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Üçüncü tertip 
tasarruf Suikasd muhakemesi Malta 

Fasılasız 10 saat 
bombaland' bonoları 

T OMDTUI bonolarındaki zah • 
metsiz, tehlikesiz ve emin 
kaza~ bugünkü dünya 
ıartlan içinde ba§ka taraf. 
ta, lxi§ka bir İ§te yoktur ve 
bonolar nakidden farksız. 
dır. 

Yazan: Asım Us ~ 
M.aHye Vekaleti üçüncü tertip 

olmak üzere 25 mllyon Urahk yerü 
bir tasarnıf bonosu çıkardı. Bunu 
Bay l'wı.t Ağrahnm Anadolu Ajan
sına \"Cnliği dooıcçten ö!;'Tcnjyonız. 

Bo suretle ıfim<liye kadar piyasa
ya çıkmış olan Uç tertlı> tasarmf 
bonolarının yckünu 75 milyon lira 
olacaktır. 

Askeri ,.e siyasi balmndan Tür
kiye bugilnkil cihan harbinde bita.
raJ'UJ'. Harp ateşinin <lışmdadır. 
Fakat mali ve iktısadi bakımdan 
harbin içinde bulunuyoruz. Onun 

için mali ve Jktısadi l~lcrlmizl harp 
ekonomisine göre düzenlemek yo
luna giderek miUi mfülafn.n. m:ıs
raflannWuı doğan bil~ ~ıklannr 
elden geldiği kadar dahili istm
rula bilhassa tasarruf bonolan ile 
kartılamai,-a ~sıyonız. 

Harpten ewcl Climhuriyet hü
kfunetlnln senelik bütçesi 270 mil
yonu bulmuyordu. Harbin birinci 
ve ikinci senelerinde bu miktar 
mJlli mtid:ı.faa nıasraflıın ile bir
likte 600 milyonu gc>çtl. Bu sene 
bütçesinde masref Jınddi eksilm.i
Yecek TC clsha ziyntlc artacaktır. 
7.lra harp devam etti~ri takdirde 
~ya fiyııtıannm yllkselmcsinden 
dolayı bir ta.raftan nonnal bütçe, 
d4ğer t.ıı.raftan ayni nisbetıe fov
kalAde bütçe yine artacaktır. Bu 
itib&rla devletin normn.I biitte va
ridatı llc lm.r§ılanması mümkün ol. 
....Y- Ye 'J""kfinu her sene bir~ 
ylıs mllyou Hrayı balan bli~e açı
ğmı kapatmak için zaruri olai'ak 
yooi gelirler arnmak lizım geJ. 
~. 

Devlet bU~de meydana ge
lea açık mlktarı mühimdir. Bir ta
kon l'erglleıi artırarak elde edi
leı yeni gelirle bu açığı kapat. 
DiK lrnki.nm olduğu için derhal 
batıra. enfl8.!lyona gitmek geliyor. 
Bu yol, memleket lktısadlyatı için 
telılikclidJr. Meuılckotln mevcut 
t.earnıfla.rmı eritir. Onun için 
dtmhurlyet hükUınetl devlet hazi
nesinden faiz feda.k.irlıj;'I yaparak 
dabi!I lstfkru cihetine gidiyor ve 
dMUf isti'krazm da tn..cıarnıf sahip
leri ~ en kolay, en faydalı §e

a;Jlerjnf tttclb ediyor. 
laıt.e ba.bsettlğimlz tasarruf bo

aolan böyle bir zihniyet ve mak
Mt.la tertip edilmiş ve bcı suretle 
plJasaya çlkanhnı,tır. Bir kere ta
-.md bonolarma para yatıranlar 
lltf bir bMbrlao btıla.mıya.ca.kları 
bir faiz alırlar, htm de bu fa.izi pe
• ahrtar.SOnra gelecekte bu faizi 
muntazam olara]( a.lacaklanııa e. 
mmdirler. Böyle zahmef.$iz, tehli
kettk ve emin kazanç bugünt.ii 
dünya §&rllan idnde ba.,ka taraf
ı., ba§ka bir is<]e yoktur. Bundan 
ba§ka taaarruf bonolan m.ldttcıı 
farksızdır. 

Zira her ae vakit cHnde t.a. 
sarruf bonosu olan bir kbnse fhti· ı 
yaç duyana aem.:ı bunu paraya 
~virebllir. 

Sonra tuarruf bonolan satışın
dan topla.?1:8.n paralar sadece Mil
li Müdafaa masraflanna t&h<Us e. 
dilmiş olduğu için pa:ralanor bono
mra yatıranlar ayni zamanda. "\'ll• 

tani bir hizmete iştirak etmiş olur -
lar. Tas&rnıf bonolanna halk tara. 
fmdaa büyük bir rabrbet gösteril. 
meslnde bu möliha7.anm da tesiri 
vardır. 

Kornllof jı;ticvnp de\ıuu ederken 

gaz.ete okuyor • 

Japonyanın Berlin elçisi ı 

Ankaraya geliyor 
Bükre,, 8 (A.A.) - Ofi: Ja.pon 1 

yanın Berlin büyük elçisi general 
~a bugün saat ı 4.30 da Bük- 1 

reşe gelmiştir. General bura.da iıki 

gUn kalaC2.Jt ve siyam görü:ımeler 

yap:ıca:kt.Ir. Bundan eonra Tokyo 1 
Ve": Anlmraya doğru yoluna devam 

t..'decsktir. 

Çörçille mahrem 
müzakere 

Çörçllin tayyarede a1mı:mt bir remıi 

I.oodnı, 8 (A.A.) - G~ral 
Ma'r6&1 ve Hopkine bugün Ba.~c
kil Çörçilin nednde iki ae.a.t k:a.1-
mrşl:rr ve mahrem mesdlıeleri mü
zakeırc etmişlerdir. 

Pavlofla Kornilo/ 
isteklerde bulundu 
ömerin parçalanmış etleri kavanozla 

mahkemeye · getirilmişti .. 
(Ya.rrıı .t ılneüdt> 

Dllnkll cel8eCle PavJofuD aorguau ,rapılırkea 

Hindistan 
Milü Hind hükumeti 
kurulmcuı suretiyle 

anlCl§acak 
--<>--

Nehru 
Ya~ı iatili.sma 

fiddetle kar,ı 
konmaaım istedi 

Halifaks'ın 
demeci 

Yeni Delhi, 8 (A. A.) - Krips 
iie Hint kongreai arasındaki gö -
rüşmelerln yeni bir şek.il aldığı 
llÖylenmektedir. Kongre icra komi 
te:ei toplant.ısmdan sonra bir Hint 
rr~m hilkOmetinin lrunılmamnı he
def tutan bir anlaşma.nm ihtimal 
drçmda olmadığı söyleniyordu. Mü 
dafaa mesele.sine gelince, kongre 

(Devamı Sa. 2 Sıi. 2 de) 

Büyük boks 
müsabakaları 

Merhum boksör K~ilk Kemal 

Bu müsabakaların hası
latı ile Küçük Kemalin 

mezarı yapılacak 
(Ya.rm .t ıincıide) 

Japonlar 
Hind şehirler.ini 
bombardıman etti 

Kadın 
vüzünden 
Kahveci Necmi 

öldürüldü Seylan'a 
~- hücum devam 

ediyor 
M anua admına mker 

çıkarddı 
-<>--

1 

fAmerlkablar Bata. 
anda rlcat etti 

Veni Delhf, 8 (A.A.) - Neşre.. 
lilen re.smi tebliğde, pazara.esi gU
ııü Vizagapa.t.am ve Kokooada oe
Mrlerine ya.prl&n hava akmlan e&-

esrııasında Viza.gapatam.'da 5 kiı)I.-

Ömerln p:ırçalıınmıı; ~iicudünü 
tıoplaya.n kavanoz 

Bask11. 
Simdiye kadar görülmt. 

miş şiddette oldu 
,\Jalta 8 <.A.A.) - Dünkü salı 

günü Maltada harbin ba§ındanbc 
ri 2000 inci defa olmak üzere ha 
va tehlikesi i.413reti verilmiş ve 
ada şimdiye kadar görülmemi§. 
nisbette büyük bir hava hücu 
muna uğramıştrr. Tayyare kar 
sı koyma topçusu )iiksek ve at 
çak irtifalarda barajlar yapm.ıç 

l 
tır. Henüz .. ı.m rapor almma.mıt 
ise de 4 düşman tayyaresinidtl 
şürüldüğü, bir tayyarenfo ınuhte 

(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de). 

iZMiRDE YAPILAN ESiR MO
BADELESiNiN TAFSiLATI 

Göz yaşartıcı bir şefkat - Kör, topal ve kol· 
suzlar - Ağır yaralıların vinçle gemiye alın· 
ması - Harp yüzünden aklını kaybedenler 

Kızılayın yaralılara hediyeleri 

tnnir, 8 (A.A.) - .Anadolu a-1 ğunu vaıtana döı:mekten çok &e'Vin 
jı>..nsınm hususi mulıaıb.lııi bildiri- diJderini söyledi . 
yor: İngilizler, lü- senedir İngniz al-

Bay.ra.kh va.puru. 175 kişilik !ik:in- gansı içm~rini, noel gece&i 
oi ltalya.n kafilesini de Grad.fsca- hep bir arada ancak bir şişe viski 
~n ııakletdikten sonra oıra.da bu- bıoihrp birer yudum tata.bil<li'k.leri. 
bnan 129 tngllizi aldı. lngi15,z esir- ni hlkf.ye ediyoralr. EJk.seriyetini 
!eri, İtalyan hastane gmnia:sllıde :ı.:ynğmr, Droluıw, gözıü:nll b.ybet
bulunan beynelmilel Kmlha.ç dele· m3ş ağrr yara.hlar tejkı1 ~n 1>11 
ge.si İsviçreli doktor Adolf Pöro - harp ikurllıankıırr, çok neşeli göril . 
u'll'll r.eza.reti altında sükunla Bay- nüyorlardı . 
rakk vapu"'ne. lıindlleı. ~. .(Devamı Sa. :! Sü. J de)_. 
'Bayraklı~ :banct.Mri - Kes- ... 
tle yakleşrdten milli $1.l'ktlaır söy
liyerek gemiler.lııi sel9rnla.drl&r. 
Gemideki İngilllzler de a.riradaşlan. 
nı hurra sesleriyle lro:rşılad!la.r ve 
kendilerine İngiliz sigımılan :ı.t.tı
l :ır. Harp ma.lülleri bunlar.ı h~ 
va.ltbla.r ve büyük bir heyecaııla 
içerek ağır ağır g cıınilerine çıktı -
i111'. ve büyük hir sam1miyet ve iş
Uyak1ıa. karşılandılar. 
İng~ülerden Ubya harplerinde 

~.ir düşmüş ve bir bacağını kayı
betrn"aş olan bir yarbay, bana, bir 
hUcum arabası kıta.sına :kumıuıda 
ederken yanıl.anarak esir dUştUğü
nü, Bariden üç gün evvel hareket 
ettiklerini, gemide iyi baktldıkle.
rnu ve konforun mükemmel oldu-

POLiTiKA: 

B. M. Meclisinde 
Türkiye - Romanya ve 
Türkiye - Macari•tan 

ticaret anlClfmaları bir a3 
azatıldı 

Ankara, 8 (A.A.) - ~ 
Millet Meolisi bugUn dalator Maz
har GC'l"Dlen'in rdsliğlnde toplan
mış, Macs.ri5ta.nlıa aramızda mev
cut 3 ma.ym 1941 tarihli 1ic&ret 
a~ ibeğlt (a) ve (a 1) 

ıistesinde ya.zrlı lkontenjımla.r fha.ri· 
clnde olarak M.acarla.l-la milba.dele 

(Devamı Sa. 2 Sü f de). 

Ehemmiyetli bir kanun 
Maılen"layiha•ı, bir yandan halkı, bir yandan devlet 
menfaatlerini en iyi ıekilde tanzim etmekte ve Türki. 
yenin euulı ekonomik kaynaklarından biri olan maılen 
servetini memleketin kalkınma ihtiyacına UYllUn bir 

· ' tekilde nizamlamalrtaJır. 

Yazan : SADRİ ERTEM 
.Madenlerin l~letikncsl n bir- Millet Mecli<ıinde muhtelif enrii 

kıştirilmcsi hak~<la hükümetln 
1 

menlel'Cle uzun uzadıya tetkik edl· 
hazırladığı kanan liyihMI Bliylik (Jleman 3 üncü Mlıifede) 

Günlerin peşinden : 
........ ._....:.------------------................ 

öz türkçe 
Osmanlı devletinin çökmesine 

sebep olan amiller çoktur. Fa
kat 'bütün bu amiller toplrına.cak 
olursa yeklınu bir cümle ile ifa. 
de olunabilir: "Vaktiyle Tür3' 

kumaktan ileri giden bir bilgl • t .. 
lunmamasrydı. Medr~e!erde A. 
rrıpça yazılmış bi:r sat.ırlrlt: sözü 
anlamak <leğil, ~ad~ce düzgün 
okuya:lıılmek en Yliksek irfan se
viyesine erişmek sayılmas! idi. 

Blrlncl \'e ikinci tertip olarak pi
yasaya çıkarılmış ola.o 50 milyon 
liralık ta8arnıf bonosu güzel bir 
tecrübe obnu~tu.r. Bu 50 milyon 
liralık bonolar pek kısa bir zaman
da utılmı1}, piyasada mevcudu 1 
kalmamıştır. Onun için bu defa sa
h~a çıka.rllan 25 milyon liralık bo
nolann da ayni şekilde halk tara
fından :rağbet bulacağından hlç 

t.stte aagua uacı linl rruıı, ıı.ına olen .Necmi \'e r.ruı:ıal, aolda JtaW 

• niın yaralandığı, Kokonada'da 1 ki
şinin öldUğU ve 5 kişinin ya.ralan-
;<ağı bildirihnektedlr. 

mılletine ilim dili olarak Türkçe 
yerine Arapçanın göstmlmesi 
i>u devleti yıknu§tır. '• demek yan
lış değildir. 

Cümhuriyet Türkiyesinin dit 
devrimine ehemmiyet vennesi, 
Osmanlıcayı öz Türkçeye çevırc. 
ı~k okuyup yazma.ğı en ücra köy 
lerc kadar yaymak için çahı:;ma· 
sı bundandır Dil devriminin 
hedefi dilimizi, kendine mahsus 
kaideleri ve lfıgat hazineleri ile 
medeniyet aleminin her türlü 
bilgilerini en kolay §ekilde ifa. 
deye müsait zengin bir c!ft balina 
gctinnektir 

• Uphe etmiyonız. BununJa bera
ber tanrruf bonolannm kı!la bir 
7.amanda. satılması cUmhurlyet ma
liy~ine Jm.rsı memle'ltette mevcut 
olan derin itimadın yeni bir tem
hiirilı elacağmı düşUnerek ~imdl
•fon bu m~11t nctfceyi görmek için 
i~ltn!.We sa.bll'bulık duyuyoruz. 

.aıu1an JHrl Kemal (Yazun dörd1lne11 aytada) 

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Mihverin kapamak 
istediği yollar !Ymuı 2 nclde). 

(Devamı Sa. ~ Sü .t de) 

Gazetemiz 
Bugün 

6 Sayfa 

Beş asır evvel Fatih Sultan 
Mehmet Istanbulu kendinin gözu 
önünde döktürdüğü toplar ile al. 
Dl.l§tı. lki ~ asır sonra bu meıl'-

1 lekette hiç yoktan top ya;pnıak 
~yle dursun, yapılmrş topları a
tacak bir usta. bulunmaz oldu. 
Bunun sebebi, memleketten tı.>k. 
nik ilmin kalkriıış olması, med
reselerde ilim olarak Arapça o. IİASAN KUMÇAYI 
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Ziraatçi söylüyor: .................. ~········-···--- Gençler her romanı okumah mıdır? ızm rde yaran uS.r Tokyo 
Çıef tçı• ye e kı• so•• z mübadelesi Yakında Amerikan ~aklan 

Yüksek 

YAZAN 

Ziraat Mühendisi 
M. ALP 

n 
ttihaali artırma. gayreUerinln sarfedildlği §U son günlerde kl5ylll lle 
konU§mak, onunla dertleşmek b1z ziraatçılann en bllyUk vazife· 
lerindcn blrisl olduğuna göre bu sütuıılarda bir az yAreıılik etmek 
doğru o!acak. 

KöylU karde,: 

laTalından bombalanacak 
(Ba:ı taraf' 1 inci sayfada) V&flnı;ton, 8 (A.A.) - Kentuckyde 

İngiliz kafilesinin gem.lcrine söyledlğl bir nutukta mebusan mec • 
nakll saat 10 u 10 geçe eoa buldu. 1 liainln h&riciye encllmeni reisi demi§· 
Ondan sonra hepsi yaralı ve has- tlr ki: 
ta ol:ın J« kişiMk son ltalyan ka- A.merlkaıı bombalarmm Tokyonun 
~i.1eaUı.in Bayraklı vapunma bindi· il.zerine dU§eceği zaman uzak detfl . 
rilme<mıe ba§landı. Bunların için- dtr. 
de hvp fecayilnden aklını kaybet- Hatip §Ufıları UAve etml§tir: 
mie, sa.rsuk olmuş bit' kaç malul Bunun cehennem ate§inden farksız 
ve bir çok sakatlar vardı. olacatını size temin ederim. Sene ııo. 

Aşk roman/a,.ı ahlak üzerin
de fena tesir yapar 

En nihavct sıhhi vaziyetleri en nunda tstlhsallerim1z o kadar bUyUk 
:ığn- olan 31 malul c.sir husus! blr blr &çtlde artacaktır k1 A.merikalıla. 
sandık içit.e konularak vinçle bil- rm bUtUn cepbelerde taarruza gcçcbl· 
yllk sala indirilmeye başlandı. Bu ıeceklerinden artık hiç kimse §üphe 
tertip her ıki dakikada iki hasta- edemlyecekUr. Moharr:lr M. Zeki Korgımal'm fL 
nm naklini temin ediyordu. tngı.. klrlerl: 

TarJalıı.nnu:ı, köylcrmizi dola§ırken en çok ruladıtım bir hatanızı Uk 
olarak size blld.n:ıyim. B!llrsin1z ki hatasız lnııan olmaz. Fakat bunu böyle 
diyerek hataları düzcltmemc.11k yııpmamalıyız, Öyle değil mi? lnan oğlu 
hatumı dll.zeltUkçc gelişir, eyilc_,ir, ve ilerisi için cm.in olur. Ha.W.lar bir 
çok sebeplerle meydana gelir. Bu sebeplerdım en önde olanı göreneğe uya. 
rak, yeni, yeni flklrlcr1, hareketleri, medcnlyctln yeni, yenl bulU§larmı ve 
nUıayet görtıolerinl benimsememek, olrumamak, nurlanmaınaktır . .Altı! akıl· 

dan üatllndür derler. l,te size, benim aklıma geleni timdi aunuyonım. 

l!zlcr bu sakatlara bUyUk bir şef· il bı"n :ıalyan - Gençler her romanı okumalı mı .. 
kat gösteriyorlar ve ketıclilcrinin H dır? 
en ufak Şl'kiJde incinmesine mey- - Gençler her romanı okumalı, yal 

ıar, okuynna sürekli be7..a w Dl. 
hayet maceraya atıımall be...e nrlr. 
ıer; fakat zekCLyı lflet.mek ıw.u.uıda 
faydalı olurlar. AhJ&k a.rıllde yt1r 
de yUz fena tesir yapmt romanıan. 
aşk! romanlar içinde anmalıdlr. Evli 
bir kadınm ba§ka bir erbl1 aevme.. 
si, yahut evli bir erkettn •vdiılf bir 
kadınla aı!ı: maceruma atdmumr 
mUbah göstererek yazdaD bu kitapla· 
rın sayısı maaıeaet artmaktadır, Bele 
genç kızlan t u h ı a t e ı . 
vik eder mahiyetteki l"01D&D1&r pek 
tehUke11dir. Gençler her romaıu oku • 
malı, fakat muharrirler, alalü 181rbL. 
de fena teSirler yapan rocn•n•ar JU• 
mamayı bir memleket borcu bU.me1L 
diri er. 

dan vermiyccek bir itina ile hare- Habeş·ıstandan nız okuduklan romanlarm kötU tel • 
ket ed.Jyoriardı. Daha dün dilnya· kinlerinden uzak kalıp iyi telkJDleriD.. 

B1r çok.larınız istıhBall artırma için yeni açmalar açıyor, meraıarmızm 
nır kısmını allrUyorsunuz. Bir kısmınız da toprak8lzlıktan ıtlkAyet ediyor-

mn h~ç bir zaman görmediğı bir k 
1 

den faydalanabllmelldlrler. Roman 
cidal içinde biz'birlerlyle boğuşan ÇI arı ıyor okuyan gençler bu huswıda UUz dav· 
hu adamların, Kmlha.gm ulvi hi - rarurıarsa, en kötü maksatlarla yazıL 

unuz. Fakat siz de §Öyle tarlaıarınızm baıma peçlp etratmw iyice kola
çan ederaenlz. görUrsUnll.z ki bir çok insanların ve arabaların raııgele yU. 
rüyil§ltırle çizdiği kara yolları tarlalarmızm bağrını gayrı muntazam haL 
tarla yanp, yarıp geçmektedir. İşte bir fırsat, istllısall artırma için size ve 
köyllnll.ze JAzım olan tek yolu bırakın; geri kalanını ıllrUn ve ekin. .• Tarıa· 
ıarmızın gll.zelllflni kaybeden araziniz! daraıtap o yollar, görecekainlz ki 
c;e>k berekeUi mahsul verecektir. ÇUnkU aUann ve lnsanlann bıraktığı, bil§. 
ta yerlerden getirttiği, rtızgO.rlarm taşıdığı gıdalı tozlarla dolu olduğu gibi,. 
fızikl bir takım deği§mcler:e de çok iYJ durumlu bir toprağa maliktir. 

ınayesi alt~da yapbkla:rı bu müşfik Londra, 8 (A.A.) - Brltanova.- mı§ romanlardan bile ahlak ve fazilet 
\"ardım haklk::ı.ten göz yaşartacak nm diploma.tik muhabiri yazıyor: dersi alabilirler, Fakat iyi ile kötUyU 
htr manzara te~il ediyordu. 1talyao Somal:s.t ile IIabeşj.stan ayırt cdemiyecek kadar dilşUDU§ ka. 

Son İtalyan malftlü de saat on ve Eritredeki a.ivil hs.l.kın nıemle- blllyetinden mahrum olan. gençlerin 
ikiyi kırk bet geçe İngiliz gemi· ketl~rine dönınf'lerinin İngiltede roman okumaktan kaçmmalan ltizım· 
sinden in<lirilm!f bulunuyordu. Bu tatatmda.n kabulü t1zr1ne kadm ve dır kanaatindeyim.. ÇUnkU bütlln ro. 
suretle iıki taraftan 1.048 kişinin eritek ta.kribcn 11.000 kiti bu ka· manlarda iylllk ve kötUIUk unsurları 
vatanla.nna iadem tam beş saat ra.rm VUmuHl i!:ine girmektedir. daimi bir mllcadele halindedirler. Kö· 
.krrk beti dakikada ikmal edil· Memlekete danccekler arasında tWük, iyilllt gibi yapıcı olmayıp yıkı.. 
m.iş oldu. orduda h!mıete elverifli kimse bu- er olduğu için, muhakeme kabiliyeti 

tktnci ,yapacağınız bir iş de fU olmalıdır. 
Ta.rlalannızın !çinde ve ktnarmda. rasgele bırnkılml§ dlkcn ve funda· 

lan temızleylp, hudutlannızı tamamlyle meydana çıkarmanız: ve tarıaıa. 
rmızm irını de.,'i! huduUarmı ağaçlandırmanız doğru olur. Tarla hudut1a. 
nnızı o tekilde bırakıyorsun\!& ki kenarlarda kalan ham ve bog yerler 10 
dönüm tarlanız varsa. 1 döı.Umtl.nll tqkll ediyor. LUzuınsuz yere ora.ıannı, 
mahsu!UnUz lçin zararlı oıan yabani otlara tohum olarak tcrkedlyorsunuz. 

Şehr:m.izdeltl İtalyan komıoloeu hınm&yacaıktır. lta.lyanlar, ismi gell,meml§ dimağlar Uzerinc1e tahrip. 
1ngiliz kafilesi aynldrktan 20 da- bildirilmlyen bir Somali lim.'.lrun- kt'ır te!!irini derhııl gösterir. 
kika sonra yanıl 10,30 da Gradi8- dan gemiye bbıeceklerdir. Yolcu- - Ahllk üzerinde fena tesirler ya· 
la'ya gelerek esirleri ziya.ret et- ıuk uzun 8llrecekt.Jr. Satumin ve 
ti hatırlarım sordu ve Jtmdilerlne Vulc:uıia İtalyan gemileri Kap y()4 
h~cllyeJer verdi. luyla Afrika çevrceiııi dolanmak 

pan romanlar var mıdır? 
- Du, okuyanın aldığı aile terbiye. 

ııine ve lçinde bulunduğu muhite göre 
değljlr; aynı Z.'.Ullanda, okuyan lçln, 
iyi ne kötUyU ayırt edeblbnek meseıe· 
sidir. Fena bir aile terbiyesi alarak, 
yahut içinde bUlunduğu muhitin KötU 
göreneklerini bcnlmaeyerek yeıtf,en 

bir genç; okuduğu romanların dalma 
fena tesirleri altında kalır. Muhake. 

Şu halde işin CSzUnU söyllyeyim, Tam şimdiki tarlatan sUrUp yazlık 

ekim hazırlıtf yapıyorsunuz: bu l§leri kıştan yapmak vardı, Ama zararın 
nereııtnden dönlll8e kArdır. 

Son lta.lyan calrintn aynlmasm- i.çin şimdiden Cebelüttnrılt'a gel· 
dan bir dakika sonra da, İngiliz mi.§leırdir. Bu siril ha.lkm ta,mma
ımnaolosu ve refikaat Landoveri - SI jp:ıde daha bqka gemilere d~ 
Kastl'a gelerek ziya:ret ve isdfsa.r· l'l\zum hami olaalktrr. tta.1,yaıı.m 

Malta baskını 
(Ba., ta.rafı ı inci sa.yfaaa) 

mel olarak tahrip edildiği, ilci tay 
yarenin de • "sara. ~ğı bilı 
niyor. 

Bu hücur.1, Pazartesi günü ter 
,:,ane çevresine ve hava aJu.nlanna 
yapılıp Almanlaruı iki tayyare 
kaybetmelerine, bir tayyareleri 
nin de hasara uğra.rruı.svıa sebe
bıyet veren t.aarru:rdan sonra ol
mU!ff;ur. 

DUnkil Salı gllnü sabaln yapı
n akmı müteakıp .Almanlar, öğ
den sonra pike &lm.bardnnan 
ıyyareleri de dahil olmak üz.ere 
r birini takip eden dalgalar 

alinde en büyük gayretlerini 
sarfederek ha.va. hücumuna geç
~ler, liman çevresine ve hava 
alanla.rına taarruz etmişlerdir. 
Düşman, sahfün muhtelif nokta
larına, besbelli hangi hedeflere 
hücwn edeceğinin müdafaa kuv
vetleri tara.fından anlaşılamama
sı için daha küçük teşk.iller gön
dermek hilesine başvurmuştur. 
PikehUcumları yapan bomba tay
yareleri, bu hareketlerini tayya
re kar§ı koyma topçusunun sıkı 
ateşi arasından geçerek yapm~ 
mecburiyetinde kalmışlardır. lkı 
Yunkers 88, ild Mesersşmit lOfı 
düşürülmüş ve daha başka Yun
kcrs 88 tayyareleri muhtemel ola· 
rak düşürillmüş ,diğeT iki tayya
re hasara uğramıştır. 

Valetta limanı ve diğer bazı 
bölgeler ha.sara uğramış, bura
larda insanca kayıplar olmuş
tur. 

* *. 
Benin, 8 ( A.A.) - Malta nda-

•ınde. 8.llıkeri teıılstcrln bir kaç giln. 
denberi ıığradığı taarruzlar o ka
dar elddet bulmuştur iki salı günU 
yaprl.a.n toplu ha.va 1.aarnızu harbin 
başm.danbeıri Maltaıun görmediği 
büyüklükte bir mahiyet ikti.sa.p et 
~r. 

Takriben 10 ~ 8i1ren ttamız 
da I.aval{;'t deniz Ü8l9Ü ve ada için 
deki havn. alan1an Alman savaş 
tan a.rclcrinin şiddetli bombardı
man??l1\ hede! olmuşlardrr, 

Blndlstan meıeıeıı da bulunduler ve hed1yeler dağıt- mihver ort..akJarmdan eeri>e9t sey-
t1111.1". r09eter m.i1aa.adetıl aJabDeoeti Lon-

(Baş tarafı l inci say/adcı) 

icra komlte3'nin yeni b::r formtilü 
müzakere etUği ve bu formülün 
gerek kongre zimamdarla.n ve ge
rek Krlps ta.rafından kabul edile • 
bilir mahiyette olduğu &uulma.k • 
tadır. 

Ruzveltin mümessili Conson, ye 
nı formUliln knbulilo neticelene • 
ceik olan mUrnıksşalan:ı. önemli su. 
rette işUro.k etmiş denl liyor. 

• ıt • 

Yeni Delhl, 8 (AA) - Nebru, dün 
akşam blr nutuk söylemiş ve bu nut. 
kunda tecavUze mukavemet lüzumu 

Sa:ıt 12,30 da Krzılay n.a.mına bir drad3 tahmin edilmektedir. 
heyet gemilere giderek her iki ge. 
?n!dc bulunan. ~'llelmiJel Kızılhaç 
mümessil!crine Kızılaym malül ve B. M. llecllll 
esirlere d.ağrt:tlmak Uı.cre hazırla - (B<ıf tarafı l itıci sayfada) 
clığı hediyeleri tevdi ve bunla.nn edilecek demir ve çelikler hakkm
cırlrlere tevz.iini ra etti. da Maceı- hUkOmetiyle, keza TUr-

mo kabiliyetinden mahrum olanlar 
hakkında da. ayni hllkmü vermek za. 
ruretl vardır. Zabıta romanlarmm ah· 
lAk llurinde pek fena tuirler yaptı. 
tını iddia edenler var. Halbuki ben 
bu kanaatte değUım. Bu kabil roman· 

İngiliz ve İtalyan hastane gemi- k\ye - Romanya a.nwmda mev-
la! subey ve erlerinin sivil olarak, cnt 26 eyırıı 1940 tarihli ticaret Cepllelerde daram 
Kızılha.ç hemşiltrinin de Kızübaç ve tediye ~m ib.iır a.y 
üniformaslyle §etlıiTe Çlinr.aları:ııs uza:lilması: hakkrnda Romn.nya hü- Diln, prk cephesinden mUhlın bir 
mli«ıade edilmittir. Bun!ar grup- kiımetiy'le teati edilen notalorın haber gelmeml§tir. Harbin çok tlddet 
lar halinde çıkara.lr ~hir1 gesımif- t..'IBd:ıklne dair bmın l~ ka- ıe devam etUtı ve her lkl ta.rafm da 
ler ve be.zt alııtveri!!lerde buıoom,_., Dı·J. cd:lm'.ş ve .Alüara ôs.ı. ve tarih takviye kuvveUerinl cephoye at1r4Uk-
la.rdn. ı 14 • coğ~.1;ya fakültesine bağlı bir lerl biliniyor. Bundan sonra çok uzun 

IŞIKLI Gl:OE "Tilrit iıWIB.p tarihi enstı'tiisü,, tebli""ler beklcnebillr. üzıerinde lırar eyloml§Ur. 6 

Nehru de:nlştlr ki: ır.mır, 8 (A.A) _ Anadolu &jan8t· ~Ima.·n hakkm<laki kanun lüyl- Şark cephealnln bu bir g11ıı1Uk sil. 
h3,.•nm --~'---den ""'len u...n-ftr.I k"netine mukabil Akdenlzde faaliyet Japonların Hindlataııa bizi kurtar. nm husuııt muhabiri bildiriyor: "' ...,...,~ C">~ ı........... " 

mak için geldikleri hakkınd:ıl:l iddia· Esirler, Jtendlleriylo ilk temaa eden maddem okun3mk ıka.nunwı birin- ıırlmıttır, Malta, olmdlye kadar gö. 
ları, mAnaaızdır. Ve t.amamlylc yalan Türk mUme.ssiUnc ııorduklan sual IU ci müznkereS'l ;Janal edilmiş, H.u- rUlmemlo bir hava akmma uğraıxuı. 
dır. Bunu, Japonların Çln'de ve Kore' OknU§tur: "lfık karatma yok mu?.. melı ~~ryolln.n işletme )~- İskenderiye de oldukça ağır bir taar. 
de yaptıkları fenalıklar kadar mükem Ye olmadıfmı öğrenerek uzun r.aman· nam~ %l~'a ve haenr u:zmına- , ruza ugTamıttır. Bu, Akdeniz ve Ll~ 
mel auretto hiç bir ~Y tsp:ıt etmez. 1 dıuıbcrl ille aydm ve son eaaret gece. t.-na muteallik hadleri tadll1ne da- ya harekAtmın blr ba§langıcı mıdır .. 
Hindı.ta.na Jcarvı Y&J>ılıı.cıı.1' h r tUrllı terini geçiren esirleri nakledecek va. ;r 32~fı numa.mlı ~uııa. ek ka. Buna cevap verebilmek için mihver 
yabancı Jstil{L harekcUerlnc kar§ı koy mtalar devlet demlryollarmm bayrak. nun. fay~ıısı ~ep ~ze;i~c biıtçc ı plAnının ma.hlyetlni bilmek lA.zımdır 
mayı kendbne vazLfo blllrlm. Kongre 1• vapunı ıkl bUyUk sal romork!5rlcr eneUmenıne gondcri!mi~tır. ve yahut bu mahiyet Uzerlnde ihtimal· 
demokraailere kıu;§ı scmpaUlerinl \'C ;e motör;cr ve hıı.rp 'bedbahUan:nı 1 Mer.lli, cuma günü topla..'13.calt- ler llerı ııllrmek icap edecektir. 
saldırıfÇı memleketlere, Almanyayıı yurdlarmın birer parçıuıı olan gemi.. tır. Almanların, Maltayı ele geçirmek 
olduğu kadar Japonyaya da muhalefe lcre götürmek üzere hıırckcte ha.zır. O ist .. dil>lcrl lılc; oınıaz8:ı. m\ltte!ikleriD 
tini aarih surette gösterml§tlr. Hlnd.s ıanmı§tı. MUb:ı.dele ısını garnizon ko- J&pODlar bumdan !Uzumu dcrece3lnde ısUfııdc 
tan halkını, paniğe kapılmamaya, bir mutanı general Hakkı OğUz adın:ı lz· cdcrucmclerı için ağır darbeler Jndlr. 
yerden bir yere kaçmamaya, fakat mir m:ıyin guı:ııpu komutanı yarbay (b'aş tarafı l incı sayfa.t.Uı) melt zorunJıı oıduklan aıılkArdır. Ay. 
nerede ı.se orada kalmaya metanet Cevdet Ulutanrı'nm relsllğin(!ckl he. Tebliğ, mınd:ı.n sonraki k:ıyıp·n- IJrdıı.nberl devam eden ve gittikçe 
göstermeye davet c>dlyorum. yet tnm snat yed.de Lıı.ndoveri Kast ım bildirilmemesi tasıırlandığuır, ı;.ddetlencn hııva akınları bunu temin 

Nevyork, 8 (A.A,J - Nevyork bele. İnglllz haatııhane gemine çıknralt kar bu sefer ne~edi!en rnknmlnnn r • • eti bıllr. Bir mı.ç gün önce Cebelülta. 
diye dairesinde bir nutuk söyllyen ~ılnndtlar. Mübadele hemen başladı. va,rcUeri önlmck için vcrildiğır.ı 1 rık üzcr.ııcıc uı;:ın tayyareleri de Ak.. 
Lord Halifaks deml§tlr ki: ltalyanlar çok memnun görünüyor- ikıvc etmektedir. ı. niz c.ölgcsi ıçın mf.nalı lıır haı-cltct 

Hind partJier.ının ıetıerl lngilterc lnr. Ç<lıde Jcendilerlne iyi bakıldığını Japonların llindlstanda hombar. ' 'symo k ıt.zımdır. Japonya Hind deni. 
hüld)nıctlnt,n tekllflerinl reddedecek töyHlyorlardı. İlk ka!lle olarak vapu. dıınıuılım 1 :rlnd hakim olmaya çalı§ır ve duru· 
olurlarsa lngiJtcrc hllk!ımeti bUyifü ra 400 ltruyan indirildi. ve bayrııltlı Tokyo, 8 (A.A,) _ Japonların 1 munu h"r r-ün bir az da.ha kU\'\etlcn· 
B1yaai Hind parUlerinln yardımma ve. vapur tam satt aeltizl 5 geçe İngiliz Ak~ ııb'a as!<er ı;rkaımal:ırı vC' Sc>y 

1 

Jtrlr'ten mıh\•erin de Süvey§ ve Baııra 
:ra i§bfrllğine mUracaat etmeden ken. hastahane gemisinden ayrıldı. bua bir hava akını yapmaları bun- yolu Uzerindc tesirli veya hAkim ol • 
dine dll§en vazifesini yapmak zorun Hastahane ba!7 hekimi yarbay He. ıla'n r.öyle füı.lkuta ve Ml!.drasın Jn- nıı.k lııteyltıl harbin gellıtml için bir 
da kalaoaktır. iron Türk askcı1 makamlarının bUyUk pon hava kuvveller;11:.n taarruzuııa mecburiyet olarak kabul edilmekte ve 

Hlndlsta.nda umum! vall sıfaWo gc. yardımına. mUte§ekkir olduğunu, gör. aı..a.ııız kaldığını göstermektedir. hiçbir tedaka.rııktan çekinmeden bu 
çlrdiği be§ seneye telmih eden Hali. dUkleri intizam VP. mükeınmellyet!n Diğer ta.raftan Tokyo askeri plft.n onarılmak istenmektedir, 
falts §Öyle demlotlr: fevkalAde bulunduttunu kaydederek mahfilleri, ~Oiı haftalar zarfın<l::ı Japonyıının SeyJAnı 1§gal etmesi, 

Hlı:ııfuıtanı vo Hindistan halkını sev te§ekkUrlerinln generaıe iblA.ğmı Türk Hindistmıa ~ı yapılacak Jınre _ Blrmanyada hlklm olması ve Mada.. 
meği öğrendim. 18 lncJ aann sonun . heyeti rclslnden rica ettL '!:etler iç.l.n lüzu:ınlu §Qrtlan kurmak gaskara kadar uzanınıısı,mUttetlklerln 
danberi İnglllzler Hlndlstana blrUk, ltalyaıılarm Ddncı katUai nakle • ve teeis etlJl.c4t için bqla.nılan ha- göstercUklerl mukavemet kar,1ısrnd& 
emniyet ve daha yti.bek bir l~Umal cllldikten sonra İngWzlerln nakline 1.ırlıklara dJkkat nazarmı çekmek- bugün tçln dilşUnülemez. O halde Hind 
ve iktisadi uvlye temın etmete ut • ba§lanacaktı. llUbadelo edilecek catr tedirler. deniziyle Hindiatan yolunu kemnek 
r8§m&ktadırlar. İngll.Lzler Hlndiataıun Jorin kat'ı rakamları İtalyan haata • Kolombo höcuma denm edJyor \'e Orta prk yolunu baltalamak, SU. 
alyaııl ha tma da hız .ı1o alı ven ve Bura yolu De de lrandan 

ya verme6 e ç §· hape gen:µstndc ikisi albaf, iklai yar. Tokyo, 8 (A.A.) - SelAlılyetl! ""rdmu önlemek icap edecektir. Bun makta4ır1ar, Hlndiatan harp halJDde. bay olarak yaralı 60 ve mhhiye me. ,,_ 

- Ayrıca blr gençlik aeplyatma 
ihtiyaç g!SrUyor mUIUDUST 

- BUtUD negrJyat sençler IÇID ıa· 
pUdığı:ııa göre aynca bir pnçllk ne,1-
riyıı.tma lllzum yoktur clQfGDceıdDde
yım. Yalnız muharrir ve mOterclm • 
lcrlmlz1 nezih C!!Crler kaleme aJm la 
mecbur etmeliyis. 

- Milli bir edebiyat J9pa1ı11b- mJ. 
yiz! 

- Edebiyatın mJllbl, PJl'i mlJlla 
oıına.z.. Türk dili Ut! kODUfU ber uor. 
TUrk edeblyatmm malıdır; ama te'Ut, 
ama tercüme .. lııla.eı& bir ldltOpha· 
ne, garp odeblyatmdu 1* takım 

uerler tercllme etttrip but.ırQor, Bun 
larm asıllan mensup olduklan mlDet· 
lerln edebiyatına aıttJr; fakat tercO • 
melen bizimdir, bizim oldulU için 
Türk edebiyatının malıdır, QOnk1l ter 
elline edildikten sonra blse l'ranıuıca, 
İngilizce, Ruaçıı. veya bqka liADla 
hitap etmeyip TQrkçe hitap edlJorlar 
ve ll.zerlerinde Türk oııu ~ ma • 
terclmJn !mı.asını tqıyoriar, BattA 
Türk olmayan bir mllterclm ~ • 
dan Türk dl11ne muftttald)etJe oev
rllmlş eserlere de "TOrk edelQatmm 

• malı,, demekte tereddllt etmemelidir. 
Zira Türk olmayan o mtlterclm de 
Türk oflu Türk bir mütercim cfbl dil 
§Üllmilf ve Türk okuyaeap Tllrkçe 
konu§an bir eaer hediye ıtlftilUr. An. 
cıık mUelll!1 Türk fakat cllll TOrkge 
olmayan bir eeer, Tllrk edeblyatmm 
malı sayılamaz. ÇllnkU Tark olcuJUCU, 
o eııeri, Türk edebiyat.mm dlll olan 
Türkçe ile okumak lmJrt•Dtdın ~
nımdur. Bqka dllle eser :razan 1'1r 
TUrk, §Üphesiz ki bir TUrk editıidir; 
lılkin o ed1bln Türk edelıf7&tı murları 
ıçinde yorl yoktur ve olamu, Böyle 
dll§tlnmckle. aldanmadıfıma mılnim. 
Aykırı dll§Unenlerln fildrlm1De 1&)'1'1 

gösteririm; fakat Türk edelıi7&trm 

''milıı, azimli.. diye ortadan bö 
çalL~lara bot yeıe yondmamaıannı 
tavsiye ederim. Edeb17&lm llllllbt, 
gayri mJlllai olmaz. 

Ko7«U11cuk, Pata Llmaaı cat: • J!n. 
ılo oturan okuyucumuz ...._. ...._ 
Cnu yazıyor: 

ilen 1' yaımda iken h&b11'e anneme 
"çocuk nasıl dofar,, derdbıa. Anııaem 
de ''yağmurlar seller getirir., del'CU. 
Boğulmaz mı deyince "Allah DIQba. 
fe.za t'r,. cevabını verirdL Bir sQn 
"peki b.::c neye gelmlyorr,, dedim. 
··onu babana sor,. de)'lnoe babamı 
mahalle kahvesinde dama 0711artra 
huJup &ordu:n ve tokadı 71Jwek ... 
döndüm. İşte bu 200 sene entllri aaL 

Gelellm taklll.çillfimi8e.. Tanu 
!ılmlnl seyreden çocukların .okalrlar
da köpek gibi Ulumaları. BtlyQ]derta.. 
den görerek ktlçtlklerta ..,.,. ~ • 
lre fçmclori, küçUcUk kus OOC:Ukı.nn.m 
evcilik oynamalan, gella olmaıan 1lf. 
rer misaldir. 

Faknt nll81) ki llOD matem blJ' aat 
hiç bJr tesirden nıUteeutr olm ı lııa 

asnn t~fll ~ ~an da ldf 
bir romandan, haytlAtt.a mi~ 
olmazlıır, korkmutar, ~. 
Hele ııu katılmamıt 'J'lbtr ...... ,. 
prtıa lti kata ta8J'!tctalrt dlllDer ft 

maldnele.rt •ilam ot-. .,. - ı 
fle yapıl11Uf GIMm, 1allırtllllll ...... 
olınuı. 

Mühimmat depolan, Singler ya.
ı ım adasındaki te:rsaıı~. peb-ol 
'epolan, Malta komutam amiralin 
.ımumi ka.."'8J'g!lu ve vilAyet sa.rayı 
tam iea.bctlere uğramışlardır, 

dir. Arzu ile sarfedilen bu gayreUer munı olarak 89 İng1llz, İngiliz hasta. kayneklardan ~ göre, lar, bugt)DkU h&reketıerden i.IUdl&l 
b&ıikulAdedir, Hindistan ordu.su 1 mil bane gemlsinde yarıı:ıı ve hasta olarak Ja.pccı dorıanmaamm lS DilaA 8lb&- edilerek delil. ötedeııberi arzu edilen 
yem GOO bin göntwllnün iltlhakile tak. 3« ttaıyan subay ve er yaralı olma.. hı Kolıomboya bir hllcumla batlı - Ye bugUn daha çok gayret sa.rfedilen 

yan lıarelcf.tı devam eıtmektcdlr. bir mihver hedefi olarak kabul edil _ 
vlye edi1miftil". Hindlatamrı endUstri yan aynca 75 subay -ve 500 er. ou,mw limdiye tadar kaydetti· mek lbmıdrr, 
sahasmda göstrdlği inkigat pek bil - _ _ rı·ıen .ı...-.-..ı-- wın1. .... u old••ııı.• J,._ • ..., -..ıf'•,..- ...__ k--'-'e-"-

Gen~Jftta •• .... •• - .. 
nırunedlfl, tallnadrlt. cA •dlll .. 
bir rey 1ra1nw-. Y- ..._ • • 
kftıı datı wtadlı .,,,.... •• 7 

,. 

ti1'• ._ fl1I IJlr nbwt• .... - • 

hantrta _. ... 1ıtr -·· ..._. 
hdrr. OJnmmur - dll8. 
ne~ ........ _, lrJa 

• Zevk 

yUktür. Bu memleketin gGRerdiğl Gr~R RARJ!:KET ET.r:t ;{"""'--l=w.~..... __ _,_,, . .._.. ........--_ ........ ._. -.... o.. 

harp gayreti hiçbJr ıah&da vatan aev. İzmir, 8 (A,A) - Anadolu ajansı· ~·~tir. Görilnllte '6re, İD· ilddeUeneıı ta&mızl&n, bir mlldd•t. 
gialnin eksikliği yt,lzUnden tahdit nın hıuwıt muhabiri bildiriyor: ~. azar 8Zl8I' dorıaamlllanm Ur devam eden .stlkatun bir h&sırlık 
edllnıeml§Ur. Vataıııarma iade edilecek İtalyan Htnt okyanus 5Ularmdan çekmek. devreıi oldufunu gısatermııtır Dıa-. 

esirlerini limanımıza getirip İtalyan· todlrler. HindkUn et.ratmdald ha.. baıka t11rltl de olamazdı. ' 
Jann gelirdlklert İngiliz eııirlerinl a. rcklta Ja.pon ~tılan da JtU. Klltteflkler, her harp edlla 7Wde, 

1fettce: e.m.tt ııa,. - .... 
c:toldllr _,. da .. .., ·- ,... 

Biri kederin 
zall olma.lyle vürut eden rahaUık, 
dığerl bir sürurusefanm varld olma. 
siyle ha.mi olan ıevlnçtir; bari§ olaa 

lnsiliz planının toptan 
reddedileceiine dair bazı 

belirtiler var! 

dl,.. •c!ıum ... - .. ık -
ı-.. ....... --. .,., .... lmM9 ,... ................... ... lan LaVebdori Kut lngWz ııa.tahane rnk etıncktedir. bir u daha zaman hzanmak ICID mil 

gemill, aaat 15,20 de pilot ve mihman- Japonlar Manus'a asker çıkanhlar cadele etmektedlrler, CQDJdl A-.t • 

bu iki tUrlil 7..evkin ikisi de dünyayı Yeuı nenıı, 8 (A,A..) - Nehnı ın. 
evindlrecek. gill..z tekliflerinin bazı noktaıarma ye. 

• Na'ra atan sarhO§la anıran mer. Diden ıtıraz etml§Ur. İngiliz pl&mnm 
keb arn.sında sarhoşlukt&n ayılma reddedileceğini gösteren bazı belirtiler 
zamanma kadarki fark çok bUyUk vardır. 

deg-lldlr. • • • 
• Hayırlı icallımn hcpsı mQtcber. Yeni Delhl, 8 (A.A.) - Kongre eıa-

- ~ ...U... hepsinden baskını; cümenlnln ilk kararında 11ebat ~-
lıın:. ~ ~ DMO'um, ğl, yanı memlekete lngiltere latudbne. 
1~ bugllnkll harb h P h :1 ıı~ır 1 tının tekUOerlnl reddetmeaini ~ 

"'l"<'"ıl°i zann<'dllmektedlr. 

darlanmızm Telakatlnde lzmlrden ha kanın durup dinlenmeden yapt.ılt ha· 
T"eket e~r. Sidney, 8 (A.A.) - A:mJrallik, zırlıklar, kolayca kırılmayacak 1* 

İtalyan gemla1 bugUn hareket et. Japcnl8.nn takım adamn en bOyUk kuYnt olaoaldıl'. JaPGD7UD1__. 1~ 
mtyecektir. ndası olan Malıus'a aslr:er ~- •tefe veruecett .ıtyımtrıuıa. Alıılm • 

Boltevik ve lngiliz uçak 
1 • 

zayıatı . 
J!leJ'lfn, 3 (A.A) - Askeıi kllynak· 

!ardan ögrenildiği.De gf}re, 1 BonkL 
llmlc!aa 1 Jdaana kadar reoen mflddet 
arfmda, Bol§H1kler 2,903 ve İngiliz 
1fto eeı ~k kaybetmı,lerdlr. 

la.rmı bildiriyor. kanın i.ltikb&le burrlaıqı enlıtılmü-

Retaanda umumi bir rieat 

\'aşingtoa, 8 (A.A.) - Harb&ye 
nazırlığı toon~: 

AmerAlı:a.n ve Filipin .lctalan, 
cephNrinde umum! bir ricat yap s 

~IŞ~"lr ve yeni mevzilere tekilmiş
•erdir. 

tadır. Japo1a7a da buDuD tela ber bL 
ounıdaD 80lll'a Jma bir huırlık dev. 
resi ile hızlanmaktadır, KUttetlk Us. 
Jerinl azaltmak, denize hAklm olmak, 
ifgal edilen yerleri tahkim etmek, ip· 
ttdaJ madde kaynaklarmı elde etmek .. 

İ§te bugUnkU Japon harblnln hızla 
gitmesinin ~ebebi. 

meli aew. 

Kallbe ldcYIDe tenezztH mi eıllr. ..... ...... 
Bir kadyDe ba da....._ ~ 

dl,te! 
Jkttza "Yledl, bir kahbeye MP 
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M~:~~r ~f:kili li#t-1 #1: H ;:I: tJ =J =ı •I !3 ,mrMJ! t~~~; =;=~~ ~ 
rw illt PiVANGO Bakkallarda pirinç bulgur yag 1 Bir meşhut cürüm . Yazllk~ar 

l941 yılında 2;131,813 lira 
9 ' 11,206 kilo nohuda el İbtlk&n, piyas:ula arıyor, onu, 

A~,~~ie ~~ı t=~:~r::iı:r b&- ve peynir sat 1ş1 başlıyor Fjyat M::k~~U memurları, ::~~=mi5u:ı:n!~~nn ~::.~~~~~ 
:taıı:ıtt;~ bulunmu,. mnn piyango lda.. dün, Galatada Ömer Abid hanın- tlldn, gert;Ch"'tt'o de öyle idi. Fa-
~lııln ratışmaJan haldmıda töyle da 5 numarada bir eUrmümeşhut kat zaman lrinde bn yılan, §l5e, 
clııruı,tır: H yapmışlardir. Burası M. Necip bil.)ilye korlmn~ bir ejderha oldu. 

- Mun piyango idaresi 941 tak· er vatandaşa yalnız b•ır kı"lo ver·ııecek hancıya a.?ttir. N~ip, 15 kurll.§a Kıvmnla.n, h:ı.llm.lan arasına he· 
:ı:ıı "' ına ait bfl!\nçosuna. h&stıatm- ~atması 13.zrm gelen nohudun ki.. men hemen her sey girdi. 

a ' .ıti kArmda mllhlm bir ~ losunu 29 kuruşa. sat:maktan suç~ İld gün önce, bir arkadaş top~ 
.ı: re!! kapamıştır. Toprak Mahsulleri ve Ticaret terlere, mal alan vatandaşlann ı- ludur Kendisine ait olan ll,206 laohsıııda sumdn.n huraclan l<onu-

ı 1 buhranının mcmlckcUmlzde Ofisi elinde bulunan pirinç, buL simleri aldıklan miktar kaydedi. kilo nohuda va.z'ived edilmfa, SUÇ· 3Uyorduk. Söz, döne dolaşa, yaz. 
h. gur, peynir ve yağ gibi madde- looektir 1ıı~nin mürakabc me ,., "' ı kla t" n ldı ·· ı · · n ekonomik scrp'ııtllerine 1 _,_, yl • ~ • lu Adliyeye verilmiştir. ı ra ger 1• 

1 r yaz gun crını 
erin baAJra.lla.r vasıta.si e halka murlarr, bu defterleri kontrol e- 0 kom .. u ,.....ıren Pki <lOCit, Jıı"rdcnblre 

. bu inki~fı halktmızm devlet te ·· ·ı ~ .. ~. 
'>suna ka?F olan ytlk.ack alı\ka '\"Zil etrafında ven en emrin decek '\"e icabmda ır..üstehli.kin Saadibid ve İmrahor atetlftldUe.r. 

tatbikine geçilmiştir. İ<!Şe MU.. adresine gidilerek defterde yazılı ko··,kJ-ı" BJrf: 
Uhllne borçluyum. Milli piyan d"" ı-.ı;.;ı t' ""1 uru"~' her sem ın mutemet miktarda mal alrp almadTm soru- - Rlz, ba yaz '"·er1m=·1U'\"'iz. 

mu takvim yılma nıt safi ka.. bakk "1'>· d · d ki Sad - " .,,_ ~ 
7 7.873 liradır. Bu para santimine allnnnm liste.sini hazırla· lacaktrr. Kiğithane eresın e a- Docli. Oteld: 

rnl§t:ır. Bu liste, guetelerle ilan Mutemet bakkaTiann fiıcr}en· bad '-e tınrahor kÖ!!-klerinin tari- - "-1·•-nm ,·..:n. "'ok faydalı 
M. MUdafaa veka.ıeu havacılık "ti ~ 1..1- d yv.:....... ,,.. • '" olunacaktrr. Her nahiyeden so- verilmiye lbaşlanrnrştrr. Bu fi~- hi kTymeti olmadrgı haıuun a olmakla beraber, biz de yazlığa çı-

ttt• 
1
,. '>Utı;esıne tahsisat kaydoluna - çiien mut~et bakkalar, hubu- ]erde bakkalın ismi, alacağı tanınmış mhnarlanmızdan biti b-.mty1aC&ğu.. 

... nu ~nkam l&il ytlmm daha 7.01" batı her vatandaşa 1 kilo, peynir mal1arm miıktarlnn yn.zıbnnkta.· tarafından Maarif Vekfiletine bır Oe\-abmı ,·erdi ve 8oara &a.Wll 

""'" a ve yağı da 250 şer gram olnrn.k retle tevziat, a•..:ıan ava -vapıl:ı.- rapor verilmiştir. köpür---k·. 
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• rtna rağmen evvelld yıldan ,.._. " " 1." kl rl "' ...... 
Q1 ıGı Ura bir fazlabk göstermekte· satacaktır. Ayrıca her b~al, caktrr, Belediye bu 11'\.~lı : e n ldt~ırı - G~on sene, 225 liraya otur-

r. bir de defter tutacaktır. Bu def. için çok paraya 1 tıyaç o ugunu ,ıuğnm icat ı~ın, bölmdi hiç ntanma-
rıt l'>tı Yllı içinde halka dağıblan Ik- tesbit etmiştir. Vaziyet tetkik dan 450 lira isteailer. Ev,·olii. şaka 

kt d 5 7 • t"h 1 b• l"kl • k 1 d edilmektedir. sanıp gtilümsedim, f&k..-ıt ı;ok g~-
~ 'ııuı;;ur~;Jy:n~!~783g~:ı:~ IS 1 sa ır 1 erı uru masına o un meden ayaklanın soyn erdi. Pa-
b uıu arttırmağa yarıyıı.cak tcd. k Frrmlann azalblması puçsm ~tnn. Büttin yaz dar, loş 

TJ araştırılıp ttıtb1k edilmesine ve ömürcülerden başlanıyor hakkında bir teklif bir aparb:manm içinde kavrulup 
ne olduğu gibi bu sene de Belediye lktısat Müdilrlüğüne durac.ajtt. 

_ l olunacaktır... ekmek mütehas.'D91anndan Melı. Diye d~rt yandı. 

Ehemmiyetli 
bir kanun 

ler 
1 

( r:;aş taı·afı 1 mcı sayfada) 
Ilı C' ' llilıa.i l'Jeklini nhu~br. Bo Jc.a. 
el ' 11 f'umhoriyet !l'ürkiyeslnln ma
~ 11 

!lf!l"\ etleri luılı:kmdaki derin 
d;·~;"-iinü ifade ctmektcdlr. Ma
b·r er hakkında hazırlanan liy:lha 
let 1 •ndaa halkı. bir yandan dev. 
t rrıenfaatlerlnJ en iyi bir ~ide 
~ ''rıı etmekte \·e Türklvenin 
r ~' .., 

b . ' ekonomik kaynakla.rmdsıı 
:L nl:uı maden servetini memle. 
lı in lmlkınma ihtiyacına uygun 
ı·: 'iel~ldc tamamlamaktadır. Tck
•l e J::;ore 1DMlen1erin mülkiyeti 
•le-' lt't"ndlr. Ancak ı,ıetme iıtlerln· 

irntıynzJar ,·c:rir Madenlerin 
1 ı \l . 
1 tin mn.lr telikki edilmesi, Tür. 
r. ıvc•rıin knllmırnası, milU müdafa
(11• il,tısııdl faaliyeti h:ıkımmdan 
'.I "· •k bir <-hemmlyeti haizdir. 

1 
t mUletlaln tununllllllak kt.e

~· ı mllii ikt.r<>adm blr programa, 
•I' ntı.nmn t2bi olabibnOO onun 

1 
l, t '.ua olduğu kadar memlekeUn 

1 
ut n lro.vvctlerinl bütün memba-
ııııı 1 l<"tmcsl isini lıolsybstrra. 

taktır. ~ 

1 
llllh1153a. maden i_şletınesinl yal. 

muayyen bir ka7.:ınç seviyesi 

1 
:nınk mlimkün değildir. Öyle 
~leıılt>r \•ardrr ki onun derhal 

1 
rfl'ılilmemest, l,ıilılik oJunına

ı ııı: memleketin ihti~ hlMetti
l ~~ın knllannum zamreti vardır. 
1 

11llkilnı 8J1Cak y<'nılh sen-etle-
ı •t d~\I~ t<ontrolU ııltmda bu-

1 J ne~ 1!:.:.=ni~~~~~t lı;letilen 
ft nl<'rin milli llrtısat t<>mııosn

' nvgun olnp ohnadığrnı da he
':una1..1a ve buna ı;örc tedbir al
ı :fnydah ymaktaılı:r. Bunun 

t ' 1 ıle\lct. kabında b:m mAdenle
I tı i letmell'rlnl hirl<'!'!ffnneğe, 
, 11'1inı salAhlyctlj ı;örmektedlr. 

1 .'lıleketfn bUtiln ik1ısıult J..-a\'Tet
r oi t.c'rakki 'r. tek~muı yolanda 
~"l'brr etmd' dt milli gayeleri
,, arasm<ladrr. 

,. t ot, refahlı bir Tlirkfycyi ya
hn:ııc cUmhurtyct reJlmlnln §JS

'ııırr. nu an~k elbirliğl ile, nizam
•! bir 5C1'0ılc, l'aSyoncl faaliyetle 

tnklındilr. Bunlan na.zari ve fel. 
• fi es. stara göre clf"ğil, memleke-

1tıı. hakiki lhtlya~1anna, .mlili mu. 
dara." 7.11.rtlrctlerlne, milli refah 
al C' lcrfne göre haurlıımak emel-

i) r. Hükfımet madenleri i5letme n 
t İrfrmfnne laınunu ile TUrkiyenln 
bir an evvel ~rald.1 ve refah ııa-
1 a~mda yel htllDleler yapmasmı 
r. ~mkiln Jalacaktır. Maden servet. 
lr·rırrtzin l"Stl!lh btr surette tetkike 

• (•hl tntnln.rak hllZll'lnnnn bo kanun 
il .. Refik Saydam Jıültiımett rasyo
t "1 m'-'<ı:ı:ye bir nclrm <laha atmış 
1 uın .. r.ı"kt.adır. 

Koordinasyon heyetinin neş. lar ve kömUrcU.ler birliği ku~ nwt Nuri a.dmda biri müracaat 86" tu;dlnca, daha acı ve daha 
redeceği dalıili istihsal birlikleri lacaktır. ederek yeni iblr teklifte bu1un- tnhaf ,eyler de 83ylendl. Meeeli, 
hakkındaki kararın incelenmesi Şehrimizin bir y1llık kOmUr muştur'. .Bay Nuri ~clıirde hl. !lelds • sene en"el !509 JiraT& 
bugünlerde tamamlanacaktır. Bu htiyacmı karşılamak üzere bir len işlemekte olan 200 ftnnm 
birf klerin yedişer ki.cıilik bir ida- mı1yon liraya ihtiyaç vardır. 1s. 80 fırına. :indirilmei ve ekmeklt'
re heyeti kurulması lfız:rm gei- ıihsal rnmtakalarmm faaliyetıni rin 600 gram:la.n 1200 grama 
rnektedir. Birlikler. hükQmete organize edecek daim'l bir kad- y.ük5cltilme8i temin edildiği 
karşı mes'ul olacaklar ve fiyatla- ro tesblt edilecektir. takdride bir ÇttVal undan daha 
n tcsbit edeceklerdir. HükUmet birliklere l!zmn ola- fazla :randıman ahn&k mümkOn 

l1k olarak şehıirniroe oduncu.. cak ılrolaylıkları g6stcrecektir. ota.ca.ğmı Mylemiştir. 
Kapatılacak fırml:mn odun ta· 

Parah yatllı mekteplere yüz- ·=~ı:=k::~~:ud: 
d 25 1 d oelmr Cuma. ~ ubahı bir e zam yapı ı teenıbe~ııacaımr. 

Ankaradan bildirildiğine göre, Şehrimize ' ln~iliz 
resni mekteplerde okuyan paraıı Burıra 265, lbir kıı.mn meıcteplerm kmnaAlan geliyor 
yatılı talebe Ucretlerine yürıde 25 de 250, ~45, Antakya l&lesfnin Haber ald~w m-. gftre 1*.a-
zam yapılacaktır. Zamma aebep, 240,. Edıme, ~8.1"8, _K~~J.Tı:,.0 ~ müh ~1 ~'1~ 
hayat pabalıhğr ve gı~ f"ryatla. mn, _Ymga.d heeleııle Ç8ililt&le; maJi';lmmafJ .. eımi(iıJ Bu· ka-

~~ =ı~~K~~~~ =:.~a:1~~;f~c~ gc. 
liselerile Haydarpaşa., lmıir, K&! dınJ &lu ve Maraş orta ökülla,.. ~"~· • 
:hataş er.kek liseleri, tst.anbul KTi pnm 215, ibİr kısmı ~plefıiii lnkıl.. . .. • 
Öğretmen Okulu, lmıetpaşa. kiZ 200 ve~alvnç Orta <>Kiıltinun Ü\!. ap muzeaı 
enstlııtOıılll. 'Oekl1dar km mudi!ff'ı~- de 140 llra:d--1.:t·r ~ fJlllWe ~.,, --
Buca orta olruluyatılı taııebe ~ • ..., ... lılr lnJr:ıllp ........... -. 

Ankarada Mimar Sinan 
heykeli kurulacak 

Anbl'a, g (A.A.) - iMMıif ve- 1 
ıkilllği:nden teblif eılDnıllttr: •-----------·-

Büyük Tllıtc m'ima'd Sina~ 1 

Ankarad&, Mğb'k: meyd:anmda Ata.
tUıtc bulvannm ortalmıdıaıki ağaçb
ğm blşlangreı o'l:ı.n !karolu parçada. 
h:r flmt yapt1a.cakbr_. Abldeler jU-

ri.<jj bunun için de TU?tt he~ • ı 
tmş1ar:ı ere.smd& mtme.balı:& 8iÇll - 1 

masma kanı.r venıiiıJtir. MUsalıa - ı 
ka, güzel ~aıtlBr akademisi tan-
fmdan ayncl\ &n edl~. 

- BfZim patron• ),.nn -
geliyorlar •• Çocuklar da eJ:"teosi. cb 

Gönül 
meseleleri 
Yarın veı-eceğimiz 

talsilatı okuyunuz 

gelccek1.emde. Şimdi bir daJıa 16-
~için bendC'Il nteıktup bek· 
k. Ya yine bizdC' bub.ışuruz....,,...... 
but da 'hm bu:rayn gelirim. :tık 
günlerde ~ knda.r çok i,']im olaca- Yazan: F ranmva KörmenJi 

mdDıafta
Ba1- aJdrltmma can. ....... 15 
~ 8ıClba .,,._ ~. 

'Bann menaaplarına 
BMm Blrftli tstmba' Mmtabo 

!R 'Relslilindea: 
Bum kartı zlEno.......,. ~ 

lftfe girdi. Arb•hilum :eı.n 
km't1llnm Ht\kblettm ietiyeW\
mek. ~ lıG ntwamna:meye ~ 
kart. a'8eü:1-m liatefdni hasırla. 
maldtğıma llmngeJiyor. Liılteyc 
de adı yuı~ !lrlfğe 
~enecek bW borca olznaınUI bu 
mmrnname hU.'ldlmlerltıdendir. 
XartJıarmm alınmuı geelmıeoo 

nıek tçin heeap fH!iği olenlarm 
bun1an heme!ı kapatmalarmı rie& 
ederiz. 

Çeviren: Muza/la Acar 
ğm:ı takdir edersin. 

Aradan on gUn geçtikten aoora 
J{adnr, Ko.tya.do.n ancak bir kaç 
'kelimelik lbir mektup a'Jabild.i 
Mektupta. BasMa şunlar ya.ztlı ~.i: 
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"İşlerim tahmin edeıırlycc~ 
kadar çok .• Çocu'kloıır ya.z nıeva· 
ırJnden .istifade edememişle'r, bil
ft.k18 hasta.lanm~lar bile .• KilçWr: 
muttasıl öksUrUyor •• Şimdiki hal
de ne yapacağımı, aeıd ne zaman 
görebileceğimi bllm.1yorurn .• BeıkJe.. 
ben es.na tekra.r yua.rmı._ 

"Yerm gece beni hekie, aaıı& 
geleceğim ... ,, 

~ lb~ delı"lc olduğunu gördU: 
- Katya, dedi .. Çombrnda de

lik Tar •• 

- Evet biliyorum, giyerken gör 
mi}ftilm .• 

- Şu halde neden giydin. 
- Yavrucuğum QOraP d efi!ti-

reeek 'vaktim yoktu. 
Diye Katya tutursuııca cewı: 

verdi ve çıkıp gitti. Kadar da pe
dnden çıkıp KatY'Rya yetişmek is· 
tedi, falta.t vu geçti O'\"dc k&ldı ve 
odada asaftı! M1Bibi do'Ja.<pnAğa but
ıllld t. 

B AHAR deyince batının.un ' 
deth.81, çtytt çimenler ve 

renkti güller gebneafne engel 0-

lllm )'iftar, ,.ın. ba y.ıllaıdlr: 
Harp yıüan! ... Mmn aymda •· 
ldDleJ'de ~ iateysı hayal. 
~CJi bulandını.n ikan Ve dumuı
daa ~ jçin m kadar 
uğraı§ılsa Yeridir... Halbuk.i B&
hımn ne tatlı 'hh- ghe!Uği. ne 
cogkmı bit' ~ vardır. An.
da bir d&üleıı &ğa.:nakbı.rdnn bi
!le, bir llfa umulur ..• Naml9&, §im
di, *bmıa H&flE'm I* imam ._ 
~: ........ ~.-. ...... 
IH'l9l'tn 'Y•I aetr; ...... ......._ 
dl. Sen lllda toprak altmd....._, 
Bea ı!e Bahar Bahıttan gn.i ge
leyim ve !leDin mer:amuıı Ostfin. 
de o kadar ailayaymı ld, &en de 
bu ~Jcelder gibi ~lap ke:nilinl 
gösteresin!,, 

Öttlle.r.i dirlltett1ecek !ktrvvet 
bne, yine, bahanıl lcıoyDıand.a ...... 
Diyor. 

P'üat dediıliı* gtbi, bu &-
1-riar, 1939 ~beti dihey&
ya yen.iden haıwn oldu. BunU!lla 
heraber, dün, hızı şa.!rlenmizl.n 
w yılki Be.ho.ra da.it' yeni şür'J.e
riııi. okudum da, her mrsra.mı, 
sanki "Alem yine ol A.'k>m mi§ 
gibi gayet iyimser, canlı v~ gü. 
zel eer.şlcric dolu buldum. 

fite "ÜLKÜ" ~cmussınm ıs 
t\ncU sa.ymn.da c.e.hit Srtkı Ta-

çin acele ctmdk m~cburiyetlnde 
r.!duğumu sen de biliyorsun ... 

Knda:r b'.ı sö:ı:~re cevap ver.me
d;, yalnız ba.şmm o.ğrrdığmı be.ha
ne c.dip a.ğlr oğır bl:r ilaç ~erek 
aevişmc za.maaımr gcciktlrmeğc 
boiktI 

Yeni sömestr ilerliyordu: Kitap 
lan, Univcmte lok.ant.Mı ve a.k
§.'lmbın yediği ikutu balığı, hJç b!rl 
değişmemi.,U. Kalya vo n.ym evde 
oturduklırı kiracılardan başka 
kimse ile görüşmliyordu. S ~ik bir 
külçe halinde, dişleri sıkılı ola.nı.k, 
acı mubakemeıcrden doğan gllnde· 
lik Adilikler içb.'fe ya~yıp gidl
}wdu. 

atıl:ın bir kö '•ün L"r 
bin liraya ltir:.ıl~nr.:· 

Bu akln. sı".:'111 z l · 
yok ki, ihtfüilrm ta "' 
Fakat ayni z..n.~1da., L 
rollnnndıı.Id ilıt;Jdirm 
gösteren bir n.rın ı ' 

lfınnd;ın IJin"er e ·m 
ranlar, bir ynz -m 1 ... 
bin iira ~lbi nsın lıir par 
Ur mi? 

Bu masrafa kntlaııre 
Mdecc hır yaz l 
eğlencesi i~in f· n , 
une".ı.sfz, scrm:ıyc<;·z b'l." " 
luğun bütün lmst.nhhwmı 
kor. 
v~ yıldruıbcrl "tiren d 'n 

\ıt.<ımm bir t:ıl ım t ' 
rııır~-.f;-.nı sezen b' u: ın 
kiralannı, eski kont~ :ı hır , ı. 
de tattab.r. Bmıan için k&naa 
yaptılar. 

Fakn.t iste yazı , 'ar uz 1 ~ de
ğı~ yfuclc :fl z, y· z ~ i i 
betinde fırl:ıtd h. llJ la 
ele \"erine!', lmn n 'e c 
knnuncuzlu~'.U n r d<'n n 
nlp kn.J1?l}ıynb"lir? ' 

Gizli t<--.JıP ~ U:ı <'"' 1 
devlet tenezzül e<fom"z. O 
bari <11İldlyde k:ılkıomal.tnn 
Iım. 

HAKKI SUHA GEzr.rrt ---

ra.ncxdan bahar lukkmd 
rilş: 

Damlanlakj kar, saça' 

Kanı ka)"IHyaA •)"&dar n 

Haberta ftl' ar 

Sabret kom~ km, y 

. . . . . . . . . 
Cıvrl CI\'11 sl>yledi ~ :U t 
Oynak ııni;~dc lı 

"l1De eynı meemuad 
.t.bıf Kaıwu'nıa ba1 :ı.:ro n 
riııden bir iki parça: 

Seni sevglm!e do' '~ 
Çiğdemler r.i • 
Dağhı.rcbn L:ıil) ıı· ~· • 
Geldi, B:ılınr gcldl, •• ... 

Uyandırdım gfil <lclı:ru 
Bafısla sen vetıillinl 
Y &r lme:ıkla bu 1 u 
Geldi, &har gc1cll d" c. 

Dıkkat ede-~ 'b 
1942 yılmd:ı. de,:;a de, 
nl"l savaşın ibitre.e in 
len ve bir miidd t · 
yaya, harbi te.ıanr s 
mak imkF..n!.c:rm.I unut 
Jnrda ya.zrbruş g .. o 
kendine &.hn..~. daha doC: 
şeye ra.ğ'llen deği~ bi 
tal1la.tin bfiyı.i.sünden aynl 
ııeyler ... 

L.\kin lbiı-...z d'"sUnccek 

-

o 

sıdc, ib~ içmek Y~ :m · 
leketin txı.luı.r.iildan n.nc •c e 
bahsedileceği.ne hak ver :rz ve 
bAdi&eyi yadrrg:mıa.yn:. 

Evet ... H:ı.rbi harp ol&rak gör
mek lil.zımdrr. Fn.l t b ı bu 
gUrUltU ortn.,'"Dlda şefl t, m -
met, doğnıluk ve en g ~ı ıw~ 
içinde :nefes alan tclb' • ı 
liğini ----görc1'ilcc lir. t · 
isek- ncd .. n görm<"=n '·? !'" 
tık ortasmd:ı. p:ı.r:' J 
tini bulmUCJ ~.,rm ~ 
çin sokul!Il.11l."a.h? •.. D ·• 
halile, bu i:hamın aydm 
1'89 arumda lbir tez.,d bu n u
ğunn fanetmek, bilmem do nı 
mudur!! .• S'y:!SCt taribmiz açln 
ffU "halı> ô.çinde su!h ve tars!s .. _ 
lzk., dtV'l"CSi DP iı •, (!dobiyn t ta.
rfüfmfz ~in dn~i, aynı o c:ı • ı cuı
hı<>tlryor. 

HJiaıET l 
SADRI ERTEM 

Mevsim sonu olmaama mğmeıı 
M.valar miit..hlş .9JCU:b. Ji'aks,t Kat
l'U!Z gilnler :t>OŞ ve ıma:nasız geçi
yordu. lmtihnn za.ma.nı ya.klaşIYor
du. Fa'ka.t Kadar bomboştu, çalış
mıyor, projeleri ilerlemiyordu. He-

Filhakika mua,yyen l!a&tt.e geldi 
ve ooa k3dar kaldı. Füat bugün 
bu slyareti emıemnda muttamı ço
cuklarm bozulan shha.tfoıden, kll
ç;ıt kmn garlp hallerinden ve 
pe.tronıarı arasmda.Jd aıılqama

mazlr1darda.n bshaotti. Sa&t omı 
gcÇe'l"ek gittiği zaman, Kada.r'J 80-

ğuk, k5tll bir his kapladı.. En.dişe 
ceyebilcceği bu lh.is gli.nlerdenberl 
kenclfsine hll.ldm bulunuywdu, bu 
tahsımmillsüz vaz'(yetc bir mana 
verme-k istedi: 

"Evet muha.ldt&k !k1 nonnal ol
reaya.n bir hal var .. ,,. diye düşün
dü .. Daha doğrusu hoşnutsu2luğu
mu mucip olan bu hal §l:mdjye lm
cla.r her istedlğimin, he'l' arzum.un 
d~rhal yerint gc!.meelne alılJmı ol
duğumdan .. ,, 

"Hayır benim evime böyle yır· 
tı:k bir çorapla ge-lcmezsin !.,, diye 
içinde bir Wil8 gtlkredl. Diğer bir 
l!ef.amıda da Ka.tya.nnı pe.rmağuıı 
milrek:ltepH gört"tt:k eordu: 

Kalya h&fta~ bir defa bf.r 
kronometre dakiki ği ile tam za
ın.arun(l.:ı aşk talts tini nlmağa g&

Hyordu ••• Ve bir Sl'rln ~r.ıbaıhar 
;;ilnü acvl,."-tikten !'01' .ı Kat:·n. ~·
ıı.nnm ka.rşisınd'l n.lcl·ıcele giyiıti.c
ken Kadlll' ynttıT. } '"l c'r-n kndmıa 
çift hayalini gördü.. Gıı.r- r.. ne 
.kadar kUçlik tanı?u' YC' g01 U.'Jleri =-:::..::::==::..-::-=.:=.:-.::-.::-::-:.;:::::.:==. 

.._ ___________ .....,. .:nen lıemen her gün uzun saa1;1.er 

Perşembe Cuma m.a.sas:nd& ve kitabm önUnde veya 

9 Nisan 1 O Nisan yanın kalınış bir l"O!ımin ka~
---- -----tı da oturuyor. Fab.t olruyamtyot", 

R. ev\"t'l: 22 R. evre!: ıs kenarma, reıdm talı.tut ilzcrin.e 
Kamn: Jıss Kaıınn: IM manasız kelimeler kara..lamakla l resul tama.mlıyamryor ve Jdtabm 

, ___ .-.;,. _________ , ..,.akit geçiriyordu. Bir gUn: 

\ llldtleı \'aatı EsaaJ v ... a Esanl "Canmı 8'.lalıyor! •• ,, diye dilşUıı-
Gtlnetht 

dotufu 
ö:ıe 
lklndl 

Aklam 
Yatın 

1ımak 

1 dil ve titredi: ''Nasıl! Nam ca-
a.n ıo.ın &.so JU8 ı nmım sı:k.ı:lnwmıa. mll.saadc edehi-

12.16 ıs.sa 12.16 6.14 'l lirlm ?. Muhskk:ak ki bu son zaman-
13.66 9.16 lLM t.U lılrda pek !8%la pn.a.rdrm .. ,, 
ıuı ız.oo ıs.u ıı.oo ! Nihayet gUıılerden 'bir gUn Kat-
20.ıs ı.85 20.111 1.u I yadan yeni bir mektup gelebildi. 

s.M ı.ıo uıı e.o7 J Kadar lki sa.tırh'k eu mektubu bir 
tdl: defalar ~er dıl cıkuılu ~ 

Katya her hatta mınwta.zam bir 
şekilde ikendisini görmeğe gell • 
yordu. Fa!.ta.t bu buluşma.1armda 
t:ı.tsrz, acele, yanm Baat içine öl· 
~lü. kaçamak gibi bir hal vardı. 
Katya bu acele scvi§mclerinl mil
tceklp gidiyor VA arkasmda endi
şe, şUphe ve kara.rmzlık btrala -
yotdu, 

Bir gece aaat oou ~ek yine 
gttmeie bamianırkan Kadar ~-

- Elin mürekkepli neden! 
Kadar bu waili ldcta mahcuba

ne başmt önilne eğerek 8()rm111tu. 
Buna mukabil Iü.tya yine fUtU!9\U 
ca şöyle cevap verdi: 

- Evet ısana gelmemen e~l 
llileme bir moktup ya.zdmı .. 

- Peki neden ellerini yıknma
dm? 

Bu sual üzerine K:xtyıı. gözleri 
lrorlmdan bilyümilş ol&ra'k garip 
nazarlarla Kadar'a baktı: 

- TonJ, yavrucuğum, dedi, nen 
var? Sf8lıa o kadar tubef ki? Ni-

ne.ka.dar kuw~tli id ! Yokw::ı fiılş. (',ocuk F..s''rgemo Kur 
rr.runlanuş mtydı? Koıt"{'SI kalca la- dav-...sır.ı ('.ı..:n.... tt;L "U 

rmdan aşağıya kaym-:q ve Kııtya riyet kunr1udur. Y 
kendini zorlayar::ık, dmfa.'khırmt sı- A?.A oı w• bu d!ıvav:ı 

k 

karalt lcorsaııım ~·ııkıı:rtya çekip ika- _ 
patmağll ~ı'V:.')t" ''c 'böyle kmdi- .:::..:=======:=:::-.::::.:==-:. 
ni ınkarlcen ytlr.ü ook garip s.;Wiinç ~ 1 1 
bir manzal'a ar;..cd.'yordıı.. .. 25 yı O''V., ' 

Bu m.anz:ını. k:ırşısmıkı. Kn.dar'm 
dudakla.rınd.-uı :mü.stehz.i bir giUfü; --------·""'.,..~-
koptu. Katyn e.ynad:ın bnlmrnk 
sordu: 

- Ne oluror? 
- Hiç c:ıru:m, }1it.tlnU o lmdnr 

tuhaf buruşturdun ki ona gü.b:lilm. 
KRl bir eıl.ilkfrt..tan sonra Katyn: 

(<Devamı var) 
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r:~ orduları başkumandanı
a ayatmı olduğu gibi çizmek, 
re ettiği geniı illkeyi tanımal-. 
a.r {.'Üç bir iştir. Bir köy bak. 

ın.lltın oğlu olduğu halde diinya. 
en geniş memleketinin b~ı

~eçen bu adsnım en başlıca vas 
. dıaiplinı sevmesi ve bizzat ken
~~yışını en sıkı bir disipli. 
"Cl.01 tutmasıdır; Çanı? Kay 

• &: fn"'anları idare etmeği, icap 
54 Vakit cezalandırmağı ve fü. 

r Unda affetmeyi bilen bir şef
. Dli.,"'!nanlarından bir çokln-

htı affetmiş, hatta onları mU
Vazife!erin başına getirmiş. 

· ll\•d..ketten ders almayı bilen 
8.d:un Japon istili\.smı vesile 

1
l>a.tak asırlardanberi 'Parça.lan 

a § bir halde, karder;ı kavgaları 

1~an Cinin milli birliğini kur
. '""ltur. Bu uğurda iısyan etme
. on sene devam eden bir mem
et harblnin baS'nda macera 
lu bir hayat gecinneyl göze 
a~ yapdığı bu iş çok bü
ktur 
l!u\7\:etli bir millivetçi olan Ma
J tahsilônin mUhim bir kısmı. 

. aponvada yapmq halis.kan 
r Cınlidir. Sa.bahle~in şafakla 
raber kalkar ve gece çok geç 

ÇaıJg Kay Şek ne içki, ne de 
ra icer; hattiı. kahve ve <;ay 
kullanmaz. Her gün hayatın
lteçen bacl'seleri bir hatıra 
terine- muntazaman k:ı.ydet-

1, d\ltüncelcrine de bu deftcr
Yer vermiırtlr. Bu ha.t.tra def
. 1936 da haya.tını kurtarmış. 
. ::\'ankin hukfunetinin Japon 

·kleri hakkıı dn fazla §iddet· 
hareket etmediği kanaatinde 
Unan gen<} Çinli general Çcng 
n~ Liang'ın adumlan mare -
ı dağa kaldırdılar; niyetleri 

.k ürınekti, fakat defterini tet
cttikten sonra hakiki düşün

lerini öğrendiler ve kendisine 
~ı ı olan vaziyetlerini deği§tir. 
ı er 
Oin b~andanı kırlarda do 

r ayı çok sever. Yllriirken şi
ôkur, bu dolaşmalarda bazan 
~ da kendisine arkadaşlık 

. Çanc:;- l{ay Şek'in samimi 
t'kadaşı H Donald isminde ve 
~yaiı bir gazetecidir. Fa.

Ull:ı.umiyetlc mareşal yalnız
h<>filana.n bir adamdır. Nü. 

l'işten, heyecanlı hareketler. 
kat'iyyen hoşlanmaz. 

ldareşaı J apôncadan b~ka ya
. eı dil bilmez Ecnebi gazete
Uez. ve diplomatlarla daima ter

vasıtnsiyle konU§ur. Ge
rken bazan gayet kuvvetli mu.. 

1a!8.7.a teşkil!tı bulundurur, zıriı 
0tornobi1inin kJn)maz camlan 
hucnık santim kalmhğmda -

ır. Fakat hl.zan da en kal&ba
'\ caddelerde halkın arasında 
,.,~. 
~g okumaktan ook h()!Jlanır, 

Çok okuduğu kitap Konfuç
'un hikmetleri ve onların a
ltıda da ~ eözle:rdir: "Bir 

it lekeU idare eden adam evve 
eı~:ee·nı idareyi ötremnelidir: ai 

1tıı idare etrnevi ötıı"enmek i
CVVelıi vUcudunu idareyi, ar

te atını baskı altına koymayı öğ 
hi:1.._lll_elidir; vilcudunu idare ede
htt~k için zek!smı kuUımmayı 
a,,.,:tı~li. bunun i~n a.rzu.Iarmda 
,-'\loırnı olmalıdır; insanın ne 
~iğini bilmesi ise ancak oku. 

kla olur" 
ıt .. ~g Kay Şek 1887 de Şıkop 
?}"(inde do??du Mektebe gitmek 
~ın ailesi bi;~ fedakarlığa kat
~ lldr. Mareşal mektepte hiÇbir 
~ parlak bir talebe olarna-
1~ 11 11.kat tembel de değı1di. 1907 
~eneral uzun örgülü saçlannı 
t;ett rdi. Bu hareketiyle Çini ye· 
1ı.ı&.~ i8tiyenlerle beraber ol. 
ı-.._~unu anlatmak istiyordu. Ma· 
~'Nl.1, a.skerf tdısilini evvel! Pe
~ clvarmda Paonting Harp A
~ detnleinde yaptı, sonra Japon
"-"h. giıttj ve Şmıbo Goyko kur
~! ı:rıekt.ebine girdi, mektebi bi. 
~Japon ordusuna girdi ve 

n...... oe bu orduda ça.Iıvtı. 
~-&ıık ~iken 

VA Ki T 

Marqal •İğara, kahve, çay içmez, içki kullanmaz. 

aıuiyle evlenebilmek için hıriıtiyan olmıqtur. ' Karı. 
rınclan .anra en ~olı •evdifi ıey olıamalı oe yalnulıldır. 

Veliler de okul idaresiyle mü~· .. erek çahtmalıdır _ Ço. 
çuklarma yanında bira içiren aileler eksik değildir -
~ürk çocukl~ kötü itiyatlardan sıyrılacak kabiliyette. 
dırler - Vehler, çocuklarına nümunei imtisal olmalı. 

dır - Öğretmenler tütünle mücadele birliği vücude Japoncadan baılıa yabancı tlil bilmeyen ÇGJ16, ya.. 

bancılmla tercüman lıallanarak lronapır. getirecekler 

Çin ihtilfilinin büyük adamı Sımt 
Yat Sen ile bul~tu. 1909 da bu
lugma sırasında Çang 22 yaşın. 
da idi, Sımt Çine giremiyordu 
Çang milli Çin davnsma iltibnk 
etti. İki sene daha Jnponyad:ı. 
kalan Çang Çin vatanseverleri -
nin gizli teşkilatına girdi 1911 
de Çindc Mançu idaresi Yıkıldı 
ve Pekinde Çin Cümhuıiyeti ilfın 
edildi. Çang, Japon ordusundan 
k~ra.k Çine gitti, Çinden subay J 
ünifi't"IIULsmı ve kıbcmı DOBta ile 
/a.ponyaya iade etti 
1~11den1916 ya

0

kadar Çang 
dahili harplerde çalqtı, isyanla
n b~tırdı ve doktor Sun da kıy
metli yardımlarda bulundu 1917 
d~ birdenU:re siyasi sahnd~n c:e
kilerek tıcarete başladı. Zira 
Ça.ng Kay Şek siyast hayatta 
muvaffak olabilmek için paranın 
lüzumunu hhmetmftti. Girlttiği 
işleri başardı, JJeDgin oldu ve 
1921 de tekrar l>Olittkaya ctandü. 

1923 de Sunt Yot Sen kendisi· 
ni irtibat subayı olarak Moeko.. 
vaya gönderdi, orada Stalin ve 
Troçki ile tanl§tı. 1925 de dok· 
tor Sunt Yot Sen'in ~Ulmil Qze
rine Çin "ra kc::ıımtt.e.inin ve mil
ll ordunun başına gegti, 

En büyük • Çang Kay Şek 
1926 da başladı, Çini ,... baş.
tan fethederek memleketi bfrleş
timıek. Zira bu tarihte Ç1n lcra 
Komitesinin hUkmü yalnız Çinin 
cenup kıyılarında geçiyordu. Şan
gay lbu Çin han~ketine disiplinsiz 
kızıl çetelerin h&n!keti hmıfni ve. 
rlyor ve Çang Kay .Şek de "Kara 
Bolşevik'' ismly\e anılıyordu. 

Çang fırsatlardan istifade et· 
meyi bilerek bu lfi bqardı. İcap 
eden yerde silüıa baş vurdu, lU.. 
zumun.da altın dağıttı, aradıı sı
rada kurnazca t.edbirler kullan
dı; iki yıl içerisinde Vuchang'ı, 
Ha.ngeeo'yu Şangkay'ı. Nank.in'ı 
ve ~ldn'i aldı. 1928 de i vak.ite 
kadar 88.dece bir memleket olan 
Çinde bir millet yara.tılrmş bulu
nuyordu. 

1937 de Çin~ Japoll.l harbi baş. 
ladı. Esasen Çang Kay Şek 1934: 
denbeıi bu haı'bi bekliyordu. iti. 
mat et'liği eUba.ylara daha o va
kit lbu harbe buırlanmalan, plan
larını yapmaları için emirler ver· 
miş bulunuyordu. 

Bu harp başla!bn marep1 ga
rip bir ueuJe bal vurdu. harpte 
yaralanan her utere on dolar 
müklfa.t veriyordu. yaralanan BU 
bayın hakkı ıiitbesine göre 30 • 
50 dolar almaktı. Yaralanan ıe
neraller ise 100 dolar alryorlarib. 

Cin başkumandanmm aylığı 
1000 ıdolardn'. Mareşal ticaret 
işlerinde çok kazandığı halde, 
kazandığı paralan Çin milll uğ
runda sarfetmiş olduğundan şah
si serveti mühim değildir. Fn.kat 
eşinin serveti çok ehemmiyetli -
dir. 
Kansı Mey.Ling Song'la 1921 

de evlenmiştir. Madam Çang Kay 
Şek, mareşalm ikincic ~ısıdır. 
Çin başkumandanın~ ışıne ~c 
yuvasına olan bağlılıgı yer yu. 
zünde eşsizdir denilebllir. Çang 
Kay Şek düşmanları t.ar:ıfından 
kar;:-ılıp esir edildiği vakit kar~· 
sı kendisine şu haıberi gönderdı: 
"Üç güne kadar geri gelmezsen, 
seninle beraber yaşamak veya 
ölmek için yanma geleceğim.". fa.
kat madam Ça~ üç giln he..i.clıye: 
oek kadar sabITlı olamad.J. Efte51 
günü kocaSDUil yanma koştu. 

1930 da Çang Ka.y Şek hırlsti
ya.n oldu ve va.ftiz edildi. ÇU~U 
hıri&tiyan olan lrarı&iyle ev!emr
ken hıristiyan dinini tetkik ede
ceğini ve inanırsa kabul ed~ 
ğini vadetmiş ve eşinin ailesını 
ancak bu suretle bu yuvanın ku
rulmasına razı etmişti. 

Çang Kay Şek, doktor Sunt 
Yan Sen'in hatırasma da çok 
bağlıdır. Her pazal'U.si gUnU 
Çin hükUmıetiiln reisi nere· 
de olursa doktonı anma merasimi 
yapılır. 600 erden mürekkep as
keri bir kıt'a karargAhta bir ge. 
çit resmi yapar. Askeri milzlka 
bir mart çalar. Sonra bu kıt'a 

divannda doldonm reemi •tlı 
bir odadan geçer, herkes Çin 

Konuşan: Hasan Bedrettin Ülgen 

CU.mhuriyetini kuran adamın rce. 
mi huzurunda. fi<; de!a sell\m \-e
rir ve hünnetıe eğilir. Uç da
kikatıık ihtiram sUkntundan son-
ra Çang Kay Şek, selefinin va.sı
yetııa.mesini okur, .sonra hafta _ 
nın a.~keri ve siyast durumu hak. 
kında bir nutuk söyler • 

.ı.uuuxıl uıı: .ı........ ' uu t!Ktoru 
O&fer Erkılıç 

lılaarll vekilliğinin, son zamanlar. 
da al~ olduğu yeni kararlardan bi
rl de, okullarda tUlUn yıuıağı::Un 6. 
nemle takip edilmesi. tUlUn kullanan 
talebenin bu klltU iUyattan aıynlma. 
lan için gereken tedbirlerle mUcadele 
edilmesidir. r .............................................. , 

1 Kadlln köşesi 1 
······························~················· 
Evde, büroda, sokakta. 

1 'DE 
!Udın. evinde 

ev itleriyle uğra
§U'kıelı de güullilc 
pWk, ve rehave
tini muha.faa et. 
melidir. Bilb&llllL 
ellore ÇOk dikkat 
edilmelidir. İl bi
tince cl'er mı.ıtlnka 

turunuz; sarkmasın. Tınıa.ıı:ıarı
nrzı iyioo tEmizleyiniz . 

Böyle hareket ederseniz bUro
da çaJşan lbir kadmın zarafetini 
elde etmiş ohımunuz. 

SOKAKTA 

asitli bir saıbunla. yıkandıl+.nı 
S>DI'& panmklar limonla. ten.iz:~ 

Birçok kadınlar 
çayda, veyahut ö
teberi almak için 
sobğa çıktıkları 
7.8.l'tlan iyi giyin
mezler. Bu gibı 
şeyler erkeklerin 
pek çok dikkat na. 
r.artarını celbet-

melidir. 
Yarı yarıya gül suyu ve ~lise. 

rin1e dohı bir şişe !bulundurunuz. 
Za.rza.va.t ayıklama, ev silme gibi 
ağır iş!eroen &!k>Dr& bu losyonlt. mektedir 
hafifçe e!leriniu masaj yat>mIZ. Eğer s3.çtarmız eertse 
Yelma maaajı ya.parken, tlp)u el- Bisuti earaır•- • .:..JI. __ •• s-:L.-Ll
diven l'ber «"Jbi da.ima yukarıya a& ,..-....._ ~ 
dojru ~- Bu suretle y&1 ~ ~!'fı" tuvaJetle saçlan
dleriDiıııde latif bir yunıupklık ımı 1-tediğin&; f}8kle f!IOkabHirııi-
-.-da -'-~. niJ:E. v • • 1 r--.1 ~ F JŞ1nm acele ise.. gayet 

Eğer tırna3darmJz munsa f!1V basit. bir rop giyiniz. Süs olarak 
larmızla kuru Hr ea.bunu tıiina- da. bır fullr, bir ç~. bir kol)e 
lamı!'l:ala kuru bir sabunu tmn.a.- bir de gayet ince sentür takınız 
Jaymız. Böylece, işiniz bittill va- üzerine ya bir ce'ket, bir kruva: 
ldt elC&k su He e~ Ylkadı- lrar; veyahut ....ı~-:ı bir manto rri-
o.n- takdirde tırnaklarmım kitli ıs,..-.• b ,...- yiniz. 
btlrı•mmız. Ayak:kabı'larmızm ökçeleri p<>.k 

Saçlanma da tina1 etmeyiniz. yilcsek oknum. Ç-oraplenruz da 
Mutfakta vMlir f1'I ~ ui- biraz kaim okmn. 
'f'8Flren mntıakbık mrette 1:ıra- Tuva1etlnis -~ otmaiıdır. Du 
şınızı örtilnüz. Bem •ç • da'klarmıza ve yanağuuza :azıCJık 
lezmlz tad•DIDllll hem de mut. ruj ]loytınuz .. hafifçe podralan.ı-
fak ~imrtuıur. '~--... ~ L-.4:1 ns.. AA'I:'~-~ .mı.ı.Uçe 
ç..ı.mm cOıle1 &ılOk1er takı- badem yağiyle ~ayınız. 

DJZ. ~ t~ atıbaplan • Eğer mçlarmız bir gtın ene. 
DE sm. evin11de ptll avlarla.rSa J!nden bıgutilere ear*1nş olmaz.. 
ıftzi, ~daim*. 1ebft bir sa istediğjnia fl'kikle, gU.zel bir 
~ wywbat mıti bir fulArla l:>ağlaymız. 
mpla göımemie alurlar. AYŞE TBYZE 

BORODA 
:Kadm, daiım ilk Kaçak yağ satanlar 

olmılluhr. Kuan· yakalandı 
cllıiı para ne ka- 1 Bir müddet e'Y'Vel Hayfadıan ta. 
dar u olsa da gene mire .AııAtan mot.örn ~. mo
&11< otaıbiHr. Elve. törde bulmwı yağ lıamWe8inin b:ır 
rir ki giyinmesiııi ıasm lzmire ~. Soma.
as QOk bitsin.. ı dan mot.ör ~ gebniş, mü-

Pike yakalarını- rettebei burada lmnire çı:ka.nlma. 
m birkaç gün arka yan yağlan ~ rcmni verme. 
arkaya takmayı. den ~ ç*arnuşl3rdır. Gilmriik 

mz.. ne kadar temiz tutmuo oi-1 muhafua. memwian Salih Re.18l., 
sanız gene de lkirlenir. tayfa'Laroan Oaman ve Ahmedi; 

Pike yaka1arm temizlen - Kema.1, Nuri, ve Hakkı adıMa.ld 11&
mesi gayet kolaydır. Bunun için halara kaçak yağ (t&tden suç u. 
aoğt.ı:k 8U ~ ulbun W-ıdir Sa· Jıerinde yakaJayank aıclliyeye ver
bahleyin erkenden güad bir

0 

ütil. m}§tir. Zaten yakalan ~ gösteren ___ ,__ __ 

de ütUdür. ~ İli dikkatle yap- Konferans 
mak liznndır. tlıktida.r halkevhıden: 

l'ütUDiln zararları, gençlik uzerln
aekl fena tealrleri b&kkmda tanmmıo 
doktor, profesörlerin mUt&lealan bir 
rapor halinde Veklllfte verilmlftl. Ve· 
klUet bu raporu ve okullarda tatbik 
edilecek ya.ak gekllnl t.eeblt ederek 
bUtUn kWtUr mtıeaeeelerine blldtrml§ 
Ur. 

Geçen ay bqmdan 1Ubaren yurdun 
her yanmdakl kWtUr mUeueaelerinde 
yasak ön.emle takip edllmeğe ba11Jan· 

mııtır . 
Şehrimizde llae, orta okullarla, Uk 

tedrtut mUeaseaeleri tUttın yuağmı 
ön pllnda blr terbiye ve 8Ihhat meee. 
ıeat telAkkl ederek, yaaap tam JDA.. 
naslyle tatbik edilmeal için gereken 
te,ebbllalerde bulunmUf, te§ekkUller 
vUcude getlrmlftlr. 

TUtUn yaaağmm ,ehrimiz okullann 
da nasıl tatbik edildiği hakkında ta. 
nlllDll§ liae dlrekt6r, ö1T9tmen ve kU! 
lUr menmplarlyle bir kODIJflD& yap _ 
matı faydalı bulduk. Bu konuıma o. 
lruyuculanmıza bir fikir verecetı gibi, 
çoCUk ana ve bab&larma da bu ı,tek1 

vazlfelerlDI bir kere daha hatırlatma· 
ğa Yeaile olacaktır. 

* * • 
Tanmmıı idarecilerimizden latan • 

bul Erkek llse&i direkt.örü Bay CeW 
Ferdi tutun Yıuıatı hakkmda tıldrı. -
rint f!Syle anlattı: 

"-- TUtUn yuatı, okullanmıad& 

eaklden beri mevcuttur. Son verilen 
direktifler eayealnde bu yuak daha 
fasla önemle ve yeni tedblrlerıe ta _ 
kip edilmete başlandL TUUln içen ta. 
lebe11 bu k1St111Uyaltan vazgeçirmek 
DlıeN gereken terb179v1 ve pedapJlk 
IUUllerle telklnlerde bulunma!& devam 
edtyonıa, ()ğretmenlertmtz bu l§e bfl-

Çal~ ,,,..,mn .~ 12. 4. 42 ıxvz:a,r gtlnU aı.at 1530 
gayet küçült bir tUVlalet çanta.61 vairi Abdülhak Hi.miıdıln betine{ ö.. 
bulundurmak llP!!!ıdır. Bilhaw. ltlm y:h mtina8ebet.i\e femall Haml 
iğne '1:ılik.. Danişmend tan.tmdan bir lrıonfe- yttk bir enerji sartederek çalrfıyorlal'. 
Allık llUımedeıı evvel yüdnü- rane '"e.ı'ilecek ve dil edebiya.t !111- Okul ldarelerl kendilerine dllfen ödev· 

SÜ l~a iyice eftiniz. Bu it i. belli Uyeleıi de Hlmadin eeçıme teri yaptıt:ı gibi bu i§te mllere de ba 
~n1 ~~ kAfldir. Bu ne- parçala.rau ~- zı ödn!er d1lfmektedlr. Bu da, ta~· 
ki de ~et eclerseniz ... --n .. ıız. benin okul dı§mdaki ve evdeki durum. 
de çirkin lekeler peyda ~. ıarmı sıkı bir koatrol altmda bulun-

. ~ yUzllnii7.e pudra 23 Niaaıı ~ t.ynamnda. r!'I· durmaktU", 
tli.lrJDeYin!Z. Hem deriniz bozulur, lAt.hJ.rmıa sevindriiıiren mflletlD VeU, okul ldareal:Yle mtl§tereıc btr 

hem de gUı:ııelliğiniz elden gider yardım ve ~tiyle KeÇilörcl1 Ço- il blrlf#i tesı. ettiği takdirde daha 
Bazı kadml.ann burnu çok ~r: cuk yuvasmda bllytlyen. barm&D ml18bet neUceıer almaeakt.ır. 

...- ...... vruJan uro.......ıı,. F.airgeme kuru-lar; bunu izale edıel:ıilmek içiu J- Y"""""' Bazı yabancı memlekeUerde olduğu 
mütemadiyen pudra kullanırlar mu ıgenel merkai,, saYIJYk lı&tI1'- gibi. tUtUD bayilerlnin muayyen bir 
~1~ bir burun ayrp değildi.-: Je.t:Jr. yqtan qağı kimlelere t1ltun satma. 

Ukin, una gark olmuş ibir paL ~~'-!.m!llllP..:~SZ:!m!HRHBi~ maları, satanlar haltkmda k&nunJ ce. 
yaQOya ben.rıemek çok ayıptır. zalar verilmesi bu yuağa 'kar§I alm.. 

Bürodan ayrılmadan evWi yü- GOZ HEKIMt DU§ olacak en lyl ve yerinde bir ted· 

zünüzü iyioe y*2ymız. Ve tuva- f),, Murat R. Awlın bir olacaktır.,, 
let yapmadan evvel biraz din- tteyntıu ParmalrkaPI- tımm eeblı • • • 
le:ndirinls. ~larmm Jrilgük ta. "" 1. N· .,.. tatanbul Kız ıt.eeet d11'elrtllrtl Jtıy -

nklarla ve g&1lnmea iğneler tat- •••••••••••. metli :maaıitçilerimlzdeın o.ter Erki-

l!ıtaobul Erkek Llııeı;i Dlrcl.h; ..., 
OeW Ferdi 

lıg tUttın yaaa.lmJ çOk yerinde bir tecı.. 
bir olarak kartıladıktan eonra: 

.._ Gençlerin mhhatıerl ıçtıı kllrpe 
dlmağlan zehlmyen bu mwnr mM. 
deye alıfmalarmı önlemelt üzere 11.lı _ 

nan tedbirlerin, memleket gençliğine. 
yarmkl neele bUyük hlzmeUeri olA _ 
cakt.ı!'. Ben, bQyüklerdeld lpUlAnm bl· 
Je önüne gcçlJmetıf tarattanyrm. içen 
ler, kendilerini tedrlct surette bu nll§" 
kanlıkt&n vaz geçirmelidir. 

Okullarımızda bu yasağı tatbilt et. 
mek Uzere icap eden geklldc ta11mnt
name bllkllmlerlne göre tedblrteral • 
1DJ:1 balunayonıs. Talebeye mua~ 
aamanlarda konferanalar tertip etuti 
tnlz gibi öğretmenlerimiz de fıraa.t d1lf 
tUkr.~, dersterde, diğer zamanlarda t1l. 
tilnQn :r.ıırarlarmı talebeye izah ediyor 
hr. 

Keımuınlyetıe görilyonım, ki tutu.. 
ne alıu.n ötrelmcn arkada•J 

:btaııbul t.:rkek u-ı Blyu.lye 
otretmmı Jl'aaJ Say 

ou yaağm tatbiki dolaylal.:Yle kendi· 
len de bu IUyattan yavq yavaı uzak 

tapyorıar ... 
• • • 

Ka&rtt mUdllr muavlnl, tstaııbul f!r
kek lı.e.I TUrkçe öfı'etmenl genç ve 
kıym•tll idarecllerlmtzden B. Faik öz 
de fUl1)an .Cyleml§tir: 

4'- ıı:n mUhtm terbi.ye meaelelerin. 
den blı1 de budur, dedi. Bu fite nıı. 
ler okullarla 1f blrl1&1 yaparak ço· 
cuklann bu muzır maddeyi içmeleri. 
nln önüne geçmelidirler. Okul idare · 
leri, öğretmenler bu ı,ıe mUcadele e· 
.,erken, veWer de aldırmamagJık et.. 
memel!dlrler. 

ÇU.nkU okullara devam eden çocuk. 
lanmıs gUnQn ancak 7 saat.iDi tahlıU 
hayatında geri kalan mUhim mlkdar. 
rlald saatleri aileleri nezdinde geçir. 
mcktcdirler. Bu saatlerdeki kontrolUn 
ınklqtınımam daha fazla ana veba. 
baya dU§mektedlr. 

.Ana "V"e babalarda Ç0C1.ıldarma nu • 
m~l lmtıal olmalı, lınat buldukça, 
bunun zararlarını evlA.Uarma anıat

mau, yanlarmda aiğara lçmemelfdlr. 
Bazı ailelerde çocuklarına yanlarmda 
bira içirdiklcri blle görülmeyen man. 
zaralardan değildir. Okul ve ailede 
çocutun terblyeal mll§terü oldutunu 
kabul etmek Jlzmıdır.,. .... 

Umumi mecUa bumdaa ..,_ 
llaeai yardlrektörU ve edebiyat llfNt. 

(Llıtf en •a11fa11ı çeı1'rlnlzt 
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~awıku radyo 1 
T,30 ProsTam, memleket -.at ay&. 

n 7,16 Hatıt program P1. 7,•t> aja.ruı 

8,00 BaN programın devamı Pl. 8,15 
8,IO Evin aatt. 12,IO Program, sa&t 
a,.arr 12,33 Fasıl heyeti 12,45 njana 
13,00-18,30 Fuıl programının ikinci 
laam!. 18,00 Program, saat ayan 18, 

~JiiKA°YE~Jt 
Güzel bir . kadın 

oa çute fa811 1s.•t1 zıraat takvimi Yazan·: 
18,156 Oda musikisi 19,80 s.ı.nt ayarı Yeş.ıl m ·n lb da b. k. · · . " . ı e arın ır ııı1 1-
ve aJans 19,4a Hıı.lkcvlcri folk or sn. 1 çin rbile oturacak yer yok.t.u J .ıL 
au 20,1:s Radyo ı;-ozetesı 20,4:> KUrdl. ya Reys'in İspan}'~ §arkıİarm
JlhlcazkA.r makamından şarkılar 21• dan sonra on dakikalık fasılada 
KoııU§llla (eDrdlepe saati) 21,lG NL dans başladı 
havent makamı 21,SO konU§l'lla (hlkA. · ve · 1·dl w b 

. ı rıme ge gmı zaman ana 
ye saati) 21,45 Radyo senfoni orkcs· •t isk 1,.,d • · k d 
traar 22,30 saat ayan, aj3JlS ve bor- aı ,enı \: e genç o~r a nı otu-
saıar 22 45 - 22 50 armkt program r~}'orou. Bir ecnebı kadınıydı. 

k ' ' Y Siyaıh ttu'banlı, ta'\"§an kıınuzı.sı 
ve apanı~. renginde dud~h, düz ve ~ekik 

burunlu bir kadın! 
Beyoğlu Halk Sineması Tuhaf vaziyetimden .iskemle

nin bana. ait olduğunu anladı lti: 
- Affedersiniz! dedi. Ben, Ani 

Şönfelt! 

1 - M. Motonun son lhtan 

- Rica ederim rahats ·z olma
yınız matmazel, yahut madam! 

•...-•·----------.. ,.,Yeşil Mine hakikaten kalabalık 
•~ A K I 1 -bu akşam? 

% - CanbBzJıane Çocuttu ( \'nllatı 
ik'rrf) ! - ~ap \'e Sev (bUytlk revü) 

V • Yüzünü buruşturdu: 
ıazetecıe ~ı..urı outütı yaz.. "' - Pek çok! dedi. 

ruimJerl.D ouJtuku mantuMtır Ve, sa~Jı:ırmdan dışarıda kal _ 
&JSOM1. IAKlfl'.lSJ rcuş kulaklariyle bütün yüzünü 

MeauE:llet aııeııı:ueı yukarrya dikti: 
ıçuıae ı1ıfmcıe 

\ytla ile tGC tu 
• ft)>tıJI ~10 1%6 

t! .. ,... 116 ucı 

l J1llıııı MU t t1CK1 • 

ılU'Ueoeo Sa.1kAıı auugı ıc;us 
.ı.yda lltua ıwruo :JU~WUr t>oata 
nırugtııe gtnıllYeD yerle.re ayaa 
yetml§ oefer ıt~ za.m.aıed.Ub 

A.booe K&ydmı o1Jd1reo aıeıctuı. 
"!! te&&r&J Ucretını abolıe paraaı 
w 0 poeta 9eye oaıIBa ue youama 
ıcreuııı ıcııı.re Kenaı tızerlDe aıu 
f'Urkıyen1o !H"J oo•ı. OlCU'kt.'7JDO• 

•A.A.ll"• &DC>Oe Ja&Ua. 
.\dr~ aegtştirme ucreu ~ Kı~ 

u..L"ı uoıu: ı u.au 
tıcareı JAnl&rı:nuı sanum • • 

.m 90nC1aıı IUlllU"eıl UAıı •yta.ıa 

nnııa '°· u. uytal•rllll ~ ıuı.rut 
ıorıJUııcu ıtayıaua l, ı.IUııcı t't 

ıçuncUat: ;ı, oırıucıoe •; OAflU< 
vaııı ileaıueoe O i1rac1u . 

~UyU1', ı;;oıı ~Ya.w.Jl ıtı.ışeu 
eollU UAıı veraıuert: a.yrı ayn ı.o 

JlrmeJel yapWI Keamı U&ııJarır. 
ııa.rıuaı :taun ~ KUfU§tW 

dtı cıeıe ao. uu Qe.IUI 04ı ~ 
J~taa.. cs:ı Jort eıası ıo n ~ 
Jetaaı lôlı ıuı~tur 

- Ah, etti; ne gUıel bir 
vals! 

- Müsaadeniz var mı? dedim, 
Oir vals için? 

Güldü, ve piste doğru, bütün 
alunı ile yavaş yavaş yürUd\i; 
suya indirilen bir kayık gibı 
kenuıni rahatça bıraktı, çenesi
ni hafif sol omuzuma verdi! 

Ayakta §U oldu ki küçük pist 
ve kalaba.Irk anlaşmamıza da~a. 
yardım etti. 

Ani Şönfelt bir Almandı. O
tuz Ya§lnt belki bitirm11ti. Ha.. 
yatına dair bazı şeyler bana bel
ki anlattı. Fakat bütün bunların 
ne lüzumu var? 

Ani Şönfelt gUzJel tarla mana
sma geliyordu. Ben de bu sml.J'lo 
sız tarlayı birdenbire elde etmiş. 
tim. Tarlada mükemmel bir yaz 
hüküm sürü~t'du. 

ı Ani Şönfelt1e Yetil Mine ba-

l rmda ~ kalabalık arasında ı;o. 
ye kadar kaldık. İkide bana ad· 
resini verdi: 

- Yannl dedi. Saat beşt.e! 
Akşam üstü dört buçukta ta

rif edilen apartnna.m buldum. 
Boyasız b1r apartman, ve aJtm
da kabare ile meyhane arası bir 
yer! perdeler yarı ca.mdan a~ğı 
ka.palıydı. Sokak karanlıktı. 

meni Bay Sıı.dl de fiklrlerlnl fÖYle llL F•ka.t hiçbir fJI!:'/ An; Şönf eiti 
ve etti: görmekten beni rn'nedemezdi. 

"- öğretmenlerin okullarda, vazife 
dı§mda ıatlrahat ettikleri odalarda sl
ğara ıçıneleri çok tabiidir. 1',akat ders 
ler arasında ltorldorlarda veya bahçe· 
ıerde tnlebe karşı.smda slğara içmeleri 
terbiyevi bakımdan mahzurludur. 

Kaprvı vurd' 
- Madam Anı Şönfelt'i ger. 

mek istiyorum ; dedim. 
lhfyar bir kadın kapıyı açtı, 

ve hemen yol gösterdi: 
- Buyurun mösyö! 
Başka bir kapı daha ac:ıldı: ıh

tivar kadm ka ııboldu Ani $()n. 
felt orıd'l.. fakat uyuyor. Ya
takta! üz~rinde ince bir örti.i 
var. Bacaklnnn~a hİ"bir ~ey :ı,rt;k , 
Gözleril"i ,·arı açıvor: 

- Oh diyor. demek ki ~ldı
ni vazıfedar addetmektedirler. Okut nfa! 

ogret.menıer madem mllkeyyetattan 
lçkınin !enalıklan hakkmda 1111'&81 

geldikce çocuklara telkınler yapmak. 
la mUkelle!Ur. Bu mUkeJlefiyette, bu 
maddelerin cismi, lçUmal bir çok !e
nalıklarını tebartlz ettirmekle kendi 

idaresi de ıılğara içen talebelere ceza. 
lar verir. 

Şu halde bir ısgretmeniD de kendJ 
vakar ve hayalyeUnl dll§Unerek tUttın 
yaaağınn uymaaı talebe &ra.IIDda iyi 
bir tesir bırakacaktır ... 

lııtanbul erkek llaealnlD riyUlye 
öğretmeni Bay Fazıl Say da UltUn yL 
sağı h~kında mUtaleaamı fÖYle izah 
ediyor: 

''- TüUlnUn yasak edilmesi.Dl 22 
sene bunu kullanan bir adam olmak 
~!aUylc çok yerinde alınını§ bir t.ed· 
bir olarak knbul ediyorum. 

Yüzünü e;ömeüifü y.:stık~an 
duda'k1armı va.vaş vav~ umt•
vor: ve heniiz uvanmr.:ı. ta.7A?, 
~rhh::ıtli bir kadtn• öp~nin haz. 
zmı duv11v"rum ki. birdenbire 
üzerine fenalrk gPldiğini söylQ-

Orta şarka 
Baıyadaa blaleroe 

Polonyal} asker 
glcllyor 

TalırtUI, (A.A.) - RuayadaD lrana 
gelen binlerce Polonyalı askerler ara. 

Zararlarını §8haen netslınde tecrübe ı ııında tank, tayyare, topçu ve piyade 
ettim. Okulda Ultllııle mUcadele l§in· ı kuvvetleriyle kadınlardan mQrekkep 
de her öğretme.ne blrer amı.t verildi. yardımcı mUfrezeıer bulunm&ktadrr. 
Kendime dü§Cll sınıfı alarak \'3.Z:!eye j Rusyaya cephane g6tt\ren k&myonlnr 
başlndın1. TUtUn içenleri tesbit ettim. tnglllz Unlfonnunu tqıyan Poloaylll t 
Bugtln mcmnunlyeUe aöyUyebillrim ki ı kıtalarla yUklU olarak dönmektedir . 
bunların m!L'l!m bir klBDlı söz vererek ler. tnglllz levazım dalreal bunları 

bu kötU ıtiyattan vaz geçtiler. Terbi- ! tecblz ve i&§e etmektedir. Bu lat&la. 
ycvı ve pedagojik usullere riayet et - rm nereye aevkedllecekleri eöylenmek 
mek şartiyle yapılacak mUcadele ile ı t.e tae de bunlann orta§llrkta bulun • 
bunun olrnl talebwl anuımda tama • malan buradan ayrılan Avwrt:raıya 

ınen ontıne geçmek mUınkUn olablle.. kıtalarmm ekliklltınl tela.ti etmekte 
cektır. ÇUnkU kullanan çocuklar he· dir. 
nUz tırynkl olmuş değillerdir. TUrk 
'"OCUkları azim ve lrııde sahibidirler.,, Bir ıtaıyan vapan 
Öğretmen VC' idarecllerin vermı, ol· torpWeadl 

• dukları fikirlerle yasağın tatbik ve -
killeri bize, bu zehirli maddenin çok Bem, 8 (A.A.) - Bir kafile içinde 1 
kısa blr zamanda gençlik ar&iında 1 bUlunao aaker yUkll1 bir ltaıyan va 
··uııanılm!l:>mdıın vaz ~Uecektlr. puru Yunaıuetan aahlll açığında bir 

Diğer taraftan da ögrendlglmWı 
denizaltı taratmd&n torpillenm1ft1r 

göre, öğretmenler slğara ile mücadele Amerikada tahrikçiler için 
için arolarmd:ı (slğara Ue sava.§ b r - ı . 
llği} adlı bir t ~ckkUI kurmnğa ltıı.rar yemden kamp kunıldu 
vermlj! -dır. Bunu alt hazırlıklar dA 1 V&flngıoo, 8 (A.A.) - Harbi)"e ne. 
ll«!rlcmektcdır 1 zareU bildiriyor : 

Birliğin bu sa.hacla mUsbet verimler Hareketleri aakerllk kaıumumm hfl.. 
vermesini ümitle bckliyeblllriz. kUmlerl altına giren tahrikçilere meh-

.sua olmak Uz.ere yeniden altı k&mp 
HASAN BEDKE'l"l'1N 'OLGEN kurulmuttur. 

KENAN HULOSI 
yor: 

- Madam, madem Ani Şön. 
felt; biraz, bira. kenctiniae pli· 
niz! 

Hemen aşağıdaki kabareyi ha
tırladım; merdivenleri dörder at.. 
lryara.k indim: 

Baş; Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralj~ , Kırıklık ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 

- Bir bira, dedim, bir tna, 
ve gazoz koyun! 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

Bunlar bir iki saniyede olu . 
yor. Bir gııımofon Zara Lan-

Dr. fallrl Celil 
der'in plMdarmdan birini çalı. 
yor. Ani Şönfelrt'e reçete "iyi gel
di. Gözlerini kapadı; yerde dQ. 
şen ilk tUHi almak hususunda hi~ 8lnli " ... ,.. e _.""' 
bir şey yaJX11Q.dr. Yatağa ytiJ:il-

1 
&er ,.an 4 w <JaPlC!tıa No. ıı 

'koyun uzanmıştı. Ellerimi omuz. .. •••••••••••lif 
larma doğru uzattım kL 

- Ah, dew. Hasta bir kadına AnlCarada ıablık arsa 
kal'ŞI böyle arka ama.ya tecavüz? Ankarada beb~l evlerin hemen ar. 

- Hakkın var Ani Şönfelt! kasında Orman çltWtı ve Balgad kö. 
seni ,,...nl- anlnıorwn, varm, ., '" ...,, • ., ., yil mevkilnde ileride ufalt yapılacak 
tekrar değil mi?. olan Haymana §Ollesl u.tUnde, fehlr 

lk.i saat sonra gitmiyc hazır- plAnma dahil, cephesi 50 metreden 
landmı. Ani Şönfe1t ya.taktan tazıa bulunan ıaoo kU.Ur metre ne. 
yarım doğruidu: rar&tll ara maktu'an 8260 liraya sa. 

- Demek ki gidiyorsun! dedi. t.ııacaktır. Taliplerin yazı i;e ı.tanbul 
- Evet güzelim; gidi)"OMJm. Posta kutusu 7Ga Muammer adreelne 
- Tabıt bana para bırakıyor. 'llllrac&atı&l"L. 

8lmuz? 
- Na.cı.d po.ra mı? •. 
- Püf! ne yiyip içtiğimi Mn· 

nedi~rsunuz siz?.. bu f!V pe.ra .. 
dan başka acaba neyle döner? 
Yamlmrşrm! ziyanı yok! sanı

yordum ki Ani Şön!elt benim i. 
çin, yalnız benim için! 

Bir saniye dil,Ondllin ! 
- P ekAll, dedim, benim gft.

ııel tarlam! itte ~ğin para! 
Yatakta birden doğruldu: 
- Ne? dedi. 25 lira mı? Oh 

benimle alay ediyonnınuz? 25 U. 
ra? 

- Ya ne ka<hr talep edlyor-
dunm yavrum? 

1 KA:YIPLAR ı ~ 
2'49 numu-ah biaklet pıüamı a . l 

11 etutlmden her kim boluna htıkQm.. 
aQa oldatuna ilb ederim, ı 

Çımsellll7 Kalell «*1deel No. 13 
...,,.. .,..,.... So1- (Dül) • 

••• 
Kmltıoprak laf8 memurtu~an al 

dllnn DIAn •J'D'A aft ekmek kaı"Deml 
aJ{ ettim. T.s.mt aıaeatuadan 9*1· 
.ıd.n.ln JltllanQ yoktur. 

Heı•v.U7, 0-ftf 1mta Mkllk 
1 Ke ... 0.... K.._,. (teMI) 

• • • - Canım, güzel bir kftdma ne 
veriline. En azı elli lira! Bana alt otan Kmltoprak nahiye· 

- Bak, ımdam! dedim; sana 
1 
aınden ftrllmtı nl111.n •J!lllll %3 No.lu 

verecek paranı taş ~tlasa i§te ekmek kartım ,__._942 tarihinde 
hJ yirmi bef Iiradtr İsüJor mu- ka1'bettlm. Yent.tnı çıkaracapndan • 
sunuc? · •kUılata hGkm1l ,-oırtur. 

- Hi~r Z&Dlan ! oea.- Tamtmat .,kak No. t/1 l 
nunn ~; ~ bU. ,.... lr" 7'111 - ...._ 

taja aıica u.tü uzandı. 25 lirayı N..an (SIW) 
öir kere daha gösterdim; diğer 
paralarımın bukı~ cepten 1 
bafka bir ~ kodum: 

- Bakmız Ani ŞönfeJt, dedim. 
Bu paralar siııin ! onlan ~" 
bir cebimde ,alı:lryorum. Onıvar. 

Bir taratfan d iier tarafa dön. ! 
dü: 

- Oruva.r, dedi, ~1 b:r ka· , 
dtn? 25 lira ., l 
Kapıyı ~kerf<en yatakta, om• 

ilk !?'fü-dii~m gi4:>i van aerk ~ 
kakalan tanıamiyle meyd~ııdP. I 
yatrvordu: 

- Oıııvar! 
Bu 1'anl iJri gOn tt.zıerlrn~e rur. 

du. fkf !"11n eonra Ani Şönfelt'i 
arad""" \ ... +:var lnv.lm: 

- 24 saat evvel Suriyeve h:!.
reket etti; dedi: Ondan ·Mısıra 
gececek! . 

ı ı eaı ~taan ..... u,..., 
Loadra 1 Stc~in 6.20 
Nnyork l~ Dolar 132.20 
Ce'""""' 100 t~re l'r. 30.3&5 
Jıladrld 100 Pezeta 12,8• 
Stokholm 100 ı.veÇ Kr. 30.72 

llDSllA.M VE TABVh.A7 
9' 7 Hl Demlryolu II 19.82 
AnadoJu Demlryolu I " II !50.85 
A.elan Çimento 

O O il , I O il 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKiM,, 

Dma•Jc>IQ IOt 

13.41' 

Ani Şönfelt'in paraiarı bugliiı 
de üzerimde. Fa.kat beni ç.ok ra 
ha~rz ediyor. G<bel bir kadnı 
215 lira? J Mua1.a. <ıaRtl,.rt 2 !).A ff't· 22~!1 

.::::.. .ı\c-Jtbtt nek mf amt'! --~; , 
·a ukıJ& ıtamı.urıır &ti 

ZiR.AA T BANKASI 
.......... sıaıtblı IMıllJ. - ......... ft!M: , .... toe.600 Nlrlı u ... 

Şube ye Ajanı adedi: 265. 
Zirai oe ''"ar; her necn banho maamelelni: 

Para M; • .ı<U~cal•,. 11\.800 Ura lkramı" •eri~ 

wt S-8 1rumda ırumt>araiı "lbbAl'SD tuarruı IMM.pıerıw • u 
80 liram DUlUnanlara ııeoeoe 4 dda 1w~kllecn ırUr'a Ue -.al'JoaMı 

• • • • . -.. . 

ol&mı C6re tkr~ dafıtUaoalrtır. 

... • ..... • 1.0 .... 
IOll • &,IOC) • lJfl • .. • 
Ut • ..... • •• • • • • 
ıeo -.ooo • 

...... ..,... . ... . 
OlKKNr: tlHapıartn~lll ı-raıar .tılr .... l4lnde il> lf.l'&d&n &f&#t 

dftfmlyenıere ttuamiye cıtrutı t.aJcdirde 'Ilı IO futa .. ,.. ..nJeoeıcur 
Ketıdeler: n ~ ıı Raaran. \J EJl6l u lillrtaenı&nmı tartbl• 

rblde yapılır 

l URKiYE iŞ l:IANKA~I 

Kilçük Tasarruf 
Hesaplan 

iM! '"{ HA.MİYE P1ANJ 

lllJIŞIDl:lL&IC : <! Şnbe&, C 

~Y'•· ı 'P'°' ı IJdDo 
elf~rtn tarUIJertodl 

npılır 

ıeu~ 

ı adet 2000 Uralü - IOOG.- Un 
• .. 1000 • - IO(Mı.- • 

1 • 1llO • - ıaoo- .. 
• • IOC> • - uıoo..- • 

ut • aao • - aooo..- • 
tO • 100 • - tooo..- • 
M • lllO • • J000.- • 

ıeo • ao • • 0000.- • 
aoo • ıo • • 1000- • 

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden 

920 lira 9:S kuru§ ke§lt bedelli Selçuk kız enatitüstl blnasmm tamtıl 
açık eksiltmeye konmuştur. 

lstekııterin 70 lira muvakkat teminatla 18.4.942 Cumarteal gQDQ _.ı 
10 da muhasebemiz binasmda bulunmalan. ('1U) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanlan 

Muhammen la) meli 
J.1ra Kuru, 

827 36 

206 84 

123 

102 28 

Pey akçesi 
Ura Korae 

00 

16 00 

10 00 

8 00 

Kllçtlk pazarda Tabtakale Rnste!l1P'. 
§& mahallesinde Kızılhan ııokagtııd' 
eski ve yenl 22 No. lu kAgir dü1'1'ı· 
mn tamamı (8372) 

Dayahatun mahallesinde Hamam ff" 
kağnıda e8ki ve yeni 9 No. ıu bodru"' 
mahalllDin tamamı (llStl) 

FA'llrnekapt eski Dcrvi§&li yeni Beycr 
ğlz mahallesinde eaki Nurettin te1'1'"· 
si yeni Dilmaç soknğmda eski 27 ıııU
kerrer yeni 6 No. ıu 60 metre muf1ltı
baındaki hane arsasının tama111

1
' 

(7167) 

,. 
Mahmutp&§ada Çuhacı banı alt ıc o· 
tında eskl ve yeni 40 No. lu ka.glr 
danın tamamı. (7802) 

Yukardll mahalle, sokak Ve! kapı No. lo.n yazılı gayrimenkuller ssu; 
mak üzere on be§ gUn müddetle açık arttırmaya çıkarılml§Ur. İhalesi 20. · 
942 pazartesi gUnU saat on beot.e icra kılrnacagı.ndan taliplerin pey a1'~ 
lerlle birlikte muayyen gün ve saattan evvel Çenberlltaşta lstanbul vaıcı:f• 
iar BafmUdUrlUfU Ma.hl~la.t idaresine müracaatları. '(4203) 

. 
Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesindetl: 

Umum lılUdUrlUtQmUzJo §Ube ve ajanslarımız için kağıt ve ma~ıııeP 
ofialmiz taratmdan verilmek ıarWe açık pazarlıkla gösterilecek nun:ıııtl~ 
lere göre defter ve evrak tabettlrilecektlr. Talip oıanların iki bin lira zı>ld, 
veya banka teminat mektublle birlikte 13 Nisan 19•2 pazartesi günU _.-, 
1~ de Liman han 4 llııcU kattaki §Ubemlzde bulunmaları rica olunur. (4Sz9 

~ 

SA HfBI : ASIM US 
Umumi Neırtyatı idare eden 

sı Buıldı~ı yer: VAKiT \fATB.r\~ 
Hefik Ahmet :leven11il 

,. 


