline 
mak, çocuğu, mahalle teşldlfa 
mrnuu yapmak gerektir. Na 
oc:ıklıı.rının nğra, .. :uıakları blr 
bu olmn.lıdrr. 

<'.ocu'l..l Esirgeme kurumunun 
g\inC" kadar ba!}llrdıklarma se 
rek 113ktl'or ve ümitlerimizin 
~iid"iğünU göriiyonız. Bundan 
nı kadro deği~edcu, dah , ... . . 

nis bir ~1G111anm ugurlu om 
rinl ele vereceğine inanıyoruz. 

HAKKI SUHA GEZ 

Gıda maddeleri satacak 
bakkalların isimleri 

t.tanlıal lafe Müdürlüğü taralmdaD la&Zlrlaua üıNe dahilİtllde 
maddelerlnln te\"11atma dünden itibaren batlanmapır. Of.lıl cıda 
rtno flyatlan 111 ıseJdldeı teebit etmltllr; rirlnç 51, fuob"e 25. 
beyaz pcyıılr 78, yağ 17S kuruştan sntılaCBktır. Bu maddeler Dllfue 

· ..,_ -·"'·- -4bl bakkallar alaaln llllDı ve verılecclrtlr \"e dlbı ...., .,. __ •• • 
hlr deftere ka;)decleceklerdlr. Herkes, plrlrıç, lıalgur ve fuulyedea 
kilo yağ ve peynirden 2:ro gram alAbllecektlr. Bu sabahtan ltlbal'ea 
pıh'c bt\§lanan gıda maddelul UO ton pirine, 800 ton fasulye. 150 ton 
~. 800 teneke sadeyağ, 1800 teneke ptynlrdJr. Kendllerirıe gtda 
lerl verilen bakkalların lslm ve lelDtlerlnl yazıyonu.: 

~l.k:nş: Merkez Nalılyeııl: 1 İbrahim (KuruÇCJmc). Sflleyınan 

Nevzat (Teşvlklye), Kenan (Ortab ldlitnş), . N'••'-' 
10 Arnavotköy -...,-ı 

bahçe Aile kileri), Mehmet AH ' r. tk!S ),Ahmet 
tabahçe), Yani (Slnanpaşa), Yani Panayot (Anıavu Y 

(Hıı.s Fınıı caddesi), İlya (Ortaköy), bck~yoğlu; MerkBZ Nalılyelll 

Manzaralar Mopaan'm ki kalem 
vuruşile canlandırdığı ta~ar ka 
dar gdzeldir, Ruhlar çml Ç:P· 
lak gösterlinıiştir. Fakat Burje 
niu \biraz can sıkıcı uzun ve mır 
zari tahlillerine rast gelinmez. 
Muharrir bize yalnız insanları. 
hadiseleri anlatır, d~ünceleri 
tatlı tatlı hikaye odcr, neticeıc. 
re varan biziz: 

Aile Çenberi herkesin zevkle 
okuyabileceği ıbir eserdir. Genç, 
yarm kendisine neler hazırlan
dığı bilmediği hayatın ne garip 
muamma olduğunu bu eserde his. 
sederck heyecan duyar. İhtiyar, 
mazisini d~cıünerek, mazisınin 
hayallerine tatlı tatlı dalarak ki. 
tabın sahifelerinde sürüklenir. 
San'atı yalnız san'at olarak ka· 
bul eden insan bu romanda iddi. 
asına büyük bir kuvvet ıbula. 
rak ze°t'k alır, san'a.tın yalnız iç
timai farda ve mevzu olunca 
kıymetleneceğini düsünen müte
fekkir de lbu eserden memnun. 
dur Hatta o isterse bu roman
da bugün Fransanm yıkılış SC· 

bcplerini bile arıya:bilir. Çünkü 
roman Fransız hayatının yüzde 
yüz muvaffak bir örneğidir. 

Ve benim gibi, romanı ve şiiri, 
yalnız çay içer gibi :bir zevk duy. 
mak için okuyanlar, lcitabuı son 
yaprağını çevirdikleri vah ~t ne 
olduğunu anlamadıkları tatlı .b!r 
hisiçerjsinde düşünürler: Donıze 
acmıalı mı. onu sevmeli mi? Yık
sa ondan iğrenmeli mi ? 

Fransızcasını okuduğumun ü
zerinden yıllar geçti, b!l sefer o.. 
kurkıın ikisini karsıla.ı:;tırmndım, 
onun için eser iyi ~reyn.. fena}'!r· 
cümo cdiimiştir dıycmı.yec~~ım. 
Yalnız f?U kadarım rö; lıyebılır~ 
ki romanı kolay okudl:.'ll, ve h:ç 
bir yerinde benim tanıdığım Mor 
va'nın hüviyetini yadırgam::ıdım. 
Halbuki son tercümelerin b~r ço. 
ğunda müellifi bulmıya iır.kan o
lamıyor. Bu itibarla teı cümeyc 
muvaffak olmuştur demek için 
hiçbir mani yoktur. 

Yalnız tamaıniyle bitaraf ol
mak için şurasını hemen iliwe 
edeyim kı Morva'nın zl.im1 üt ikı 
çayır parçası arasında nı>, bir 
meyille akruı, ve parlak gfü1(>!3 IBI
ğiyle örttüğil cakıl tnE:!arım bı
rcr elmas gibi gösteren b:r ırma· 
ğın ışıltılı sularma benzJyen eş. 
siz üslubu tercümed~ muhafaza. 
edilmiş değildir. Ve esSSl:n bunu 
mlltercimden istemiye de hakkı· 
mız yoktur. MUZAFFER ESEN 

KAmll (Fe~ c:aDıfift). JCJıc 
(K4lyoncukullufu), Dlmltrl (YO 
katduım), Koço (Tarlabaşı), 

(Balıkpazarı), Azlz (Kooğlu sok 
HUsnU Ege <Me:rutfyet caddesi 

Tukslm Nahiyesi: 
Ankara pazan (İstiklll cad 

Emine ve Tevfik '(Cihangir), Ko 
tın (Papaz k~prtl.stl), Nuri (GO 
suyu), 

Gala.ta Nahiyesi: 
Faik Necati (Mahmudiye cad 

Abdullah ve Nacı (Fmdıklı), lıle 
<Salıpazarı), Kemal Asa (Okçwı:ı 
Yanı (Galata nbtım caddesi), 

Şişli nalıfyesl: 
SWeyman (Balt!.akArpsi cad), 

ya (Rumeli cad.) Ali Rısa (Feri 
Kaeımuata aahlyeel: 
Zeki Çalar (Zlnclrlikuyu cadı, 

fullah Hoııgör (Muvakldthano c 
Suphl (Çiviciler sokatr), 

Haaktiy naJd,_: 
Avram (Haaköy), Vancel <H 

oğlu), 

Eminönü; Merkm Naldyeli: 
Ayyrtdız (Ketenciler), Ferit 

el (Ke'tencller), Teoflliıı (T 
Dlmltrl (Sirkeci), Nail (Tabml.I) 

Kuınkapı nahiye.! 
Recep Funda (LAleli), Şoret 
(Beyazıt), Hilseyln Kmay (Ce 
~ıı), Yunus Terzioğlu (Kumkapı), 
kı (Ça.rı.almpı) 

Beyazıt n:ıh~·csf: 

Sabri Yüceler (Mercan Tığcı 

şeref (Beyazrt), Ziya Yeml§çl (8 
mıınlyc), Osman (Vezneciler), 
KU(lOkpaı:ır nahiyesi: 
Ali ~ubbeçcşmc 234), Salt 

(Unlt p:uu caddc.ı 294) İbrahim 
ay (Kubbeçeşme cnddesl), Mu 
Cl'becloğlu (KUçUkpaur caddesi 

Alemdar nahl~l: 
Nuri (Kadırga liman caddesi), 

met AU GUrzade (Sultanahmet 
batnn cnddc:ıl), Me:ıut (Nuruoım 
Vc?.lrhnn), KO.mll Yetiş (D!vany 
ş vl<ct Şen (KU~Uk Ayasofyaa) 

Jo;yUp; Merkez Nablyooi: 
LCltfi (EyUp knpıçc,mc), zeynu: 

(EyUp camtl kebir luır~ısı), Şii 

msbl (Ayvnns:ır"'ly iskele cad), ld 
met Çırny (Defterdar). 

Hami nnhlycst: 
Mahmut H:afadar (Rami), 
Kl'ınerburgtı:r. nahlyesl 
D<?rnir (Kcmerburgaz nahl)leSI} 

mer < Allbey 1<6y11) 

Patlh; .MPrkc:r. Nalılyosl: 

Hils:ııyc (Hnfızptı. a), Halim <S 
raçhan"be.~ı), S;:ılm (Ordu caddeı 

İbrahim (Soful'.lr caddesi). 
Samııtya nnhl~e l: 

Salim (Aksaray>, Ziya (.AUuıi 

( Lıilf en saı 'rı111 ceııirin' 
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Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

100.000 KASKET ALINACAK 

-
7.30 Program ve memleket aat 

ayan, 7.33 Hafit program, 7.45 A. 
ı ı janıı haberleri, 8,00 Senfonik pa~. 
! lar, 8,15.8.80 Evin saatL 
1 12.30 Program ve memleket a.at 
ayarı, 12.33 TUrkçe pHlklar, 12,45 A. 

• jam haberleri, 13.00-18.80 Tllrkçe 
pllklar. 

Müceeeeemb: tarafından 2lS nisan 1912 tarihine teea.dl1f eden cuma.r. 

tosl gi.\nü s:ıat (11) de )ÜZ bin a<let kMluıt ekı;Utmcııl yapılacalrtır .. 
18.00 Program ve memleket ııaat 

Kııııketıerln kuma!J ve astarla.rı MüesıteSomlzce tomln olurunak üze. 1 ayan, 18.03 Radyo ııalon orkestra.az, 

re bu mfüt.ar knsket ı;~tmıı.l< lstiyenlerln nümune ,.e ııartnameyi görmek 
1 

l8.45 Ziraat Takvimi, 18,55 Fa.ery He. 
yeti, 19.30 Memleket saat ayan ve 
Ajanıı haberleri, 19,45 Konu,ma, 19.155 
Eski kanto ve türkUler, 20 15 Radyo 
gazetesi, 20,45 Piyano 4onserl, 21,15 

üzere r.Iüe9SC&Cml:ıln J(ııtırcıoğlu hıınındnkl Merkex.fnfl 

ıııuı olunur. 

müracaatları ile sabah öğle 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Konuşma, 21.30 Müzik, 21.45 IOAaik 
TUrk MUzlğl, 22,30 Memleket ııa.at L 

................. ! .................. .. 

Sünn.A düğünlerine ve 
hususi eğlencelere 1 1 

yan Ajans haberleri ve borsalar, 22.45 
K A Y J P L A R _ 22.~ Yarınki program ve kapan!§. 

---------------------
lSTAllı'BUL BORSAS~IN 

11. t. 9U ftya.tlan 
KARAGOZ 

Hayali Mahmut Akfay 
Adres: Aksaray Od. Ba1'kal Ömer 

JlıllU, Telafvn : 224 i3 

1939 senesinde İstanbul Kız Lise. 
sinden aldığım 9 uncu smı!a alt olan 
tasdlknnmeyl kaybetUm. Yenisini çı. 

karacağımdan eak4alnln hükmü yok. 
tur. (S!H25) 

10.15 gün evvel hab r ''erIW:!lldir. llı;I 

(39565) Üi>.:: 
l\fıırı H. Marta tl'mlt 

"' "' . 
Bir genç kız İş arıyoT 
17 y&§ındayım, orta mektebin 7 nci 

nrufmı okudum. DakUlo bilmiyorum. 
Eicrhııngl bir müessesede dosya ve 
fazı J§lerinde çıılı~ak istiyorum. 

Adres: \'akit: N. A, 

S!lleyman (Yedikule), İbrahim (Koca 
Muııtafapaşıı), ŞUkrü (Etyemez) 
Şcbrcmlnt n:ıblyesl: 

Hacı İbrahim (Mevltı.neknpı), Meh. 
met (Sray meydanı) Ahmet Ziya 
<Şr.ııreminl) Ali (Uzunyuıruf) (:Mwı. 

tafa (Topkapı) 
Fener ııahl~L'sl: 
Muatııta (Fethiye), tıyaıı (Sultan. 

selim), Hamdı (KüçükmUBtatapaşa) 

Ahmet (Balat) Zekeriya (Ayvaruıa,. 

raay) 
KaragUmrük nahiyesi 
İbrahim ıEdlmektı.pı), Selim CKa. 

a.gümrUk). Mehmet (LökllncWer), 
ZUU!kar (1-'evzıpnp cad.) 

Kadıköy; Merkez Nabtyelll: 
Rü§tU (Kadıköy), Nafiz (Kadıköy). 

Ekonomik (Kadıköy) ,ŞUkrU {Kadı. 

köy) Hilmi (Yeldeğlrmenl), Dursun 
(Kuşd•ll), lıımall (Gazhane), Abbas 
(Moda), Nurettin (Bahariye), Meh • 
met (SöğQUüçeşme), 
l\ızıltoprn.k nahl~l: 

Kemal (Kızıltoprak), İbrahim (Kr,. 

zıltoprak) Ahlrongllos (Göztcpe), Mus 
tafa (Feneryolu) 

Kadıköy nahiye müdlirlUğUnden al_ 
dığım nisan ayına ait ağır l§ÇI ek. 
mek karnemi zayi ettim. Yenialnl a. 
lncnğ.mdan eııklslnln hükmU yoktur. 

1 (39127) 

füıdıltöy, Jla8ıınp&şn Ta~kôprö IO. 

kak 6 ııum:ırada bnhç.ıvan Mrtımet 

9uınr. 

• • • 
Knsımpaşa Nahiye MUdUr!Uğünden 

aldığım bir ağır i§ÇI 4 büyUk 2 kU. 

Kasıınpa~ ll:lataba.no :ırlta ııo_ 

kak ı.ı nunıtu·adıı. YU5Uf Durmuı. 

* "' ... 
Hallı: Havuzıar fabrlkasmdan aldı.. 

ğım 2037 numaralı hüviyet varakamı 
zayl ettim. HUkmU yoktur. (39494) 

Ks9unpo.,a, Küçük Hamam sokak 
ı 1 numarada Fethi GUrı~ecı. . . . 
Galata nütu11 idaresinden aldığnn 

nUfu.11 hüviyet cUzdanı:mr kaybettim. 
Yenl.ıılnl alacağımdan esklslnln hUk. 
mü yoktur, (39479) 

Galata, LWeclhr.ndek No. 98 de Va. 
il otlu Yorgl Ayeropuloa. • 

*•• 
Çatalca mUatahkeın mevki 4 U:nctl 

Alay -t t1.Dol.1 tabur 42 net böltlktcn 

aldığım askerlik tezkeremi zayi et.. 
tım. Yenlslni alacağımdan eskisinin 
bUkmU yoktur. (39488) 

tatanbul, Kaııfattılnr Beyttk Yeni 
Han 60 numarada S23 tcvelllitlll 
RlzPnln Kurudere nnlllycabdl'n Yol 
başı köytlndt:D lfll§lnı ojila Osmall 
Yılmnz. 

*•• 
Edime lisesinden aldığım 29. ıı. Ml 

tarih ve 87 numaralı ihraç belgemi 
kaybetUm. Yenisini alacağımdan bu 

Eren.k6y uahlyesi: belgenin hükmU yoktur. 
Ramazan (Ercnköy), Hııfız (Eren. Sabahat Atak 

köy), Snllm (Sundlye), Kemal llçe. *•• 
rcnköy), Mehmet (Kozyatağı). Şev. 27042, 27043, 2610, 2611 ve 2744 1 

ket (Merdlvenkoy). Etem (Bostancı) numaralı nlııan ayml\ nlt ekmek kar. ' 
Usklldar; !Uerkt.-z Nahiyesi: 1 nelerimi zayi ettim. Yenlııi atacağım. 
HüıınU (UskUdar), Ali (Üsküdar> daıı e!ldlerinın hUkmU yoktur. 

Selim (ÜskUdar), Enver (Üsküdar) 
Nuri (Üsküdar), 

Kısıklı nnh1l-esf: 
Sabri (Kısıklı), Mığır (lcadiye). 

Kasımpaşa, Küçlik Plynlo Altıntop 
sokak 8 numarada Yuımt Çmıır, 

Ali (Tophaoeleoğlu), .Mihran <Bnıtlar. Beyoğlu S Uncü Sulh HuJruk HA. 
başı), kimliğinden: 

Beylerbeyi nah.lyC51: 1 942/352 
Nuri (Beylerbeyi), Todori Papalıı • 

plro lKuzguncuk). Mehmet Koca 1 Aleluı:ındıra tnra!mde~n An~ra Bn. 
(Çengelköyı Emin ıKn. dilli) §3nna Ticaret e\-ınd; Nihat :r~amı a. 
Sarıyer: l\!"rf•M: N':.bl~e ... ı: 1 leyhlne açılan kira bedelinden 140 li. 
İbrahim ı&ıı·ıyı;rJ ı~mln (Snnycr) ra alacak davasının muhakemesi so. 

Bekir (Rumellka\• ı). All Bayrak nunda: 
(Bilyükdere) Emin (Klreçburnu) Dııvn edllenı> llAnen yapılan teb'L 

Yenll•öy nuhlyl·ı:J : olduğundan meblAğı mUücteablh 110 
gala rnğmen mahkemeye gelmemış ı 

orgı Mandcli ( Tarabya ı Abau• ııranın masıırtfi muhakeme ile olrllk. 
lah p: eııll<öy ı Şemsett.ıı lııtinye) te tahsiline 16. 2. 942 tar hinde gıya 
Ahmet <Boyacıltöy}, ismet ı Emir. ben karar verilml.ş olduğundan tarthl 1 

gD.n), Mustafa ıRumellhlsnrı) i'tı.ndan itibaren 8 g1.ln zar!mda tem., 
Beykoz; Merkez Nolılye 1: ytzl dava edebileceği kai takdirde 
Faik (Pa:nbnhçeı Musta a ı Bey hUkmOn kat'ileıccegi hllkUm bUIABam 

KOZ), İbrahim ı Beykoz) MuJtafa mnkamma kaim olmak Uzere llft.n o. 
(Anadolukavağıı Eşref t Yalıköy). ıunur, • (39491) 

AnadoluJıl ar: nu.tıl~ c ı: : 
KAmü Güven (An dJ uhısan) Sab 

r1 !Kanlıca) . Mch e, All ı<_.."ubuklu), 

Oınerll ııabl~ '"'il: 
Necip t Ömerli nah y<'sl) 
BalurkCıy: llllrkrz .~alıl.)esl: 
Kemal ıB.ıkırltöy), Hayrı (Bakır • 

köy), Abbas (Unlarköy) Sabri (Ye 
nlkoy),. 

l cşılliö~ ııııWleııl: 

!'.~9 de l Yeşılköyı, Kemal (Yeşil -
.-öy). 

l\l hmutbey nııhl)e&l 

Hnlll Kllçık 
Aanıar; llcrltc:ı Nahiyesi: 
Yaşar (Bilyf.lkndaı, Dınopo!J (BU 

yUkadaı. Bayram (BUyUkada), 

!stnnbul Asliye 9 uncu Rııkuk lll.. 
ldmUJ;oindcn: 

U/717 

Galata NecaUbey caddesi Karaoğ., 
lan sokak ıs No,da mukim Anikll ta. 
rafından Gnln.ta. Necatibey caddesi 
l{araoğlaıı soltak ıs No,da mukim 1 
Ey11p aleyhine açılan boşanma dava. I 
smdıuı doıayı M. aleyhe gönderl1en 
dava. arzuhaline verilen Jne§rulıata 

naZ<ırnn kendisinin adrea bırakmadan 1 
çıktığını ve yeni adreslnfıı blllnme. 
medlğtnden bahslle bllO.tebllğ geri çev. I 
ritm~ olduğundan yirmi gUn mUddeL 
le da va ıırzuh ıllne cıcvap vertnesl ve 
mahkeme günü olıı.rak tayin edllcn 

htanbul Asliye 9 uncu Hukuk HA. 
ldmliğinden: 

•2/123 

ıunur, 

SAH1Bt : ASIM US 
Bac;ılclı~ı yer: VAKİT MATBAASI 

Umıımt .Seşriyatı idare eden 

Rt!ik A.hmtl Sevengll 

açılıf ve uparu~ 
Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork 100 Dolar 182.20 
CeneVTe 100 İsviçre Fr. 30.365 

Madrit 100 Pezeta 12.89 
stokholm 100 teveç Kr. 31.16 

ESHAM VE TABVILA1 
1kram.lyell % 5 938 Ergani 2•.-
% 7 9U Demlryolu ll 19.25 
Aslan Çimento U.75 
Aslan Çimento mUesslıı 13.!50 

Bakırköy 8ulJı Hukuk HAk!mllp. 

den: 

9W90 tereke 

Bakttköyünde Zeytinlik mahallesi 
Fi§ekhane sokak 62/2 No.ıı evde mu. 

kim 9. ı. 9~ tarihiDde ölen doktor 
Dimwıtenln tEm!nalne mahkememizce 
vaz'iyet edlldlA'Jnden Medeni Kanunun 

534 üncU maddealne tevfikan mira.ııcL 

ıarm 8 ay 661 lnct. maddesine tevfL 
kan da alacaklılar ve borçluların l 
ay zarfında mahkemeye mUracaaUarı 
UAn olu.ıur. (8~7) 

Akçakoca Cümhurivet Müddeiumumiliğinden: 
Akçakocanın yukarı mahalleıılnden Ömer oğlu Ahmet Uğur meveut 

şekerini yüksek fiyatla satmak ıruretııe lhtlkAr yaptığı usuıen aablt oldu. 
ğundan MJlll Korunma Kanununun 32 ve 159/3 UncU ve T. C, K. 56 ncı 
maddelerine tevfikan mevkut kaldığı mUddetln mah8ubUe blnnetlcc 20 lL 
ra 80 kuru~ ağır para <:e:Mll'l ve beş gün dWckAnmm lsııpatılmuı auretne 
mahkClmlyetine karar verilip kat'Uegtlğl ilAn olu.nur. ( 4636) 

evlet 
işıet 

e lryolları ve ı.ımaaıarı 
e Umum İdareaı lbl&r1 

Slrkecl _ Edim<: ve Kırktarell araamda işleyen yolcu katarlarmm aey. 
rlbe!er tarifeleri 15.4,942 tarihinde b8flamak Uzere aşağıda yuıJ.ı §ek.ilde 
tadil edilml§Ur. 

Arzu edenlerin, Lltasyonlardan fazla izahat al&bllecekJel't l1An olunur. 

8 

t&tanbul K- 8,S5 
Ha4mıJcıöy K - 10,%6 
Çerkesköy K - 13110 
Çorlu K - 18,•ı 
Alpullu K - 15,40 
Uzunköprü v- 16,U 
8.'l.büe!'4ld K - 16,40 
Kırklareli v - 18,00 

6 

.c. - 21,00 
ı2,60 

l,81 
2,22 

•,•o 
v- 15,42 
K- 15,150 

v- 7,10 ..... 

v ·- ı;,so 

K-S.U 
K. -!S,63 
K -22,U 
K -%0,M 
K -19,15 
K -19,20 
K -18,10 

(t"6) , 
v -17,60 
K -18,10 
K -lS,2.l 
K -12,S2 
K -10,40 
K - 9,20 
K - 9,18 
K - 7,50 

1 - Her gl1n Yeııllk!Sy ile Sirkeci araıımda işlemekte bulunan 15 No Ju 
banliyö treni 15.4.042 sabahından 1Ub.aren 1at.a.s,,u.ıılarJan ~a~Hiakı saat 
!ere göre hareket edecektir, 

15 

Ye,llk~y K - 7,14 
Batar köy l.%1 
Yeni mahalle 7,2-l 

zeyıtnbunıu 7,%8 
Bıı.lıldr 7,81 
1' ecı ık ııle 7,M 
S:lm:ıtya 7,87 
Yenlkapı 7.42 
Kunılnıpr 7.46 

<'arı lmrtaran 7,52 
istanbul v - 7,55 

?. Sirkeciden saat lCl,40 ve Ye~ilköyden saat 2rı ın ııı llT"ke• t'tmek. 1 

te olan 46 ve 151 No, ıu bar.llyö katarları da 15.·l.IH2 uıttlılnJen ıtıbaren 

yenlde:ı seyrUsctcre konu ncnktır. 
Sayın halka ılAn olunur. (4446) 

Muhammen bcdeilerlle mikdar v.ı vaııırıan ııı;ıatıda yazılı olan (31 gu 
rup ı.ercste her gurup nyrı ayrı ihal~ ed.ımek Uzcre (24.4,1942) Cuma gU. 
nU hizalarında yazılı ımrıUcrda Ha) o rpa :nı!a Gar blnıuıı d:ıhlllndeJd ko. 
m.Jyon tarafından kapalı zarf usullle stın nlımıc:ıktır. 

Bu içe "lımek 1 te~nlı:rln her gurubun h z ~unda ya.zıh muvakkat te· 
mlnnt \'c ı~c.nunun tayin ettlğt veslkalarmı muhtevi kapalı zarftnrını ek. 
siltme sa.a.Uerindcn b.rer saat evvellne ımd:ır koıniByona vermc?Jerı ıAzımdır. 

Bu lşe alt prtnameler komlsyondan parasız o·arak d:ığıtılmııktadır. 
l - 15 metre mlk'abı muhtelli eb'atta GUrgen kalas, Muhammen be· 

dclı ( l2il'.i) lira muvnl:kat teminatı ( 9i>) lıra (63ı kuruş olup lrn.palı zarfla 
eltsıltmcsı ımat (15) on be:ıte yapılacal<tır. 

2 - l~ metre mlk'abı mubtellf eb'atta meşe kalas r.ıuhammen bedeli · 
(1800) lira, mu.mlt'mt tcminıttı (135ı lira olup Kapalı zarfın ekslltmesı saat 
(15,15) on begl onbeşte yapılacaktır. 

3 - 25 metre mlk'abı muhtelif eb'attıı lhlıunur kalas, muhamme.n be. 
deli (2MOJ lira, muvakkat teminatı (1871 Ura (50) kuruş olup kapalı 

7.arfla eltSiltmeB1 saat (l5,30)fon beş buçukta yapılacaktır. (f204) 

Akçakoca Cümhurivet Müddeiumumiliğinden: 
llel bell nnhlyl'al: 
All ( Hrybelladn). Ali Osman !Hey. 
~). 

11. 5. 942 pazartesi saat l• de mah.. Akçakocanm Kapklrll maballeslnde!! bakkal Ömer Gencin I,Uküs !IU. 

Rurgnı oahlycıı.I· 

Yan. ı Burgaz adası), O!rodlt..i (Kı. 
nalıadıı..) 

kemeye geımesı veya bir vekll gön. 11nl yUksek fiyatla sattığı \lsulen sabit otduğ'ımd11.n Milli Korunma Kanu. 
dermesi ııksl takdirde mahkemeye gı.. nun!.ln 32 ve 59/3 ve T. C. K. 40 mcı maddelerine tel'fil<an mevkuf kaldığı 
yaben devam edileceği dava arzuhali müddetin mahını'>lle 21 Ura ağ"lr pııra ce7.:ısı ve yedi gün dUkkllnmm J<apa. 
ft davetiye makamına kaim olmak l tılnıası aureuıe mahk(}mlyeUne karar verildiği ve kat'llC§Uğl na.n olunur. 
üzere UAn 01wıur. \39008) · (4534) 

KUPONLU· VADEU ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDEQ 
~ 

l-IE~ AYIN 81RiND~ ·PARANIN· l='Ai Zi ·Vt RiUR 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

Akçakoca Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
94'2/36 

Evin~ yapılan arama neticesi beyannamesiz !50 kilo §eker bulaDdıar· 
maktan maznun Akçalcoeanın Osmaniye mahallesinden kahveci Ş&klr ırar .. 
de~ hakkında yapılan nçık dunıııma sonunda suç~unun adı geçen ıruca -.. 
len sabit olduğundan Mllll Korunma Kanununun 14/3 ve 61S/2 ve 61 ft T. 
C. K. 36 ncı maddelerine tevfikan 25 lira ağır para ceza.siyle m&h~ 
ne ve mevcut §ekerlnln mUııadereıılnc karar veriJdlği ve kat'tleıUSt 11111 o. 
lwıur. ( 4531) 

Maarif Vekılliğinden: 
16/Hazlran/9-U tarih ve 4835 nunıarall remni gazetede nefNCllleO 

2/Ui923 sayı:ı talimatnameye göre orta okullara matemaUk, tabliye, J'rea. 
s12Ca, Almancn ve lnglll.zce dcrlllerı için öğretmen muavini seçil.mu ..., 
1stanbulda Yüksek öğretmen okulunda ve Ankarada Gazi terbiye ..ııtl
&ünde imtihan açllacaktır, lmUhanlar 15,VI.942 pazartesi günU bqla,..-. 
tır. hteklllerın bulundukları yerin maarif idarelerine baş vurarak lmttllUl8 
girme şartlarını öğrenmeleri ve veslkıı.Iarını bir dilekçeye lllştlrerek • ... 
30,V.942 tarihlne kadar VekllJl~mize göndermeleri IID.n olunur. <210l..JIGI, 

Akcakoca Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
941/70 

Akçakocanın yukan m11ha1lesinden Ahmet oğlu Mehmet özcan 'ft U. 
rısı Fatma özcanın me\•cut gazlarını yüUksek !!yatla satmak suretlle lllU. 
klr yaptık'arı anlagıldığından .Mllli Korunma Kanununun madde! mamuau
na tev!ikan binneticc bunlardan Mehmedln mevkuf kaldığı mUddctııı ma!a
sublle 12 lira 50 kuruş ağır para cezası ve yedi gUn dükkAnmın kapatıl
ması ve Fatma özcanın da keza mevku4 kaldritı müddetin mahsublJe iT JI.. 
ra ağır para cezası ve 14 gUn dUkkfmın kap'.ltılması suretlle mahkcıım,.ue.. 
rlne karar verildiğı ve kat'lleştiği ll!l.n olunur. (4532) 

[ ___ :_J_t ı_t_a_n_b_u_l _B_e_l_c_~_i !_·e_s_i_ı=I-r"._nl a_r_• _ .... ....ııı4Jil 
remlzl!k ı~ıerı anıelesı !çın alınacak 350 çlft ltl.sllk Çizme açık elrılllt. 

meye konuımuştur, .Mecınuunu:ı lnhmln bedeli 3325 lira ve ilk teminab 14' 
ira 37 kuru~tur. Şartname Zabıt ve MuamelA.t MUdUrlUğll kaleminde SO. 

rOlebllir. İhale 29. 4. 9i2 ı:arfıı.mba gUnU saat 14 de Daimi Encümende,... 
pılacnktır. Tallpıerln ilk temınat makbuz \•eya mektuplan ve 942 Jdd 
ıtlt Ticaret Odnsı veslka'ıı.rlle ihale günU muayyen saatte Daimi En~ 
de balunmalan. (452G) . .. . 

Bebekte Rumelihlsan caddeslnde l.l/1.3 numaralı yalmm hedm...,_ 
çıkan ve HUrrlyetı Ebediye tepesinde depo edilmiş olan ankazm satıp aoıJc 
arttırmıyn konulmu,tur; Tnhmln bedeli llS5 llra CO kuruş ve ilk temlllatJ 
73 lira 92 kuruştur. Şartname Zabıt ve .Munme!At Müdür!Uğü kaleminde 
görUlebUlr. İhale 29. 4. 942 çarşamba gUnü saat H de Daimi EncUma~ 
yapılacaktır, Tallp'erin ilk teminat makbuz veyn mektuplarlle ihale ,O.. 
nü muayyen saatte Dn mı EncUm1.:nde bulunmnlnrı (4528) 

Akçakoca Cümhuriyet fıı1üddeiumıımiliğinden: 
0-12/70 

Akçakocanm aşnğı mahallesinden bakkal Muammer Sezginin ın...-t 
gaz yağını yUksek fiyatın sattığı usulen sabit olduğundan Mllll Ko~ 
'Kanununun Zl/3 ve 32/l ve 59/3 ve T. C. K. 56 ncı maddelerine tevıuc.ıt 
mevkuf kaldığı mUddetln ınnbsublle 20 lira 80 kuruş ağır para cezam .,. 
yedi ı;Un dUkktmının kapatılması sunıtltc mnbkClmlyetinc karar verlldill ye 
k:at'lle§tlği lliı.n oh:nur. (4533) 

Akçakoca Cümhuriyct Müddeiumumiliğindenı 
941/77 

Akçakocanm yukarı mahıılleslııden lxıkkal Mustafa oğlu Niyaz.! QGI. 
teklnill mevcut tabanca fişeklerini yUkcck liyaUa sattığı usulen sabit oldG 
ğundan Mil1t Korunma Kanunun 31/S ve 59/8 ve T. C, K. 40 mcı ...... 
delerine tevfikan mevku! kaldığı müddetin mahsublle 15 Jlra 80 kuru"' aııt 
para cezası ve 5 gUn dükkAnının kapatılma ı suretile mahkı"lmlyeUno Jmrlf' 
verildiği ve kat'lleştlği iltuı olunur. (4530), 


