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ingiliz 
kıralının 
milletine hitabı 

Sulh 
Dünyayı harap eden muzır 

kuvvetler yere •erilmedikçe 

Sulh olamaz 
-o-

Kırat bugün milleti 
duaya çağırdı 

Ollstav 1'~obcr'ln bu lıarlkulAde u.eııs aek tıe 

tarihi romanı 10 kupon getiren olruyucumura yal· 

nız 60 kurul!:l verilecektir, Salambo 43-1 bUytlk •J'
falık bir ~rdlr. Bu kuponlan ısaklamayı unut. 

Hindistan 
müzakereleri 

---<>--

Gandi memnun, fakat 
söz söylemiyor 

KIRiPS 
Projesinde deği§iklik 

yapılmıyacağını 
söylüyor 

Meçhul bir radyo-
nun neşriyatı 

1 Yeni Delhi, 28 (A.A.) - Slr 

Londra, 23 (A.A) - Kral taratın. 
dan radyoda söylenen nutkun metni 
§Udur: 

Stafford Krips ~diye kadar ya.p. 
tığı müzakerelerden çok memnun 
olduğunu sBylemiş ve önceden ha
r.ırl:ı.mrş olduğu projede vuzuhsuz 
bir noktanın yeniden yazılmasın. 
dan başka. hiçbir değlşikl:lı'k yap-. 

Size son de!a hitab etllğlmden beri 
çok çetin ve endl§cll anlar geçirdik. 
Bayratmuz altmda çoktanbcrJ sulhUn 
ve re!ahm nlmctıcrlnden lstl!ade et· 
mlşken ııtmdi harbin bUtUn fa.elalan 
le ka?'§ıla§an milletlerin tzUrabınt pay 
l&§hk. Kalblerlmlz bu imtihan saa • 
tinde Avusturalyada, Yeni Zelanda'_ 
da ve Hlndlııtandakl arkadtl§lamnızla 
beraberdir. Onlann orada anavatan _ 
dakiler kadar sUkQnetıe dU,mana. kar 
şı koyduklarmı biliyoruz. !ktldanmı:z. 
da olan bUtUn yardımı kendilerine ya 
pacağtz. Ve Amerikan kuvvetlerinin 
şimdiden onların yanrba§ında yer al -

(Devamı Sa. 2 Stl. J de) 

lnıglllzler tarafından ihrac yapılan ~ Nazar'ı gösteren harita 
(Deııamı Sa. 2 Sü 4 de) 

Sen Nazar Fransız 
limanına 

ingiliz 
ihracı 

Yaz saati hakkında 
Başvekiletin tebliği 

Ankara 28 (A.A.) - Bqveldletten tebliğ edilınlfUr: 
t - sı mart 1912 sah gUnllnll 1 nlan 1942 çarpmba giln\lne bal~ 

yan gece ı;aat 2t te bütiln memleket dahlllnc1e saatler 1 saat ileri almac.aJctır 
2 - Yaz ı;aatinin tatbik me\·kllndc bulundutu müddet zarfında tarife 

terde ,.e mesai aıın.tlcrlnde umumt ha.yatın he.rg11n blr saat evvel b&flamatr. 
nı istihdal eden gayeyi bozacalı: hlrblr dcflşikllk yapdmıyacaktır. 

KÖylıiİnllz, pan'Car eklmtncJe çalııryor 

--<>

Almanlar, ihracın 
muvaffak olamadığını 

Memleketimizde şeker sanaM 
yiinin haynll gelişimi 

Yazan : Asım Us 
rürkb'e Mker 4.bıikaWı .ıtirke

tinin 1941 senesi btl"nçosa ile lda. 
re heyeti raporu memleketlınJzdc 
Cümhıırlyet rejlmlıılıı feyizli bir 
eseri olarak ~iicudc gelmiş olan bu 
tnUlüm 580&)1 ~ubesinin haya.ti lh
Uyaçlanmua tamamen uygun sıı. 

c i11lemekte olduğunu gösteri. 
yor. 

Hakikat halde <"ihan harbinin 
ruattıir olagiinüstü tartlar içinde 
!jeker fabrikalarunızm mcmlckefo 
Ytlpttğı lıILllletJ iyice takclir ecle . 
hllmt'.k i~ln 1914 _ 1918 harbi sı. 
rasmd& seker ihtiyacı yüzünden 
halkın neler çektiğini hatırlamak 
Yetişir. 

Blliııçoya göre 1941 seneıtinde 
~r PJ'ketfnln kfm 2.180.881 li. 
l'adır. Bu kir 87.028.437 kilo ~kcr 
~ olmuştur, Kar mktan 
~ cdlUp sablaıı ~ker mikta. 
!'lna Diabet edilince ne kadar ehem 
nılyet.afz olduğu görülilyor. Bu ne· 
ticeyi memleket hesabına büyük 
bir fedaldirbk olarak almak yerin. 
de bir tatulirklrlık olur. Zira şe
ker fabrikalaruott böyle bilytik fe. 
dakirlık Ue halka teker dağıtırken 
hndutlarrnuZ dışnıda Suriyeliler 
~erin kl10&unu ancak yedi liraya 
tedarik edebilyorlardı. Ve bugün 
Yine öyledir. 87 milyon kilo şeker 
ih~ edilerek kilosu yedi değil, altı 
lira üzerinden satılmı, olsa bedeli 
52ı mllyon. lira tutar. Bu ya.ptlma
ı:ru~tır. Yapdmamakla ~ halka 
ehven fiyat Ue elden geldiğı ka
dar teker yetiştirmek istenllmı,. 
f.ir. 

Ancak bu \ıulyetten 8UDU anh
Yoruz ki memloketlmJzde mevcut. 
!$eker fabrlkalanndan başka vakti. 
1e tark \'İliyet1erlnde daha bir~ 
!!eker fabrikası lmruhnuş olsaydı 

bugün hem kendi hallmnmn ~ker 
ihüyaçlan temin olulla('ak, h<"m de 
memleket dı~ma emniyet. ile 
<ıatılabilecek •r mahsul yetl,tirll
rnl!) buhmacakıruş. Bu suretle dışa. 
tıdan milyonlarca, hatta yüz mll
vonlarca Ura alınacakmış. 

Şeker fabrlkalarmıızm takdire 
dl'ier diğer bir muvaffakıyet!, ka. 
:,ıııvetlerinln son haddini istihsal 
için~ mllmkUn olan faaliyetlerin 
~osterilmekte olmasıdır. Zira dört 
'>eker fabrfkamrzm kurulduğu sı
?"alanla bun1ann randıman haddi 
an<.'ak elli, a1tmı' bin ton şeker is. 
UhsaJ -etmek tlzere hesap olunu
Vordo. Şirket idaresi pancar zira. 
ııUnı azami istihsal sartlanna gö
re anrlamak suretlle ran<lnnan 
trı~nnı artınm<;ı ve 1988 c;eneslıı. 
de memleketimizde pancar lstlh
'&Ji 274,5 milyon kilo iken bu mik. 

tar bir ....._ 90DI'& 628 lDU.roa ki
loya çıkanJmJttır. !)eker ietlb&H 
de bu ıılsbett.e ytlksehnl~ir. 1941 
senesinde mevsim müsaadeslzliifn. 
den başka harpler lle gelen dlğeı 
bi~ok zorhfıdara rağmen pancar 
istih~li 556,190,459 kiloyu bul. 
muştur. Bu pancarlardan da 
87,02a,457 kilo ~ker istihsal edil . 
mlştlr. 

1941 sen~nde pancar yetişti. 
ren köyltllerin adedi 86,008 ve 
bunlara ödenen pı&ncar bedeıt de 
9, 709,878 liradır. Demek oluyor 
ki şeker fabrikalarımız sayesinde 
bogtln memleketimizde yüz bine 
yalan aile rahat bir hayat geÇlr
mekte olduğu gibi yabancı memle. 
ketlere on paralık döviz ödemeksi
zin eh\·cn fiyatla ~ker ihtJyacı_ 

mız temin olunmaktadır. 
Acaba 1942 senesi istihsali ne o

lacak~ Şirket idare heyetlnlıı ra_ 
poru bu hususta da bize kıymetli 
teminat veriyor: "19·12 senesi J)f)

rfyat Iaaliyetlmlzl hükumetimiz ile 
daimi temasta bulunarak almakta 
oldub'11111UZ dl~kttfier dahilinde 
yapmaktayız. Bütün zirai ma!lsul. 
lerdc olduğu gibi buğday ve arpa 
fjyat1annm 19·11 !'enesi sonuna 
doğrn mühim miktarda artışı üze. 
rine pancar fiyatlannın <la yeniden 
tayini zarureti baııııl olmuştur. O. 
nümUzdekı sene de pancar taah
hütlel'lnln bir an cnel lnt:M!ı için 
!!erekli ka.rarlarm ı:;iir'at ile alın. 

ma"ı hükumetimlzre arzu edilmi5 
,.e 1942 !ienesi iptidasmcla 2,2.75.S 
kunı' olarak tesbit erlllcn fiyatlar 
ile taabhlitlere 1>a,ıanmı~tır." di
yor. Bu teminatı memnuniyetle 
kaycledfyonız. 

.,ff 

Bulgar başvekili 
diyor ki: 

En büyük tehlike olan 

Bolşevizm yok 
edllmelldlr 

Sotya, 28 (A.A) - Bulgar ba§VCkl. 
li M. Filof, Sobraııia mecllalnde gu 
sözleri söylemi§Ur: 

Buglln, Avrupanm Akibetlnl tayin 
edecek olan sava§ta dtıı değiliz. Bul. 
gar milletinin, hürriycUnl ve istlkld· 
llni korumak için zarur1 olan bUtUn 
gayretlere, mUttetlklerine imkdnm 
mtl.saade etUğf nlsbctto tam bir yar. 
dmıda bulunarak mazide olduğu gibi 
her zaman hazır olacağına kanaatim 
vardır. Bulgarlstanın taklb edeceği 
yol, kesin olarak çizllmlgtlr, Ve bu 
yoldan her ayktn gldlg, bizi ancak 
~ ve bozguna götUrUr. AkibcU
mlz mUttefiklcrlmizln akibcUne ay _ 
rılmaz şekilde bağlıdır. llılemleketlml

zln refahı, yenJ Avrupa camiasından 
(Devamı Sa. 2 Srl. 1 de) 

1 CEPHELERDE DURUM 1 

Sen Nazar ihracının 
manası 

PASİFiK ve LiBYA CEPHESİNDE n ile başlayacaktır. Almanlar ya bir 
Alman. tayyareleri epey zamandır hafi! nokta., yahut kUlll kuvvetler 

ziyaret "etmedikleri Moskovaya hllcum ve kuvvetıı lstlhka.mıarla mUdafaa e· 
etml§ler ve aakert t.eal8lerl bombala· dilen bir kesimi bUtUn birliklerin hU. 
mışlardır. Diğer taraftan buZlar eri • cumu Ue yıkmak istfyecektir. Bu, 
meğe ba§laml§tır. Gerçi karların eri. Alınan ordusunun maııev!yatmı kuv
diğl mmtakada tankların harekete vetıendlrmek ve hız almasını temin 
geçmesi derhal mllmkUn olmaz. Fakat etmek için ilzumludur. 
ilkbahar taarruzları için hasrrlanaD 1 Ruslar mUdafaada mı kalacaklar?. 
kuvvetler mevzllerlnl alabfllrler. Ba§- Şimdiye kadar, ilkbahar taarruzu bq 
ka bir yazımızda tııaret ettlgimiz gibi lamadan önce Alman kuvvetlerini kır 
taarruz dalga halinde hava bUcuml&- (Devamı Sa. 2 Sii, 2 de). 

Fikir ve sosyete 
-- ı:wwws~z:wwwa~- .............. 

söylüyor 

1 

Berlin, 28 (A.A.) - Alman or. 
dulan ~umandanlığmm tebliği: 

lngı'Uz deniz kuvvetleri Saint na 
za.ire denizaltı Ussilne t.nnrruz et: 

Terkibli dört ay 
mek ve limanın bend!ni tahrip et-

i :nek için Loire nehrinin ağınna as. 
ker çilı:arnuya teşebbils etmişlerdir. 

· Bendin ka.'Slna Ç3l'parak orasını 
1 

&tmak üzere infilak maddeleriyle 
dolu eski bı.r Amerilrnn torpito 
M'Mı ı'itil Alman bahi'iye topçueü -

Dile kasteden, zekaya kasteden bu kırmızı 
fes üstünde sallanan püıküle benzeyen 
terkipleri medresenin, Arab harflerinin. 
fesin, çarşafın yanına göndermek, onların 
yasadığı tarihin izbelerine hapsetmel" 

1 

nun ateşi altmda daha hedefe var. 
madan havaya uçmuştur. Bahriye 
topçınnuz diişına.nm hUcumbotlari

j ıc diğer taarruz gemilerinin bU. 
1 vük kısmını yok eUıtiş veya ağır 

zamanı gelmiıtir 
Yazan: SADRl ERTEM 

hasara uğrat.mışlır. Düşmanın ka
""tıya asker ç.ı:karmıya muvaffak ol. 

Zaman öl~üsli insanlann mUna. 1'"11 içinde ve kendi gelenoJderlylc 
sebctleri hududunu genislcttik~e kapanmış kabllede, bir A§lrette, 
chemmiyetinl arttırıyor. Kendi uf. 1 (Devann S lin<!ü sayfada) 

ı duğu yerlerde bu kuvvet.Jıer tezgah 
lara taarruz etmek ve §Chri istilfi 
eylemek teşcbbilslri esnasında her 
sınıftan Alman krtalan ta.rafından 
yok edilmiştir. Şimdiye kadar ah 
r.an haberlere göre bir torpito muh 

Şark cephesinde 

Moskova 
ribi, 4 torpito botu ve 9 da hilcum. I I 
botu yok cdiimi3tir. Düşman uğ- Alman tayyare er • 
radrğı çok eııenumyeın kanh ka. aln bGcamuaa 
Y']>lardan ba.'.;ka elimizde 100 den 
fazla esir brrakmışt.rr. Alına.nlar DQr8dl 
h!çbir harp gemisi kaybetmemişler (A.A. da.n hülasa edilmiştir): 
dir. Denizaltı UssUndc de hiçbir 
hasar olmamışt.rr. Stokholm'dan bildlriliyol": Svens. 

ka Dagebladet gazetesinin hususi 
Şafak sökerken Alınan torplto muhabiri bildiriyor: 

botlal':ı daha kuvvetli bir İngiliz Len"ngra.d cephesinde iki gün 
torplto muhribi teşkili ile karşılaş_ suren ~iddetli muharebelerden son 
mışlardır. Fa.kat dil.sınan teşkili ra Almanlar bir kilit mevkiini bı
müteaddit .~tıer aldıktan sonra 1 ı-akmak zorunda kalını5ladrır. Rus. 
ateşı kesmıştir. 11\l" 15 kilometre Jraaar ilerlemiş-

Londra, 28 (A.A.) - Ne§redl. Jer ve Leningrad • Novgorod demir 
len JiJ.r tebliğde deniliyor ki : yolu üzerlnıicoki Atman mlinakale-

"Bugünkü cunuı.rteı;.i sabahı ilk ierini kesmişlerdir. 
"8.atlerde Sen Nazere karşı yapı. Moskovarlan veri len bir habere 
le.n bir küçük taarruz esn::ısmda ı;öre, Almanlar St.raza Russo'da 
her il~ servise mensup birlikler çevrilmiş 16 ncı ol'dularma kadar 
müşterek bir hareket yapmışlar_ ~·ol açmak için ilkbahara ayırdilı:. 
dır. Kuvvetlerimiz üslerine döner hm kuvvetlerle hücuma geçmiş · -
dönmez yeni bir tebliğ neşredilc- Jer, fakat muvaffıı.k olamamışlar. 
ccktir. dır. Şimal cephesinde Alman ge

Libya da 
nerali Dietlin \'aziyoti mUşkülleŞ. 
miştir. Katinin cephes!nde Al
manlar 2450 ölü ve bir miktar dn 
yaralı zayiat vermişlerdir. 

Alman tebliği Rus tanrruz!armm 
ve keşif hareketlerinin pliskürtill. 
dUğiinü bildiri.yor. M06kovanm as
keri ehemmiyetteki tesislerine hU. 
cuın edilm.iş 21 tayyn.re, 23 tank 
tahrip edilmiştir. 

Blrmanya ve pul
ilk cepbeıı 

Japon taarruzları 
devam ediyor 
Filipine de hava 
hücumu yapıldı 

Londra, 28 ( A.A.) - - B, B, O: 
Birmanya.da Mandalaya doğ111 
Japon taaruzu şiddetlenmektedır. 
Çin kuvvetleri, bu şehrin 350 ki" 
lometre cenubunda, Tung.u şehrl· 
nin şimal, garp ve cenup varo~Ia· 
rında Japonlara mukavemet edı· 
yorlar. Japon tayyareleri, Çinlilc· 
re mütemadiyen hücum ediyorlar. 

Vişi, !8 (A.A.) - O. F. 1: Va· 
şingtondan bildirildiğine göre 
Hint Okyanosunda bir Japon 
kruvazörü ile iki muhribi batınl 
mıştır. 

Saygımı, 28 ( A.A.)- Birman· 
yada Japonlar başlıca gayretleı r 
ni, ileri hareketleri neticesi klMlı 
küllilerinden tecrit edilen Çiı 
kuvvetlerinin müdafaa ettikleı i 
Tung-u çevresine tevcih etmiş bı. · 
lunmaktadırlar. Son gelen habc .. 
lere göre, Çin takviyeleri buraya 
relmiş ve Tungu'nun şimal oot. 
ve cenubunda şiddetli çarpışma 
!ar başlamıfllrr. 

(Deuanıı Sa. 2 Sü 6 da) 

Mihver 
kuvveti eri 

takviye 
editıyor 1 

• ve kendisine bir gemiden halat u-

<i • • M e rın zatzyorlar. Denize dilşen adamın 
u~· . t tahta parçasını bırakıp halalı tut_ 

Kahire, 28 (A.A.) - Son mu
harebelerde kuvvetlerinin yansını 
k3.ybetmi~ olan General Romme ı, 
(>'rdusunu tensikle meşguldUr. İt.al_ 
yanlarla A!manlar nrasmdaki nis 
bet aynıdrr. Yani 2 İtalyana karşı 
bir Alınan vardır. 

Rommelin denizden başka hava 
yoliyle takviye kuvvetleri almak • 
ta bulunduğu anlaşılmaktadır. Çöl 
efe h!lrekit yapmak için müstakil 
bir grup teşkil edilmiştir. 

(Deı•aım Sa. 2 Sü -t de) 

P [ ~ 1 N DEN rnası lizmıdrr. O, bir tUrlU bunu ._ _______ .,,._ ____ _. ya pamryor. Tersine olarak halatı 

ihtikircı 
İhtik&rcı kimdir? Bunu iyice 

anlamak için şöyle bir l:eVhayı göz 
önUne getiriniz: Bir ndn..'ll denize 
düşmiiştür. Batmamak için çaba
larken eline bir tahta parçası geç. 
miş ve buna ya.pışmıştrr. Can havli 
ile dnlgn1ar arasmdn çırpman bu 
3clamı kurtarmak i<;in yotişiyorla.r 

tutacak yenle tahta parçagma ya. 
pıştp ka!makta israr ediyor. Faka· 
netioode denizin d".ıh~ gidiyor, 

İşte iht.ikiı.rcı dediğimiz adam 
böyledir. O da kanunun menettiği 
bir menfaate yapışrr; lmnunun mil. 
"-ııade ettiği menfa.ati bmılor. Ne
ticede kendi eli ile kendi felüe. 
Uni haz.rrfamrş olur. 

HASAN KUMÇAYI 
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Bulgar 

bir 
eclisinin Laval kabineye ıni 
ar arı 

Sofya. 28 (A.A.) - Sobranla 
mecli6i tati:c ba~amadan evvel bu 
gUn bir ka.nu'l ksıbu1 etmiştir. Bu 
kanun gereğince dil.Jillnn memle • 
k.etlere mensup haltiki ve hUkm\ 
§llhı.slarla. yapılıruş olan ticari mU
cımele1er bu devletlerle diplomasi 
mllnasebetlcrlııin kesild.1ği gUndcn 
itibaren hilltlimsilz s:ı.yıJımaktadJl', 

giriyor? 
Yarcşa.l Pctcnıc gö~şt.üğüne 

lxı.kara.k Lava.lin kal:fmeye girece. 
ği.ne ihtimal verenler vardır, Eski 
FrSnsız Başvekilini:n tekrar ilrti· 
dar mevkiine gelmesi Alına.nya ilo 
ne dereceye kadar işbirliği yapmak 
:stiyeceği merak edilecek bir nok. 

ürk - isviçre ticaret 
anlaşması imzalandı 

"'SEPETLERDE EKİLEN PATATES 
" ALMANY ADA TAV AN ARASINDA KU· 

RULANBAHCE 
* APARTIMAN: MEDENiYETIN EN 

AMANSIZ BiNA TARZIDIR 
• YUVASINA BAGLI KADIN BAHÇELİ 

EVDE YETtŞiR. 

1 
YAZAN 

Yüksek Ziraat Mühendisi 
M.Alp 1 

ört bir tarafımızı saran ate;ı denizinde §cflerimlzin 
değerli çalışmalım ile henUz sakin bir ada gibi, ve yn. 
nna ümiUe b:ıknrak, i§lmlzln b:ı§mdıı, her g{ln daha 
artan bir hız içindeyiz. 

Dünyanın bu seferki kanşmrumıdan hariçte kal
mıımıza bir taraftan aükr<ıderken diğer y&ıden birçol~ 
ı.utadell .tll:lrler elde etmemiz lwm. Bu fikirler ıırn

smd:ın ben ynlnız küçük bir tanesini alıyorum. Bundan a:ınra hlç değilse 

ycnlden ev yapacnklar kendi varlık1ım nlllbotlndc bahçeli ev in§alll
ru düştlM1lnler. Avrupa.da harpten evvelki dollL§lilalanmızdan bl· 
rlı!inde aebre yakın bir Alman evinde çok enteresan blr mev. 
zu Uc k~ıln§ml§tık. Evin salıJbl ltazancmı bir az daha 
nrtınxınk gayesiyle sebze ve çiçek fidetı1nl, salon çiçeklerini yct.f§tırmek 

için yersizlik yüzünden evinin tavan arasını sera haline sokmuıtu. Do.mm 
iki tarafındaki kiremitlerin bir k18mmı çıkararak yerine cam koydurmU§. 
tavtLnını beton yaptırm~. ve böylece te§ekklil eden çntr altı 8erasına bir 
soba kurup evin bacaııın& borusunu bağlamak sureUylc kış ıııcaklığmı da 
te.ınln ctmişil. Daha buna benzer bir çok daraç yerlerde zlraat yapma. im. 
kAnlarma alt mlsAJJcr vardır. Mesela.. evinln dammı beton yapıp UzerlM 
GO santim toprak doldurmalt sureUylc bir lmıım sebzesini istihsal edenlere 
raatladığımız gibi; muayyen ebatta ee'pCUer ördUrUp içine toprıık doldura· 
rak ev1n1n duvan boyunca erralayıp patates yetiştirenler de vardı. 

Fakat memlckeUmlzln genl§llğl bu kadar külfete katlanmaya hiç ıo. 
zum ,g6etermemektcdlr. Her halde belıçell ev yapmak ve bahçelerinden 
kendi avtnln bir kmm olsun ııebze ihttyacmı temin etmek lmktnı b~r zn 
man ve her yerde mevcuttur. 

Burada. amun gclm1§1ren a.partıma.nlar hAkkmdakl kıınaaUerlml söyll
ycytra. Bence a.partrınıuı medeniyetin en mQnasız bina tarzıdır. BilhaS&l 
ara.z.lei bol memlclcetler iÇin o.partıman; nıhu dar:ıltan, rengi öldüren, kor
knkll#l §8.hla.Ddtran "1r varlıktır. Meçhul bir tehlike~ karşı birhlrJerlne 
sokularak ya~mak, topralmzlıkla toprak bolluğuna harp ıırı.n etmek, ça· 
ıısmııd:uı kazanma hiss1 apart.mıııncılığı doğurmuştur, denebilir. 

Diğer taraftan Bulga.ristaıım 
düşmanı olan ~leketler tebaa
la.rma a:t her tUrlü g&Yl'i meu. 
kul mallarla alacaldan bugünden 
itibaren el konacak ve bunlar Na
zırlar Mec~ taıııfmda.n tayin edL 
leeek olan ticaret nezareti erkll.nm 
ö.an bir memurun idaresi altındaki 
husus! bir oorvfse tc\-'df edilecek
tir. 

t-ı<ltr, (Radyo Gazete i) 

Hindistan 
mozak releri 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mek lüzumu hasI1 olmadığını be. 
lirtml.ştir. Nazır, eöı.lcrine şunları 
eklemiştir: "Tekliflerin kabul edi
lip cdilmiycceği lin.kkmda kat'i bir 
kana.a.t hasıl e~en Hinclfstanı 
tcrketmek niyetinde değiüm. Blr 
haftaya ka.ds..r bu hususta bir f.ik1r 
hasıl ed.:ıcef;'imi ümid ediyorum. 
Gandi ile tekrar görü.scceğim." 

lltni Delhi, 28 (A.A.) - Gan. 
• (Başlara ı 1 inci ıay/ada) dl, Sir St.afford Krips ile görii.ştUk 

. mııı bulundukıarmr bilmekle bahUya. ten sonra kendiSinden harp aley
hinde bulunup bulunmadığı sorul. rız. 

Bu facialı hAd.fseleri gerginliği al • 
tmda vicdanlar bir c;ok dc!a muhake· 
meden geçirildi. Bu iyi bir ı:eydlr. ZI. 
rn ta.llh.slzlik bizi dahil bUyQk bir gay_ 
retc doğru le§vlk etmeğo yararsa on. 
dan istifade edeblltrlz. Şimdiye kadar 
ı;ok azametli bfr ı, g6rUlmU§tUr. 

'Bug-Une kadar aarfcttlğlınlz gayre. 
ti azımsamak, bUyUk bir bata ve 
hem kendlm12.I, hem mUtt<':fiklerlmiz1 
çok zarara sokmak olur. :Millet bu • 
glln her :r.amnnkinden daha blrllkUr 
ve ııfmdiki kadar çetin surette hiç bir 
zaman çauşmı~ değildir. Bununla be. 
ra ber dahn 1:ızltı8I yapılamaz mltııası 
çıkarmamalıdır. Takım hıılinde çalış. 

mamm lslA.h edebiliriz. Ve etmeliyiz. 
Nasıl ki sUrntı de isllth etmemiz mum 

muştur. 
Gıı.ndi buna cevap vcrmeınlş ve 

~ylememck karnrmda olduğunu 
bildirm.i~'I". 

Gandi, Kıips ile yaptığı konuş
madan memnun gözilltliyorda. Fa. 
kat Dellıidc öyle zaru:ıedıı1.Jyor ki, 
bu memnunluk mutr...k su.rette bu 
görüşmeden ileri gelıniyebilir. 
· Krlps'in Gandl ile yttptığı mU
ifı.kat (l'iıncliyc ke.dar Hind eefleri. 
le yaptiğt konuşnıa;!arm en uzunu 
olmuştur. 
uum IiONGmEst TOPLA.NIYOU 

Allah Abad, 28 (A.A. ) - Hind 
kongrresi rcbinin bildirdiği.ne göre 
üyelerden bir çoğwı.un to.lebı üze
rine kongıreni:n daimi komitesi o. 
ın.gnn Ustu mr tople.n.bya çağnl -

kQn ve lUzumludur. Zira sUrnt, mo • nıı§Ur. Komite 31 mart.ta Yeni Del. 
dern hıırbln csasıdtr. Bu i§ler hakJ - hide topla.nacnktir. Kongıre iıkin· 
katte idare başında bulunanlara nld cı irci:il Kr:ps'e verilmek üzere koo. 
mesel~Jer değildir. Her birfml.zln bU. gıreııin görll,.ctlerini bildirir bir m.ub 
tün mesleklerde, bUUln enerjisiyle va. tmı. hazrrla.maktw:lır. 

zUesinl yerine geUrmeslne bağlıdır. Berlin, 28 (A.A,) _ D.N.B, ajanaı 

Ankara, 28 (A.A) - B1r mllddet. 
ten beri Ankara<la mtızakere edilmek
te olan TürkJye - laviçre ticaret ve 

tediye an1~maııı bugUJı Hariciye Ve. 
kllllğlnde TUrkl,Y'!l adına Türk murah
baa heyeU reisi hariciye veklllifi u.. 

General Sımutson 1 
diyor ki : 

Japonların mihverle birlq. 
me planları muvallalt 

olamıyacaktır 
Londra, 28 (A,A.) - Cenubt Afrl. 

ka devlet reisi general Smuts bir be· 
yanatta bulunarak dcml§tlr ki: 

- Almanya bu defa Sovyet Rusya. 
yı mağiQp etmediği takdirde tıımanıl. 
le mağlQp olacaktır. Japonlar tara -
fmdan ııtmdlye kadar kazanılmı§ olan 
muvaffaldyeUeri bUyUmsememek icap 
eder. ÇUnkü Japonlar ancak dlf mU. 
da!u mevzilerini aım111ıaraır. HJndla· 
tan ve Blrman)·adakl esss mevziler 
durmaktadır. Bu yaz harbin Uaer1D • 
de bUyü\ı: tesır fera edecek olan mu • 
harebelerln Otl8.§ark, Hindistan ve 
Hind okyıınusunda cereyan etıııut 
muhtemeldir. 

Japonlann mlliver kuvvetlen ile 
blrlCfmek p!A.iıı muhakkak ki aJtOıt 
olacaktır. 

Almanya Ortaparka yapacak oldu • 
ğu liOcuınu ya Ruıyaya karıı yapı • 
ıacak olan hllcum szrumda. yahut on 
,ıan sonrıı yapacaktir. 

Altnanya btınlarda muvaffak ola • 
oıadılı takdirde kaU olarak yenllm!§ 
sayılmalıdır. Muvaffak olursa Hin • 
cllstana d<>Jru muazzam bir ;tıtııJUı 
yapacaktu, 

MQtteflklcr ortaprkı ml)de.faa ı~tn 
bUtun gatretıerinl aarteamelldlrıet. 
Japonların Anglo • Sakaonlara kar. 

iP meydan okumıı.smı general Smuts 
§U cUml'Clerle ffııde etmlııtır: 

"Bu Jııpon mllll cinnetinin en bUyUk 
tecelllaldlr,,. 

Halbuld bahçeli ev, ba.bçeli §chlr Ttlrklüğe has bir ikamet.gQ.h, bir §elllr 
nlin11.mesldlr. Onda tabiatten bir parça. vardir. Onda daralan b!r ruhun 
llAcı, açık havadan, rengi doğunıcu günqten, ruhu ok6ayıcı ve dinlendtrlcl 
ye§illlltten, pa.rıı. gibi .zamanı aaydmnaya.n, zamanı unuttura.D, h4.d!sel~rı 

takip ctmeğe t.mil bir c:o'~ var1ıkl&r Tardır. 
Bahçeli bir evde y&Uşm §ahslyet hayatta daha muva!faklyeUI iş ya_ 

par ÇO:nkO kendinden cmlııdlr. 
· Bahçeli evden yetışen bir bayan (:vinc çok da.ha. fıızla bağlıdır. ÇünkU 

omın bahçede 'bir çok htı.t.rrıııan muhakkak ki saklıdır. ÇUnkU bahçeli blr 
f!'I daha çok iz bırakır, daha çok ıııetilen §eyler taşır. 

önUmllzdek\ nazik aylar zarfında ye. 

nı hlr atqle hem kcncllnlzo. hem ba§· bi~~~o:ılliyetpcrver p.ırUsl ikinci I R·ıyom davası taıı·k 
kalanna. karşı yenl bir itimıı.dla tsıc., reisi Subluı.8 Şanaraa sır Statford 

rinlzln başına geçmenizi sizden isti. Kr-eritm~~tlrhlta• ben bir açtlt mektup Def• ed•ıım·ış ' yorum. Heplınlz hata yaparız. 'il 

Faknt bn§kıılarmm kusurlarmı bul· Metni meçh(U bir radyo merkezi ta. Vlşl, 
28 

(A,A.) _ stetanl. 

mak ielıı zaııınnımızı ve enerjlmlzl Is rnfından da ne§rcdllcn bu mektupta Rlyom dıı.vaamın talik edDdlğiııl 

d d raf ebncden evvel kendlmitiD elimiz • bilhassa 1i6yle denllmektedlr : bildiren ıararu rivayetler dolqmlLk • 
~~~--~~~~~~~~--

Bal ar Ba,veklll 
(Ba, lara/ı 1 irıci sayfada) 

:ıyrr bir fOY olamaz. Bu yeni nlzamm 
tees.stisll için tik §art, Avrupaya ve 
onun uırlık medeniyetine kar§ı tite· 
dcnber! mevcut en btıyilk tehlfkeler _ 
den birin\ t~ldl eden Bolşcvtzmtn yok 
edilmesidir. Bulgar milleti §imdiki 
beynelmlkr hfı.dtseler1c mUnascbcW 
olarak kendisine tevdi edilen bUtUn 
vnzlt'clerı. ordu.su say~lnde gereg-ı 

gibi başnrm<ıkt.rıdır. Bulgar mlllctı, 

iyiden iyiye şunu kııvrama.lıdtr ki her 
ne kadar döğüşmUyorsak da b1%1m ı. 

çln mevcut ola.bilecek blitun tehlike· 
lr.rt ve büttln M-Ovlcriyle harb halin • 
dr}lr. Vazifemiz ~!maneviyatımızı 
çol: ;ııilkıck tuhnağı, @.zcl Dulgnr!s. 
ttı n toprağımızın bııh!}Cttiğl bUtUn lı:n 

l<fml ırı ieJeterek Utihsaliınlz1 kabil 
c •lıı1:"'ı ktıdar artmnağt emretmekte. 
<l r 

E • ıor1ba§vckili sözlerini ftiYlC bf. 
ti!'lll~r: 

İl! i!o>b~inHu cesaret ve 11t.liılıclt ile ,. . 
bükdım. Bugünkü <!evre bu ooyedo 
lAyik oluru?:. Şimdiye kadar ödevleri· 
lnlzl muvnffaklyeUc yerine gctirml§ 
olmamız bUijbı Bulgar mlllcUnln, 
rncmlel<et muka.dderatmı ~~Uc f. 
<in.re eden ı,raJmm etratm<Sa tf)I>Jan • 
mUJ buıunmasmdan~ır. 

• • • 
Ttırk • Uatı;nr dostluğu 

Sofyedn çıkmakta olan Sloro a-a. 
zetcsi ha~ makn.lcMnl Türk - Bulgar 
dostluğuna tdWB etmJaUr. Gazete 
iki momlcilc.etin an.a.l1evt bir dostıu#UD 
bil'bmne b&fladJğım, ara.da blç bir 
1htfiAf ol.madıgmr, bazı yabancıların 

'mr.k ~u bozmak için uğr8§.. 
t:dl2cnM, fakat bu.mm hiç btr zamnıı 
Il'l!llVa!fak dınmyacağmı bcllrbnekte. 
d1r. - Radyo ~ -

@AZa~lt~~#~ 
"" ''AhnıaklıYa dOpe.n değilim; 

adwııClm !ınmekliU!dlr,, pbııurrz hlL 
Dlllllbt cıları~ tıu cC:mle ah
malı!an aldatınsk gtn Uttıp edllmft 
bir tıımllidb'. 

• Km~,Jleldıerln lYl coğ. 
raflı& blldlklıe1nc aaım yokl Fam. 
oJa.lak ~ lıarltalan tat· 
'tik fl&bamna. m,aeak")'8DJlmaz p111!tL 
lalan da. ..-ar. 

* Eier b1a (maymunıllkırdı BÖy. 
liyor ve akadamlyaya dllhul tclldni 
tertip edlyca') deseler fnanmnyuı.; ha. 
yatı kısa olan maymuna zaman deni· 
ıea. ve ınnteharrfk ctsimlcrin mevki 
~ ibaret olan, DCSne 
nıt yçıı.W1r ki olrumağa, yazmağa ve 
l<o:ıfenme Tel"m~ ~! 

Cepheler e r m den gclenl yapüğıJnıza l:aUyyen emin lngillz ba§V(lklll ne lngtltere btl • bw Mnamaflh Aimdtyc kadar bu hu 
olmalıyız. Ben, tamamfyle knnilm ki, k" u · kili - ti! Hln .. '-tan ır. " 

.. me nın ve ..... a e Wlj a susa aıt resmt hiçbir tebllg neıredll • ( Deuumı So. 2 Sii 4 rle.J 
6nQmUzdekl yol, ne kadar ı;arp ve taş gelerek HinWle.rln t~Ulz imparator. -•·tı 

mak lçln mukabil bir taarruza geçe. lık oıurııa olsun §lmcllyo ka.dar tarihL ....,, bal!. k t ıw me~"""ll r. 
lu6 wna 6 Jı almumı: temtn e mea• Nazırlar meclisinin son toplant.ısm. ceklerl nöylenlyordu. Bunu, Rus or - mlzde yaptığımız gibi, o yolu azimle Uzerini al "'""'-•• bUt u 

• da ze dı6 ........ Un d nya.ya da, adliye nazın, Rlyom davaamm dusu kumandanları ve Stalin 'iol ş vo yürek terahlıl;'1yle takibe devam A- l 1 ln 
lh• n~, edildi. ngi tere roove}f.ll.I gill& Fransad& ve '-'abanct memlekeUerde da. s6yleml~tl. Fakııt mahsur oldubw cdecel!fz. k bın--•nın •-- bö 1 b if " 

d ı a ""' s....., ye lr vaz e ver. •e'--b oldulh• aksülAırrellerl bellrterek l!Öylenen 16 ıncı ordu bile imha e 1 e. • ~Uph~ı. •-ı, ,,,ı,...1·zcıcn b"'PT kim. .. akul bl ha k t 1 bili Fa "' "" 6 ,. 
':' c=ı; A• ~ ..... me ... m r re e 0 a r. • bu muhakemenin ta.ilkinde ısrar etmto 

medi, Lcningrad kurtanlamadı. B~ - belerin bunda.u. iki buçuk yıl evvel ımt 81z1n prenıslplerinlzde o kadar e _ ti 
gUn verilen bir haber, Unlngrad da dag·ın ,.+,,~ın· de bulınıduğumuz .... ~ 1 d M~"'lkl old k •- f t r. 

k ... ""ti ......- sas ı eb'll'"'' er u 1 s..., m s er HUkfımet umumi eCkltr muvacehe-
Rusııınn bir muvaf!akiyet kazandı . mnnki Jta.clıır kendilerini ferah Vlnt.aon C'Srçlltn reisliği altındaki ka. sinde !tendi iUbannr d!l~Urecek olan 
lnn blldlrlliyor. Bunn benzer kllçUk his!;etmedikleri e.n1ar oluyor. Fa.. bine~c giı:neyl ktıbul ettlnlz. muba.1;cmc-n~ taliki işinde kencllnl 
mU\'3ffaklyetlcr hemen her cephede \tat unutmayınız !ki, s.-ı.vaşa çok Çörçil kadar Hindli aleyhtarı bir a. haldı gö,tercc•"\t sebcblerl elde eCle -
zııman zaman kazcuıılmış, fakat Al - ci:ı.ha fazh ynkla.51mş bulunuyoruz. dam bulmıık zordur. Belki Hindlstanı memekten doğan zorluklar içindedir. 
ınnnlnr, multııbll b!r laarruzıa bo~lu. Tepeye tır:numdığnnız nisbette tngtıtcre ile uzıııştırmak an:usunu 
IU hemen do1dunnuıılardır. momk>ketin :ı.delclerl scrtle§miş, besledlğlnlzl söyJl~rek ve bu arzuyu 

Netice şu: sinirleri kablıışm.ış, ikn:lbinin vu - gerçekleştimıeğl Umlt ettJğlnh:I Uıtve 
Uzun, yıpratıcı kıfJ bağrını bahara l"U~lıırı dah:.ı.. faZ!a ıkuvvct ve inti. edeceltsinlz. Fakat Delhlde söylediği· 

açarken, Ruslnr Umlt verici bir mu • zo.m kaz:ı.'U!U.:ıtır. Kendisile büUin nlz sözlerle Hindutcr hakkında tıpkı 
vo.tfaklyet kazanamnmııııardır. Ne 0 "cmalar ıı.ltmda. ve bütlln iklimler- Çörçll gibi dllşündU~-U.nUzU açığa vur. 
meşhur sUvarner, ne de kayak tabur. cic müc.ıdele ettiğimiz muz;r ruhun ciunuz. Bıı llamlmlyetlnlzden dolayı 
tarı fıgnl edilmiş olan topraklarını menfur mnh1yotl hepimiz t.nrafm. size kar~ı minnet borçluyuz. 
kurtaramamı§ltırdır. Yalnız §U var, ki <lan tnmamile nnla.5Ildıkça dayan- Eiz İngiliz vnıı.dlerlne inanmıyoruz. 
Rus ordusu, büyük mlkdarda arazi mal• husıısund:tld azmimiz kuvvet. Ben eminim ki Hindistan lnglllzlerle 
kazanmamı3 da Alman kuvvetlerin\ lenmekteclir: Biliyoruz ki fena.tık birlikte harp etmediği takdirde, Ut:ıU 
mecbUr ettiği muharebelerde imha et kuvvetlerine ıl!l1J'5t lhalt'&i ibir cihat pakt devletlerlnd<'n hlrinin tccavUzU. 
meğo muvatfak olmutJan hiç §Upheslz !'lçmm. bulunuyoruz. Eğer bu kuv- ne uğramıyacaktır, Bu hususta en za. 
bu da bir zaferdir. Fakat bunu henUz Y~ller gnlip gı.-Iebilecck olursa hUr yıl. bir tbUmaı bile yokt'1r. eğer Hint 
bilmiyoruz. Eğer b6ylc bir netice var. riyet, müe-.:ı.nuıha ve hUsnUniyet milletini biraz seyiyorsanız Vl': onu 
sa, ilkbııhar gösterecektir. gayreti uırun nesi!Jer devıımrnc:ı harp faclalanndıın kurtarmak iııUyor. 

tngtl!zlerln Sen Naznr'a ynpUkları sönecektir. Dünyayı harnp e<ieıı snnız lnsillz askeri Uslerlnln Hlndis • 
ihraç. ilkbahar taarruzu b3.§larken muzlr kuvvetler yere serilmeden tandan uza.kl~tınlmrusmı temine çalı. 
Almanlıınn Fraruıadakl kuvetıerinl Ye tama.mıyle y<l:.t edilmeden. sullı şıruz. 
~rk cephesine çekmelerine mll.nl ol. olamaz. Deniz asın karde§lerimiz Bir mUddettcnberl lngillz hUküme
mak dUşUncem llc yaprlrnl§tır. RU8 • ve hemşir~lo:ri:mizle sikı blr nrka. tının tekrar "tahrip .. politikasına dön 
ıarm bir cephe aı;ııması ıst.emclerine da~lrk halinde bhieşıniş, kahra- dilğll doğrudur bu pollUka tngUterede 
bir cevap verilmek ıst~l§tır. Fakat man ve kudr~li mUUefiklerimizlc tathlk edildikçe buno. blr dlycceğlmlz 
umumt kanaat, böyle kUçUk kuwct lttihad et.mlş omrailc. vuifemiz tn. yoktur. Fakat Hlndlstana. tatbik edil. 
terle yapılan hareketin bir ihraçtan mamlanıncıya. kacla.r ccs:ıre~Ie ve meslnt §idddlo protesto ederiz. 
ziyade baskın mahiyette olacağıdır. usanmndnn ilerJ yUrOyeceğl:z. 4' Ankam raöyoeu nıeçhul rad-

""~l ÖnUmüz-1cki imtt'.ınnt bt?§aımak yonun Abruuıyada. olduğu kayde. 
libyn !kıwuu kayna.mıya ..-.ı a. i:;in Allaho.Jl ynrdımm:ı- ihtzyacnnı:t. dildiğini belirtmiştir. 

Jlll§tu, Bu, taşına. zaman.mm yak- vardır. Bunun için de milletimi 
Uıştiğmı göstermektedir. Rommel'. yann duaya çnğırdw. Uğrunda L b d 
in veya. Mı:sJr ve J.la.ltnnm 1:11ukad- ça.rpL5bğmın: dom ve gUzel dava 1 ,. 8 
de'l'atI bu son aylarda taym ede. tçin tckrat" kend:mizi vermemiz ıa. (Baıtarafı 1 inci ıayfada) 
cekt.ir. um.dır. Dae.la:rmuzda bu kadar Kıınberrt1, %8 (A,A.) - Avustr&lya 
PASiFİK OJ,PHEtifNDE: tehlikeler ort.a..cmıdan bizi bıı nok· ıuırbiye nazırının beyanatına f;'Öre mut 

Port 'Moresbi'ye akınlar §idde. 
tini ko.y.betmL..<dir. Japonlar Avus. 
tralyaya hllcum etmekten \"&Z mı 
geçtiler?. Bu ihtimal varid olamaZ. 
Çünkil J&poalar, iatfl& emellerini 
nçKça eöy'ledilcr. Yoksa yaman 
'hirku:mend:ııı olan Mak Artum !kar 
şı t.aliyclerirtl mi değiştirdiler? .• 
Vel-'3hut Amorilaın doıımunnsma. 
lir daıbe daha. indirmek içirı fı:rsn t 
mı lbcldiyorlar?. Japonhı.r birb~ 
gün Olstm. atıl ikalmal:m bu i'hti
nıa:Ueti ha.tını ~ctirlyor. Bi.mı.anyc. 
cephesindo ştddc-tlli Japon tazyiki 
ve şMdotH Çin mukavemeti devam 
ediyor. 

tayn. aelamet içinde ula.5trran ka. tetikler aramnda hazn'lanan plAn mu. 
dir Allah:ı: .. ükred.elim ve büyu .. k " clblnce orta,arkta bulunan Avustral-
davnlarm Jii.yik olduldan ve saye- ya kuvvetlerinden bir kumıı, Avustral 
sinde zafere ulıışıp beka. bulduk. yaya döneceklerdir. 
lan manevi kuvveti bize vermesi 
için yal.vuralım. Kuvvetli bir i- Kahire, 28 (A.A.) - Ortafadt 
nanla, :hiç.bir gny.reti, hiçbir feda. lngiliz umumi k~m tebl.i.. 

"i: !kA.rl.ığı e&ir.gcmemiyo azimli o192"8k "' • . . . 
na!kl!mı zaferine doğru yürliycceğiz. ._ I.ibyada.ki hali ~e dUgım.an 
Daha geıni9 v-0 !inha iyi bir devri 0~!cden son~ "~ek.ilı doi;'U~ 
hepimize ya;lnız omrn vfl.di miljd~ .gorlllen bir ~ilÇük. ~U(~ milıB • 
Qiyebilir. l ,.tcsna. ez faaliyette ~uatur. 
-------------- trn:rrru.z devr~ye köllarmuz secc 

.. .. l ld giindüz faa.liyct sarfetnrl'}lerdir. 
6 Sene suren tune açı ı Bımlardan biri Timirni·Mo\tili ~o'u 

-~--0'----

Bı~ezill}ada 

Gizli radyo 
111erkezleri bu!undu 

Hnt"?iO • \irc , :?J; (A •• \.) - Hio, 
~Mp~ol::ı v,. ?:İntoeda nu.l rnd\·o 
rr.crkrr.lcri keı.fccl:.ldıfi perşcm' :: 
eUnU B· c:-o-. \irc!:de i'.ii.n eclildH:
tcn ı:-,mıra. poiis cumn akşumı blr 
tebliğ ne0!"t'1.mi~tir. Bu te?>liğde, 
yanınd:ı 30 hin dolnr ,.e ~zli tali. 
mat ile ~cçcn nisrın nyıntln r..io'ya 
)1elcn Estonynlı Alman tebaasın • 
clıın NU:ı Chri..•ıt.'amı-0nln casusluk 
şebekesi '}efi o 1 d ıığu ifşa edilmek· 
L~dir. ı :·1 adam Brezilyadalrine 
benzer btr ca.susluk r;ebekeslni Nev 
yorktn teı;kjı için mart ııymda kcn 
di.sinc 50 b'n dolar gönderilmesini 
beklemekteydı. 

Yaz ekimi hakkında 
konferans 

Aıılıı\ra, 28 (A.A.) - CUmhuri
Yel Halk Pa:rtJsi ge:ıcl sdçretC'rli. 
ğinin 'Yaz ekiminin artırıJmuı için 
ek.lm~ri :ıyclriatmak üzere ter. 
tip ctl::.iit~feranslara yer yer 
ba6ln~ buı1unına:kta.dır. 
A~ bnberlcr, Trah:ıon, 
~· Ordu, KaM ve Adapaaan 
Iial~r~'le zi??la.t murahhasları 
ile ~~~ · ta.ra.fmdan verH • 
mil ·~ ~emnslamı halle ta
rafm~ bir alib. ile takip 

... "e'~ kaıferamılardan 
n. fe~'tJa!anmıı§ oldalda 

~ . 

Hindist&n müıaıkereleri.rıin ncU. 
oeei Pasifik harbi merlnöe bir dö
• no'ktaSJ olacaktır. 

TokJo, 28 (A.A.) - Han.şuada. ötesinde Rascl Şleooya ı;itmis, 
mylc Kiyuşu ad'am?U birbirine bağ. cliğeıi T.brlnıi fni.'j alanı yakınmdn 
lıynn denizaltı tüneli bugün açıl. Şeşibana \ıırroışt.tr. Plyadcmiz Ale k;ntf "•·nı.atatıı.n& Jıid~el'ktir. Buğ 
~trr. Bu tünelin yapilım!51 6 sc. imada dfi§man mevzilerini n.itrnı. l da" n~-·ıı'·~ı ~"llclmllel kmlbeç 
ne stlrmüşt.iir. yöz atef;ine tut.nıu!;ttır. mımmndn-. 

muml kl\Ubl birinci muavlnl btrlnci 
smıf orta elçi Cevat AçıkalDı, ticaret 
vekilliği mUstepr vekili cahlt Za

ma.ngil ile lsviçre adına tavıçre mu 
rahhas heyeU reisi fed raı d leı;e 
Ebrard arasında imza cdllmı§tir. 

Ekmeklere kum 
karııtırılıyor mu? 

Ekmeklere kwn kar tm dı~ 
hakkında yapılan ikll.loct ve ne • 
riyal Ut.erine bC1edlye teftiş beye... 
ti faaliyete geçerek bUtün fırınları 
ant olarak teftlş etm.i.'3 ve numune_ 
ler alaralt tahlil edilmek Uz.ere be. 
Icdlye kfmyalıanealne göndermi§ 
Ur. 

Belediye reia muavini Lfttfi Ak. 
r.oy dlln tJskUdar kazası gerek mer 
kez ve gerekse ruıhiyelcr.lnl tefti:; 
ederek ~mek nununµnu tncelemiş 
ntlnıuneler eJ..m·şhr. 

Evi ao}'l\n hizmetçi 
yakalandı 

İtmltte dt.Jk1or Ta.Jltm yanmda 
bli..'lletçilik ya.ı>an Adepaur 1 Ni. 
stt.r 1uzı ff#Jce adında bir kadm. 
binag glln eıvveJ doktor evdo yok
ken, yUkte hafif f)3hada ağır bir 
f.'Ok kıymetli eşya ile bil'ta.Q bin 
lirfı. değerinde milcevhE>rleri çal. 
mlfŞ, lsta.iı.ba 1da bulunan koca81 En. 
vrin y.ı.nma kaÇmıştrr. 

!.zmit po'.l.sinin mürncaatl üuri. 
ueı htislz hhmetçl buram ya.knlan
J?lUJ, mücevherlerle eşyahı.tı 6 thf 
kimseler bul~k bunJa:r geri e. 
lıntnı§tır. 

Hatice ile kt>C8S1 Eöveı l Jyeyc 
\•eril.fiil81eıüfr. 

Y ıldınm cezasına 
çarpan esna I 

Emniyet Altıncı şube müdürlilğü 
memurb.n şehrin muhtelif semtle. 
ri.Jıde ya.ptiklan tcfti.'}lerde 63 dl 
Jenci ya.kalaJruş, bunlan memlekct 
terine seVketmiştir. 

Bund.."Ul b.'tŞka. tramvaydan atlı
yan 170 kişiye, sokağı işgal eden 
26 müşteri alınıyan şoföre, gece 
lfunıba.larmı ynkmzyan 14 otomobil 
şoförUne y:rldn'Jm cezası v<n"miştir. 

Sıvcuta kar 
sıvaa, %8 (A.A) - Şehrimize üç 

gUnden bc.ri kar yatmaktadır. Karın 
toprak 1lzerlndeki kaımlığı 26 sanU· 
rnetroyl buimll§tur. Yağı§ dün dur • 
muı ve hava ımıma.ya ba§lamıştır, 

BlrmaaJa ve Pası. 
ilk cepbeılade 

(Raş tarafı 1 inci sayfada) 
!rravady cephesinde mfittefik 

Jruvetlcr Prome'de bir muharebe 
venniye hazninnmaktadır. Bı.t 
~nrpı:şmanm merkezi Birmanya. 
akibetini tcpit etmesi mümkun· 
dür. 

lngiliz kaynaklarından gelen bır 
tel şöyle demektedir: 

Prome cephesinde Yuank petrol 
sahalat"I yolunu muhafıwı. ederı 
Japonlar vapurln..Yia lrravay<l 
nehrini yukarı çı:km:ıkta yahut 
rt"hrin kıYJlarmı takip ederek ile· 
ri gıtmcktc ve başka Japon bir· 
Jiklcri de Pegu • Yomas dağ silEi· 
k'erini aşmaktadır. Japonlar 1n· 
giJizleri kıyıya doğru ntnrak müt· 
tef ıklcri bln"birinden nyırmağ;~ 
c;alı~maktadır. Bu takdirde pct.roı 
E<aha.larını işgal edecekler ve son· 
ra doğuya doğru dönerek Çinlilc. 
rjn üzerine yürüyeceklerdir. 

Çunkingden gelen bfr habere 
göre. Binnanyn.da.ld Japon kuvvet· 
lcri takriben 4. 5 tümen kadardır. 

\"a~ıngt.on, ıs (A.A) - Harbiye na
zırlığı tebliği: 

Filipinler: Corttgidor adası 27 
martta öğleden ıson.ra hemen hemen 
devamlı surette bir hava bombardı -
marun!l mo.ruı: kalm'ltJI'. Tayyare kar 
§ıkoyma topçumuz, bomba tayyarele
rin! o kadar yUkaekten uçmağa mec. 
bur etml§tlr ki d~man bombardrmanı 
intlzammı son de~ce kaybetmtı ve 
asker! hedeflere hiç bir zarar vereme. 
m~Ur. 

Ba§ka bölglerden verflecek hiç bir 
baber yoktur. • 

Yurtta Çocıak koruma J11kaeUa eme
Hmldn M mlldm 81 lmnetlt baea. 
:ınatıdn'. 

Çoalk Dıbgeme Korumu Genel 
llıılerked 

ESREF'den seçmeler: 

Bddeme, Yllktiylo bckletttrdfğln bir 

Adcn ı: 
BlmerlyJ&: - ~~?der tlc 

gelmez böyio bu; 
Mutlaka sör. \-e.rdlğio ııaattc bir 

yerde bnlıın. 
Blr ••elidir ebll n&muBB göre 

bir nı.ıııl nı: 
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tıkır ıtt 1.1osyete 

Terkipli dört ay 
< IJaş tarafı ı incı sau/actaJ 

hntta bir sitede zamanı bir lcı..blle
nin, bir aşiretin, bir sitenin rnan. 
hkı ile öl~ek mUmkilndür, Fal•at, 
insanların dilnyanm bir ucundan u_ 
bür ucuna lmdar seslerini duyur. 
cluk'nn, ~iizlerinl görmedikleri in. 
'>ıınlnrla. ııazarhk edip alı' \'eri.~ 
cttilderJ rolü tnsavvur ediniz. Bun_ 
lar için artık zama.ıı ölçüsü çc-/.ı< 

ınan .. lıclır, O kntl:ır ki bu ölçUlcrin 
J.crkcs tamfm<lnn, deği51Dez bir 
halde tnnınm.-ısı füı gt>rektir. Bunun 

' ı~ln medeniyetle birlikte tal{\im 
mefhumu dıı berıı.ber('c deifülyor. 
).ılm !nl:ıu zamanda ba§l:uunsı, fa_ 
ian gti.nde bitmesi bu yılın bütün 
(l:lrt-ıı.lnnnm a.lclıj;"l adların mU,Şte. 
rek b!r şcl1ildc hafızada yer ctme-
i lüzımıbl'. 

OcmiyetJer .medeniyet daireleri. 
nl dcifüıtirdfkçe hO\'fyet varalmsı 
ha\inde takvimlerini de berııbcrce 
f ebcUI ediyorlar. lslim mcdeniyetl 
ile Avrupa mcdentyetl nrasın<la 
im t.eer'übeyi bizim ne gilçlülderle 
']lsndrğımru hedres bilir. Elli ya. 
<>rndıı. bir TUrk tnsa\'\"Ur ediniz bu
nun kafasmclaki tak\ im yaprn.ı:.~
<la Mrbirindm fnl'klı Jmç rnknm 
yıızıhdır. Kaç ne' i ay ismi \'ardır. 

Hicri, Mllfıdi, Kameri, Rwni yıl. 
lan anlıı.tan ralmmlar, Arabi nyla.r 
ve Rumi aylıır •• 

Ttlrl< ccmlyetJ lıJç olmazsa yil7 
~,ldı:r, İstem medeniyeti dairesin
den ı;ılap A \TUpa medeniyet dal. 
resine tn~ktaılll'. Bo gö!q ne 
kadar güç olmu5f,ur. Ne kadar uzun 
sürmliştiir. Bir zıunanlar mdrtup. 
ı r rcbaplar ~ifu tnrlh çifte ay i
lilmleıi göze ~.arpartlı. Bir zaman. 
l r s:ınkh senenin )'llba,_q muha.r. 
remdl. Sh.·il yıl mart ayından ba.,_ 
lardı. 

Mcderesenln yanımla mektep, 
Wi ma.hkcmenin ynnmda ni:ıami 
mahkeme ne ise mnha1Te111in ya. 
ıımda mart o idi. 

Bu ltnrmalcan5ık darumun tas. 
nyesı kolay olmadı. Nihayet yılba_ 
r:;ı (Kananosa.ni) oldu. 

Bu A \TUp& mcdcniyeU ölçüsüne 
Göme bir intibaktı. Seneııla ilk gü_ 
nime ikinclkinun ayı ile girmek zo. 
ı~ bir öeYdi. Senenin tadili de
:i_şi) or, yeni tnkdm baılıyor. in. 

sanlar yeni bir Y8f .kazanıyor. lfer 
sey lllt, her ~ey tazedir. Fakat 
ilk ayın ndı "ikinci" dir. in&a.om 
maııtrka, akla, zevkine her §e7• lsA 
yan eden bu tul1a.fhğı biz, seneler
ce molıafazıı ettik. Onnn mulıakkıı.k 
ki bir güzelliği, doğruluğu. bayırlı 
tarafı yoktu. Fes ne kadar esteti. 
ğe aylan ise, o f~in iyiliği üstün. 
deki pU külU ne derece gtillinr, ka_ 
ba bir nükte gibi sallanıyor. Sene. 
nin Dk aynım ''ikincikinun" oluşu 
da ondan daha güze1, daha fjirin 
tleğlldl. 

Son be§ yüz yıl içinde Osmanh 
mparatoı'luğu iki t"\lrlU enfilisyon. 
,ıun ho,ıamyordo: 

Para enfiHlsyonu. 
Ilarbc laı.r&ı Jmldcsl ile te~Jl 

l'Ilfililsyonu. 
Naaıl bir zamanlar nnmnrasız 

kiığıt para bastırdı ise, bir zaman
lar da her 6ey' Arap \'e Acem ter_ 
kipleri lle anla.tınıya, hsttA bu ki. 
tl gelmezse tctabun izafet yapmı
l n bııı ladı. 

!re rinlevveJ, teşrinisani, kl.ııanu 
e\'\'el. klnunusanJ. 

fatt!J]: u •l:C-=1311!~ ~ 
Hususi müesseselerde itf aiyc 2 vaşmda· bir çoçuk 

• ~ kuyuya düserek 
teşkılatı kurulacak boğuıdlı 

Eyüp, Jt'encr, Dcfteröıır tıımfla
rmda bir ~inlı. ya.hat blr blldiGL 
nb \'B.1'8&, Ha1I~ vapurlannm lıali 
de gözUnilzden ~·unıJ7tır. 

Hususi milOE:1CSClerde itfaiye ruıcnk. bir ekibin Antiri buluımcak. 
teşki'!tı kuruhn.'l.SIIla kr..rar veril- tır. Bunlar itfaiye mUdürlUğUn
miştiT. En az dört memur bulu. de staj göreceklerdir. 

Fiyatın yükseltilmesi için beır--t 
letilen koyunlar kesi ecek 

Et narkl kalktıktan r.onra illi o. 
Itıra.k dün 349 karaman kesilmiştir. 
Canl: olarak koyun 73 ku'ruştur. 
Karaman 140 _ 145 kuruşa satıla.. 
oileccktir. lsUı.nbula muhte'ü semt 

!erden get.iri!en ıkoyunlftr fiyat bek 
!emekte olduğu yap·Ia.n tef~ler • 
den anlaşılml§tır. Bu koyun11r 

fiyat beık'etilmeden bugünkü piyn. 
sa üzerinden keeilecektir. 

Para ihtilas eden talısildar 
mahküm oldu 

Kasını~ Belediye tahsildnn 
Mustafa 80 llia ihti'As otmek su. 
çund:ın ikinci ağır cem mahkeme. 
::;ine ve~, dlln de muhakemesi 
sonunda 3 ~ne 15 ay 10 gün 
milddetlc hapla ceımsıına ça.rp.;lmış_ 
t.ır. 

Şi~li belediyesinde tahsildar bu
hınrlnijıı rura.da. zimmetine 400 kil.. 
sur lira geçiren RllştUnUn de ayni 
mahkemede görillcn durı.ışrnası bi. 
tirllm1ş 1 sene 2 a.y mUddetle hap. 
sine !karar verllmişt-3-. 

Valinin reisliğinde 
yapılan toplanb 

Dün vilay~ttc Vali Lutii Kırda
rm başkanlığı ıılt.rnda lv top1ant.t 
ynpıhn:şlir. Toplantıda. Topl'Qk 
Mahsulleri Ofisi d!rektörü; laııe 
müdürü, Vali mus.vinle.ri hazır bu. 
lunmuşlıırdxr. 

laşe teşkllfı.U wrolan, 'Un ha. 
lita.smı, değirm~ yapıp yapa. 
mıyacağx görUşti]milstur. 

Türk filimciliğinin, Türk dublajının, 
Türk musikisinin zaferler harikası 

Hayali slhrUf\lsunla dolu eV\·eı ZIUllNl mıısallannı gölırecJc bırnl•ııcak 
Blnbtr ıece efa&11e.Jc.rlaln en pcU, efsanevi a~k blkAyelerinln en ca:dbl 

Türkçe •özlü 
' Türkçe §arkılı 
Büyiik revü ve korolu Ll'YLA 
Sönmez bir aşkın çılgın hasretlerini, ölmez, 
bir sevginin acı nağmelerini terennüm eden 
bu müstesna büyük eser, tarihi ve klasik 
Tür'k musikisinin dizi halinde en rruhnuvaz 

ve can alıcı parçalarile süslenmiştir. 

Türk milli maıilıi hayatımızın en büyük hadueıi 

60 kişilik 40 kişilik as kişilik 
Muazzam koro heyeti Küme •Z hfıyetl 

Musiki ve şarkdarını hazırlayan: 
KEMANI SADt IŞILA Yi 

Pek yakında: En büyük ve müstesna Türkçe 
/ilimleri göstermekle müştehir 

• StNEMASINDA 
EM w 

Dsr yollarda. insan k8.ynryordu. 
Önlerinde, ark:ı.1armda çocUıklar 
ko~uyor, bJ.r ~ıra Uzerine otur
muş olan !'J'§lll3ll bir kadın elm si. 
yalı saçlı bir ı;oeuğa sUt veriyordu. 

Agat.a, Kndar'ın koluna girerek: 
- Ah .Allahını, dedi, benim de Yazan: Fransuva Körmendi 

Kuzguncukta l~ye caddesinde 
12 numarada oturan Rmuım 2 
ya{Jmdıı.ki oğlu Faruk civardaki bJr 
n~dn oynarken ağzr açık bir ku
'"Uya dilşmüştlil'. 

Çocuk bir hayli feryat etmiş ise 
de yetişen er tarı.ıfmd:ı.n ç!lı:a.nla. 
mamrş, boğ•ılmuştur. B,ra.z sonra 
kuyuya a.dıı.m indirilmiş ve çocu. 
~1ın ccsedJ çıkarılmıştrr. 

Zabıta hadise hnkkmda tahkika
m başlamıştır. 

iki şüpheli 
ölüm 

Milddeiuınwı:ililı: ilri ı;üpheli ö. 
mm vak':ıs.nı ta.h.ki!uı.tma el koy -
muş bulunuyor. Beyoğiunda Tom
tom mahallesinde Günxı.ba. sokağın. 
eh metruk 28 numn.ro.11 evde orta 
;}'atlı bir eı'l..tek diln s:ı.baJı ölü ola
rak bulunmıı§tur. Üzc.r'.ı.nde hUYL 
yetini tesb.te ynrıyacak her hangi 
bir vesika bulu.na.nı~ ve ceset 
morga kaldrrılnuştır. ÖlUro ~p.. 
heli görilhnektedir. Bir cinayet ol
ması ihtimal.i vardır. 

· Bundan başka Samatyada bir 
vernik boyn fabrikasmda çalışan 
Hüseyin oğl.u Osman adında biri 
de cvvelld gece fabriluı<b ölil ola. 
rak bulunmuştur. Boy•ılaruı ver • 
niklerin buluru)uğu odada yattığı 
cihetle eC1.3. kokuJa.rmdnn zehirle. 
nip öldüğil tahmin ediliYorsa da 
ceset morga kaldıTrlmıştır. 

İnönü Zaferi yıldönümü 
Şişli Halkcvinden: 

Nlsnnm blrlncl Ça.r§&mbn ıık§amı 
aaat 21 de Evimizde (İkinci lnısnu 
Zaterl) bakkmda bir konferans veri· 
lecck ve G&terlt §UbeıriJ.z tarafmdan 
da (Ba.b& ve çocuklan) plycsi temaıl 
odllecekUr. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

Kcrestecllerle Eyüp arasında iş. 
lil·en. otobUc;lcrin tabclicli, iskelele
re hıicumn arttırdı. Zaten bu son 
tAbdft o1rn1'.'1aydı da, yine b dnr_ 
hk ~tendlli~ndcn ortaya ı:ıkacal,h. 
Çllnkü bu hatta işli~·en arnlı:ı.lıınn 
yUzde doksanı berbad 5cyler<li. re. 
'ker e1'1erl oıağ-a. sola göbek at:ır C!Ull 

lan tı'ç bltmiyen blr zelzele zm. 
ı;ntısı ile sarsılır, döŞf'lllesi ~if tc 
atar. ta\'anı adamı yumruklardı. 
l'olu yaya yürüseydiniz, belld ele 
l~ybettiğiniz vaktinlz kadar yor _ 
gun düoıme!zdinlz. ı~ bu yüzden a. 
nı.balar, birer birer kmlıp dökU!
<löler. ıra~' da, onlardan ümidi kc. 
serek, ''D.plJrlara saldmlı. Bu mü5. 
teri ııkmmm bir sebebi de, l'ıı.pur 
hilct fivntlıı.nnm nzalma<;ıılır. 

Şimdi, biltUn iskelelerde bir 
mahşer ka'abahğı kaynaşıyor. 
Hem bu, gUnUn her saatinde "Fe
ner" e \'apurlar •lolo gelir. Ba7An 
l:npta.n, bcldiycn yığından ürkerek 
ya..'Ulsmaz. Ama bn pek scyr{l'!-c ba. 
şmn%3 ~cllr. Hemen dalma a.ynk. 
tayız. 1li5ccck yer bulamayız. Bi. 
lr.tlerfmtı de brincl mevki lifı ya. 
zıbdrr. Pıı:ramıı:la nıhatsı.z gitmek 
h:ıkkmı, gfıyn satm almışızdır. Fa. 
kat. hnznr, asla nasip olma.r.. Bele 
camartcs.I ~Unlcri bac.a kenıınncla 
Jıii~-c pamınklı1<larmda, l<apı a. 
ralarmda. birbirimizi ezeriz. 
Kı, fç:lndc bfr aralık ''SU\'at .. 

Para çalıp ticarete 
çıkan çocuklar 

aranıyor 

Beyoğlundu Yc-niçnrşr cadd~n
deki tlya a.p:ırt.ınıanmda kapIC! Ay. 
şenin l 6 ynşmda'ld oğlu lhsnn ge
çen gUn annesi evde yokken 100 
ira para. çalarak ftrtndan kaybol. 

mm;tur. 
D.l!Jtanlr bıraktığı mektupta: 
- AnM merak etme, cubde

~nn SaI:ı.ınonJa Konya.ya gidiyonım. 
T.i<:aret y&pıp zengin ola.cağım! 
demekte olduğundan, za.brt.a her 
iki kUçllk fl('yyahm yııkalanarak 
gönderilmesi için Konya polisine 
müraca.a.t etm:J§tir. 

Turkiye Kızılay Cemiyeti Menfaatine 
Berlin Filarmonik 

Orkestrası 
Profesör Hana Yon Benda'nın idaresinde 
lstanbulda yalnız iKi KONSER verecektir 
KONSEttLER: 

Sl llart M'! Salı günü nk&&mı saat 21 de 
ı Nisan 9U Çareamba günU aaat n de 

ŞEHlR TİYATROSU KOMEDİ KISMI (ll"R.ANSIZ TİYATROSU) NDA 
VERİLECEKTlR, 

Biletler: Şehir Tlyatr0911 ld,elerladc y.tılmıı.ktadır. 

Çe.viren: Muzaller Aca1 

ylizline baktı. 
- "Oh Allabmı nasıl oldu da 

ben bu kadma .malik oldum, nete
sadUf .. 

Bu terlüp enfilisyooJannm or. 
tada kalan son eserleridir. Dile 
luısteaen, zeklyn. kasteden bu kır. 
ınw fes iistllııde sallanan pliBüle 
i1 ıi)'Cll terkipleri mederesenin, A 
rap Iıarllerinin, fesin, ~arpfm ya.. 
nma. göndermek ve onla.nn yaşadı. 
Sı ıaribtn izbelerlne hapsetmek za_ 
marn gelmiştir. Nitekim dil hare. 
J etlerinin anayasayı da öı dlle re. 
'irmek heyecan.mı verdi~ bu giln
lerde bu terkipli nylardan kurtu. 
lacağrmm Umid ediyorum. 

bir çocuğum ooo !. F:ı.knt heyhat .. 
bun:ı. imkô.n yol< .. -26-

Diye söylendi.. beni döğdU1er, 
omuzumu ktrdılıır ve tekme ile ka. 
pu dışarı ettiler, acaba bir kere da 
ha o mektebe dönlip, o mUteamz: 
hıra: "Efcır.diler ortadn bir anla
L•amnmazltk vrı.r, ben esk.l bir za.bi t 
(/lan. omuzundan yaralanan, bUyilk 
\'e küçük sümUş tnadalyelerle harp 
sa.!ibi niş:uıI:ınnı nlo.n Antuwan 
K.vler'mm .. ~irmi ynşmdayım. ye. 
r.1 rejime tsmftanm. Kat'iyycn ko_ 
münist değilim, bunu size vesika. 
!ar ve eski bir mektep Gl'knda.snn 
vlan Etyen Vavrlnelt'i."1 !}ahrı.dcUy
le de isbat cdebillriın .. e.rzur.ı sizin 
rıııuııza girmek, talısil görmek, mi. 
mar olma.k. vatannna hizmet etmek 
ve kendim için de para kıızanm9.k
f.rr, Ben bu meslekte muvn.ffak ola. 
cağnnı hisseeiyonım, 

Türk DiU Tetkik cemiyetlnJn 
'ı aphi:'l araştımınlara göre bu dört, 
yağlı. gacırtılı, gacurtalu dev ana. 
ı ihomurtnlu, Osmanlı terkibi ar

t ık yaşıyanlar nra.smdan ~acak. 
tır. Teşrinievvel, arkasına yapışan 
Şcldell (ewcl) den kurtulacak, uza 
nıı bir 1 ırııak, bir sa!: gibi fazla. 
olan kısmı kes1Jooek sadece "teııJ
rln" kalııcak. "Te~nlsani,, Uıına. 
'inen kaybolacak. Yerini hepimizin 
bltdlb-imiz ~m~llerln ,.c denlzclle. 
tin, seltlrlilerin, lnısabn1ıl:ınn f<en. 
dilerim~ güre profilini resmettiği 
1 a ım ayı oln~. 

Hununucv\·cl, knraln~ın kendisi. 
<Ur. nrakt~ ocak bnı;;ını hntırlahr. 
On (Ocak) ayı denecek.. 

l\fmunusaniyc gelince, onun adı 
\arJı::.'llln, Iıihiyeffne uygun bir "e. 
1 Hılc (ilk ay) ot:ıcak. 

Kadar: "Ah ne de scak kolu , Agııta deliltnnlmın bu hal!lylc eğ_ 
wr!'' diye söylendi, sonra sordu: lenerelc 

- Xedcn imklınsız?. - Tabii eve tabii eve koca be. 
Bu sual mzumsuz ve aptnka idi bek .. di:ı;e gUldU. Gerçi eve gidece

Fa.kat gcnı; kız hiç de müteessir ol_ ğiz n.ma sizüı eve değil.. ihtiyar 
ma.dr: a.mucan ile beraber oturduğunu bi. 
-İmka!l.Sn, dedi .. çUn.kil imkiıtı Jıyonım .. onun için size değil .. bi

sız .. ah benim hoca bebeğim nasıl zim eve gitJeccğiz .. yoks3 istemi. 
ttnlamıyordu.. tmkfuısız dl~·orum ··or musun?. 
işte .. bir kere bir çocuğum olacnk Kadar, Agatıı'nın ncnk kolunn 
tı, olmadı, artlk bir d-ıha çocuğum ;;ırdi ve covap \'erdi. Yola r.ıkt.Jlar .. 
olmasrn.<ı d:ı imkll.n kalmadı. çok gUzeL bir his Kad~r·ın göğı.Unü 

Tatlı bir hı.rrorct Kadnr'ın bütun &nb:ırtıyordu. 
damarlarına. yayılmıştı: Bir defo. - Dize gidiyoruz. 
demek çocuğu olacaktı.. yani bu Diye Agat.o. tekrar etti. Bir iki 
cle=ıek ic?l ld... dakika sonr:ı. çok yüksel. bir evin 

Bir sıranm üzerine oturdular.. !inündo durdular .. genç kız i5le bu 
Kadar muttrrsıl ve ı;enç kızın iti- radn 01.uru~·ordu. Üçüncü kattaki 
•azmr düştimiyordu. Nihayet kol. d&reletinde cvvclıi. kUçlik bir ant
ir.nnı u1.altJ, genç kıza ~anldı, reye girdiler.oradan da büyük ,ve 
kendisine doğrn çekti ve ortah't tertemiz bir odayn geçtiler bu oda. 
nlat':ı. karanhk olduğu cihetie hiç da blrçolt eşya vn.rdı. Bilhassa bi. 
cekinmcdeı: ağzından öptü. Agat.a ricik mas:u:ı. iki dolabı, birkaç san. 
davetkar duda.ltlarını bUytlk bir <lalyn ve karyoladan maada n.yncn 
teslimiyetle ve ustalıkla Kıı.dar'ın bir divan göze çarpı)ordu. 
ı\ğzına ver~ti. !\'.adar Uı\·anı gösterdi: 

Ayrıldrklan zamnn Agata: - Yalnız oturmuyor musunuz? 
- Ben böyle k!Spelder gibi sı- Dıyc !!ordu. 

ralar üzerinde scvi.rmekten hoı;lan. - Tabii y.ılmz oturuyorum yav-
ınam .. dedi. Haydi kalk c'·e gide- :rwn .. kız kardeşimle beraber ynşr. 
Hm.. Yorıız. Fakat. o Uç gün izin oldığ'ı 

yor, odada keklik glbl sekiyordu .. 
Çabucak elbise değ:Lstirdi. KücU. 
cilk bir mutbaktan alelacele hazır
ladığı soğuk bir ak§a.nl yemeği gc. 
tirdi ve kilçUk bir §i§edeıı ka.Jan 
Rum'u da ortaya koydu. 

- Ba.5ka içkim olmadığı için 
beni 3ffedcrsin .. dedi. Fakat ncaba 
bu yetnıe7. mi?. 

- Küfı canım .. rlc:ı. ederim. 
Mıumyn oturdu, bu ıııll'ada genç 

kız yumu52k elini J(ndar'm omu
zuna dayad:: 

- Biliyor -musun, dedi. Art.ık 
yarrn s.-ı.bahtan önce bura.dan çt
ka.mnzsın .. geceleri caddelerde do. 
lnşmnk 6lddetle memnu.. Oh Alln
hmı. sabaha ka.dnr ynnımda kala. 
cnğmı bild\ğim için ne kadar mes' 
udum .. 

Kolu ufalt bir ha.rcket yaptı ve 
Agata aıçnynrak uyandı. Olduğu 
Yl'lrde )'&tağm iç31.e oturdu. Kork
muş göz:er YC ga.ıip nazatiarla bir 
nn il}ln kendisine baktı, sonra ken. 
Cine gelerek glildil, tekrar ynt.nğ:ı 
ıızsndı, I{adnr'n sıkt srkt s:ı.nldı. 

Saat yedi buçuk.ta. evden birlik-
te çtklp gittiler .. 

Gece gökyUzü bulutlar ile ör. 
tülU idi .. sabahleyin de ince bir 
yağmur yağmıyn başlamıştı,. doğ-
ruca yürüyerek hastahanenin yo. 
hmu tutUar .. Ap-::ta. Kadar'ın ko-

\'apurunn ba hattn l~lettilerdl 
uun:m bir ha& lı:adar adam ala 
rah:ı.t ctmi!'tik. Ama sonra, b 
<1cnblrc kaldırdılar. Kimi §ÖYie 
mi böyle dcdl Tulıa.f tuhaf tefsi 
1er ya:uldı. B:r ttırlil Jsm cloğru 
nn öğrenemedik. 

O gemi, bcll.i çok büytt';•tü. 
ti fıızln. J.ömUr yakıyordu. tdnre. 
pnhah3·a mal oluyordu, lles.1.p isi 
rnfclc bn gihi nolrt.:ıb.ra e!b!:tto ili 
knt edilir. Anrak, "SU\-at" yeri 
uca dalın ldi~illt bir .ka~ vapur ~-u 
lanrlamaz mı! Kömür tc.~nıfti f 
lan gibi tedbirler ylizündl'n gere 
''AI:ny" m, gerek "Şirketi llayr 
ye" nln pal.amanı, ,amsndır 
ya çe!.dlmlş gemileri \-ardır, san 
mn. Hali~ lılaresf bunlan kiral 
maz mır YoJ zahmetinden, çektiğ 
mb: ez.tyyctteu gec;tim, korimyo 
rum ki hu gtd!3le, bir tmi:ıya 
uğnya<'nğtz. ~aliç" de kua, !:O 
korkune olabntr. Kurbanların h 
phnlzf a~latnc:ı.k ı.lcrecede ç.oğalma 
eı mümtıUn<lUr. 

tdı\renin elinde clbett<" ı;Unlli 
tıilet r:.nt1ı:ı 3}'1Smı göst.eren ista 
tistinlcr \1'.rdrr. Gemilerinin ta.51 
ma lıudrctlrr!ni de pek bi bilir 
Jcr, Bir lıerc ele sanlsr gi)zden g~ 
~hilirsc beni ürlı.ilt~n ihtimal onla 
rm da gözünde bUyür. nır fe!f.ttc 
tin eV\·elden önü nl'n~aı r, sonPB 
dan dökülecek göz yııstan, an 
pipıanlık çölUnli sular. Çöllere dö 
ktllcn göz yqmm j5e, hi~ bir fay 
dul yoktur. 

HAKKI SUHA GEZGI 

inönU gezi yeri 
ağaçlanıyor 

lnlSnU gezi ye.rinin eaaalı ha 
' artık meydana çılrmağa ba§lam•ı~ 

ln§aat .sllraUe Derlemektedir. Gezi ye 
rlnln Taksim meyd&nma ve Beledl 
gazınoauııa be.kan _ıammıan w:ııaaııcuaı~ 
ml§Ur. 

Tramvay C&ddeehııe karfl olan kıs. 
mm da iıı§a.sma ba§lanmı§tlr. Bura.si 
çmar, muı, çam ve billiıuıaa manoı,ya 
ağaçlarllc sllalenecektir. Manolya ala 
cı bUha8sa kokulu oldugı.1 tçln çok 
cff lrf)eeeJrtlr. 

Belediyede: 

Burgazın elektriii 
Bu!'gaz a.d8G'\8. elektrik 1tJeriylıeı 

meşgul olan elektrlc mUdtlril be.. 
ledife')'e milnoaat ederek yeni bir 
elektrik t.antea tstdniltir. Buna se 
hep de mamt flyatlarmm artması. 
clır. Burad3ld halk elfktrlk 88J'f.i.. 
yatma kilovat başma degil, göUlrü 
C11a.t'&k ayda~ lira venn~tedk". 
lda.re bunun '1,5 »raya 91kan)ma
söı iatemi!ftir. 

Sarayburnunda: 
poligon 

Beden TeriJiyeai mMürlillU Sa.. 
:-ayburnun.da poligon yaptıra.c&1tt:Jr. 
Bundan lbM.Jta. Beykoz ka.yı1dıaneai 
beden temiyeet mWtelleflorinin 
sporla.rma tahsis edilecektir. 

Mevlidi Nebevi 
İstanbul MüfttiJUğfiaden: 
80 Mart 942 pezartesi gUnU Re. 

bzyiilewel aymm on ikisine m\iaato 
dif olduğundan önUmilzdeld pazar 
ı;ünU akşamı (pa.zartesi gecesi) 
Mevlidi Ncbe\1 oldu~'U ilan olunur. 

~ıı evvelki Vakıt 1 

29-3-1018 

Paris boşalblıyor 
Bem - Parlsln w:un menzilli top. 

1arlıı. bombardrmıın edllınes\ üzerine 
zenginler kaflle kafile §clırl terket.. 
meğc ba§tamışlardır. Haber vef'.lldlğ\
ne g5re ille- kaçan, 1'"ransız vatanper· 
''erleri cemlyetlnln relııl Horla Barcı 
olm~tur. 

Vallitleı 

OUntl(llll 

dnjtu,u 
Öğle 

lklndl 
Akşıım 

Yatııı 

Pazar !Pazartesi 
29 Mart 1 30 Mart 

n. fl\.~eı: 11 & ev\'cl: ı:: 
Kaımn: H2 1 Kn rm: 148 

' llti8 n l':znn ı 'aı.;.ın t.1.ıın 

ıus ll.18 l'>,46 11,15 

12.19 5.49 12.10 S,48 

15.51 0.21 115.52 0.21 

ıs.sı 12.00 l8.SS 12,00 

20.03 ı.ss ::o.os ı.ss 

Dbrt nyın ndını d:?ğ:~tinn~ san 
ınamıılı ki yalııtt bir dil ze\'ltind~n 
ibarettir. Dil zevki :ıru:ıdıı bir ınc_ 
cleni:retin \'C inflbalan da bir mcr. 
1•'11 • iılir. niı) ü".ı< Millet Meclisi 
1nlıml! deki ~,ı ikiııti ayla linrşıln. 
acnırtır. 

Kadar GeSindo hissedilir bir kor. ~çin Pn la.ta n5~nlısmm yanına 
ku ile sordu: gl tli. 

Kadar J&{ağa kareı uyandı. Or. 
taltk hiUa karanlıktı. Birkaç daki
ka ıçın ge·;en a.ğ)r bir nakil vası. 
ı :ııımın çtkardığı gıcırtılı gürüllU_ 
~ U dinledi, soıira tckror etl'sfı sU. 
kün kapladı. Ynnın<ln Agata ba~ı
nı koluna koyınıııı dudakları sım 
srkı kapalı olduğu halde uyuyordu. 
Birdenbire bUylik bir hüzün içi.ne 
r.öktiı, fakat bu sevi.5D'leYi takip e. 
den kld.slk htizün deffildi. uyuyan 
lmdmm güzelliğine, dağmrk siyah 
s.~<:lıırma, nl:ıc.'\ knranhktan bllc 
mat ı:-:r LSil< aksettir-<!n pürüzsUı; 

luna ginniş, nazik, okf).llyıcı kUçUk 
h'ıkflye1cr :ınlatıyor, ı:;akalar yapı. 1 lım:ık 4.09 9.{2 4.07 937 

SADRI ERTEM - Eve mi?. Agata neş'cli bir k!'Z"dı .. giihi - :)Ordu. (f)rı•amı ııarJ 
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'D'eldldar Evlendirme Memurluğtm _ ı 
da Nipnlınmalar: 

tlektıdar Beylerbeyi Aralık S. No. ı 
26 memur Bahri ölmez ile Canan 
Karabsl; Üsküdar Suıtantcpe S. No.3 
terzi Akif Onat ile Şaziye Vural; 
Üııktıdar Hamıım l!nU S. No. 251 

tüccar Hamdi Akpak ile Cavide Uy
gun; Beylerbeyi Yonca S. No. 12 
memur İrfan Saklar ile Müzeyyen 
Belılloğlu; OskQdar Doğancılar Sıra 

eşme S. No. ı>O subay Fikri Çanak. 
kale ile Perihan Baykan; Üsktldar 
Molla bayır No. 4!l emekli Kerim ö. 
ek ile Scmrıı. Özak; OskUdıır Doğan. 

cılar Hacı hatun S. No. fil elektrikçi 
Nazını Akdarı ile HUiya Beyoğlu; 

Üsküdar ÇengeıkllyU Çınarlı S. No. 
4 memur Murat özcan lle Nnhlde De
rell; UskUdar Kısıklı Gemle! S. No. 
77 ttıccar Emin Çelik ile Naciye On· 
°"'rlr; Üsküdar Kızılkaya S. No. 82 
baytar Cevdet Örn~k ile Radife ınu; 

v 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM SIRKETI • 

SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

lstanbul · Bahçekapı, Taşhan 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa t<tlgraf adresi: DOGANT AŞ 

'O'skUdar Hamam önQ No. 95 usta Be. ! .. ----------------------------' 
kir Öcal He Fatma Kahrnman; Oskü. 
dar AIQdc S. No. 15 memur Haııım 

BU!ç ne öğretmen Sa.ftye Şenses; 

Üsküdar Yalıboyu No. 88 bakkal Ali 
Galip Ue Cemil Birsen; Üsküdar 
Molla t.sa S. No. 85 lokantacı Ali Ras· 
gele ile Bedia Çet1n; OskUdar ça~ı. 
içi Kestane S. No. 29 gemi kaptanı 

Htls1'ev Denizer ile LeylA Kocamıız. 

Çocuk hırsızlar çoğalıyor 
Son gilnlerde yapılan hırsızlık 

suçlarının yüzde sekseninin çocuk -
1ar tarafından işlendiği anlaşıl • 
makta.dır. Bu :iki gün :zarfında şeb.. 
ıin muhtoıif semtlerinde yirmiye 
ye.lan hirsızlık ve.kası olmuş, bun. 
l:ı.nn orı beşi QOCU.klar tarafmdan 
yaprlm~tlr. Yakslana.n çocuk hJroo 
sız1arm be~ tevkif edilerek hap~ 
saneye gönderilmiş, on tanesi ke. 
fnlccte rapten serbeırt bmı.kılmı:ş • 
tzr. 

Bu 1:ocuklarm hepsi de verdikle. 
rl ifadelerde. si.nemada gördilkle • 
:riiı1 tatbik etm<>k ve çaJdxkl:ın şey 
1--..ri Batarak pnrasile tekrar sine • 
maya gitmek için hmm.lık vapt:ck. 
lannı eöyle."tli.~lerdir. " 

Okuyucu mektuplan: 

Zeytin yağı meselesi 
Bir okuyucumn7.dan aJdığmm: 

nektnptur: 
"Gazetede okudum; Tice.ret Ve

Jıleti r.eytin yağı fiyatmm yük. 
eımce:ndeu kuşkulana.ra'k bu ya. 

ğın memleltette mi:ktannı tıihltik 
atmiş ve kıı1t ~ton olduğunu an. 
laımş. Memleketin ttı.tiyacı on beş 
bin ton tmlş. İhracat için veıilen 
pirim 1 erin mlktaTt?u mütebaki mi.k 
tara hasr ve terı!ds etmek suretiy: 
l" pahahlığın önüne geçecekmiş, 

J stanbui JJeiterdarlığından: 

Dosya No. 

51217-114/319 Mecldlycköyünde 12 pafta 107 ada 11 par. 931.tsO 
sel No. lu (2084) metre murabbaı a.rsnnın 
tamıımı. 

318 Meclcllyeköyünde 12 pafta 107 ada 10 par 1984.30 
sel No. lu (fi670) metre murabbaı arsanm 
tamamı, 

312 Mecldiyeköyündc 12 pafta 74 ada 6 par.sel 708 
No. lu ( 2360) metre murabbaı arsanm 
tamamı. 

55100/3031 .&.yoğıu Hüaeylnağa mahal~ Duvarcı 560 
sokağında eski H yeni 86 kapı 530 ada 14 
parsel 83.50 metre murabbaı araanın 

tamamı, 

1.2412 Samaty&da Yalı mahallea!nin eski Bostan M 
yeni Bostan derunu yeni Atmaca sokağın_ 
da eskl 161 yeni 30 kapı No. 1118 ada 31 
parsel No. lu (25) metre murabbaı araa-
nın tamamı. 

52301/2243 Btıyoğlu Bil1bW mahallesinin Vişne ıt0- 19 
kağmda 6655 ada 16 pal'llel eeki fi yeni 
22 kapı No. lu(l9.25)metNı murabbaı arsa· 
nın tamamı. 

Teml
nat 

70.30 

1.30 

Yukarıda yazılı gayrlmenkulun 6.4.942 pazartesi günU saat 15 de Def. 
tetda.rlık Milli Eml~ MUdUrlUğünde mUte§ekldl Koınllyonda ayrı ayn ve 
açık arttırma ile ııatılacakdır. Fazla iz.abat için mezkQr MUdUrlUğe mü-
raca.a~ (3961) 

1 lıtanbul Belediyesi ilanlan 
m 

j 
Temizlik işleri hayvanatı için almacak ~ ton ııa.man ve 14G ton kuru 

ot kapalı zart UIU.llle eksiltmeye konulmuştur. 'Mecmuunun tahmin bedeli 
19900 lira ve ilk teminatı 1492 lira 30 kul'\l§tur. şarbıame Zabıt ve Jlue. 
mellt .MUdUrlUğU kaleminde görWeb!Ur. !hale 13.4.942 Pazarteei günü saat 
15 de Dıılmt EncUmend yapılacaktır. Taliblerln ilk teminat makbuZ veya 
mektuplan, 941 yılına ait ticaret oda.aı veelkalan ve kanunen ibrazı la.zmı.. 
gelen diğer vesaik ile 2400 numaralı kanunun tarl!atı çevreelnde hazxrlay&
caklan teklif mektupla.rmı ihale günü saat 14 de kadar Dalmt Encümene 
vermeleri IAzmıdır. (3799) 

Bir kadın kolunu 
makineye kaptırdı 

M.inı.a:r Kamm mahallesinde Ha. 

Yeni neşr yat 
Bo Harbin lçyttıı:ö 

Bizdeki istatisUk ra.kamlan ha
kikatten ziya.dece uzaık olduğu için 
btı he~ba doğru na.zariyle bakmak 
müfrit bir hüsnUniyet olur. Doğru 
olsa bile iaşe laı.nunu mucıöince zey 
tinye.ğı bugU.n ea.de yağrn yerine 
gflÇt:iği için aarfiyo.t miktarmı iki 
kata ~?brınak hiç mübalaga.11 de. 
ğildir. Memlekete her sene giren 
milyonlarca kıüı vejetalinfıı yerine 
s:ı.rfed lecek zeytin yağını dü§fuıU
nllz .. seferberlik 'lolayısiyle s::tbun 
sarfiyatı da artın.IITT.tr. Bu d:ı zey_ 
tin yağından yapılır. 

1 

san Sezai sokağmda 8 numarada o 
tuTan ve Topka.pıda 3 'l"'ımaralı 
pamuk fabrikas:n<lı Çtı.lışan Naciye 

tnglltere Ba§Veklll Vinllton Çörçll'. 
in Harp Nutuklarım ihtiva eden bu 
mühim eaer İnglllzce ultndan lisanı. 
mıza Haldun Ya§aroğlu ta.rafından 

nakledilmiştir.· Ahmet Halit Kitabevi 
tara!mdan nefis bir surette bastJnL 

mr~trr. 

Zeytin yağxmn belki bir mahal 
sarfı daha zuhur etmiştir. maklne 
yağlan gelmediği cihetle kabil o
la.n yerlerde • mesclıl sabit m:ı.ki
nelerde ve saat olnuyruı vesaiti 
nakliyede_ hafif ve hatta ağır yağ_ 
lar Y~e zeyün yağr kullanılıyor. 

Bu sebeplerden do'ayı zeytin ya. 
ğı pirimler.ilı.i tamamen iptal et-. 
mek ancaık zeytin yağ' fiyatlarını 
ve dolayısiyle s:ı.dc yağı biraz di.i 
:Tii.rür: ve müstn.hsili de yİne ~
"'il.Mide etmez.'' 

&ış~ Sulb tcra Memurlu,tun· 
dan: 

941/69 
Bir atacağın temin istilası için tah. 

t.I hacze alınıp paraya çevrilmesin" 
karar verilen aynalı gardırop, konsol 
ve buna mümasil ev eşyası 2.4.9'12 ta. 
rihlnc mtlsadil pcrııembe günü Beyoğ 
lu Abıı.n08 sokak 7 No. lu evde saat 
10 dan saat 11 re kndar açık Artırma 
sureUlc bilmUzaycde paraya çevrile • 
ı:t!kcllr. Yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde ikinci artırması 9.4.942 ta.rl· 
hine mtlsadlf perşembe günü ayni yer 
ve ayni saatte en çok artırana ihalesi 1 

icra edllccckUr. Della.Iiye ve sair mas 
raflar alıcıya aittir. Taliplerin ycvmU 
mezkQr ve saatte mahallinde hazır 

bulundurulacak memuruna müracaat 
eyl<'Tnelert llA.n olunur. (8920i) 

a.dmda bir işçi kadm, fabrikada 
makineye k<'lunu kaptırmış. kolu 
rlirseğmden kopmuştur. 

Naciye. baygın bir halde H~i 
hastahanesine kaldmlmı:ş, hildise. 
de herhangi bir suç olup o'madrğ• 
yohıncln tab't'kat<\ ba..cılammştır. 

1 İçinde bulunduğumuz harbin lngllfz 
BB§veklllne göre ııebeblert ve içyUzU. 
nU anlamak latıyenlere bu eseri tav
siye e:le:riz. Ta."loai 1 Ura. 

rkiye ~ambarlyet 

ZiRAA T BA KASI 
Kunı.lq ıartıı.ıı 1888. - 8ernı••.V81: 1000,000,000 l'Unı U.... 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para b1rikt1ren1en 28.800 ura lkram!y• "ertyor. 

.. ıraat Bankıı.Stnda kumbaralı H ihbarsız tasamı! beaapıarmaı erı u 
~ Uram buJunanıara senede 4 det& çekilecek ııur'a Ue &f&gıda.ID 

• • • • . .. 
MI • 

olLtıa ıtöre ikramiye dafttılacaktıı. 

~ ı.ooo • l%O • .. t,80G • 

~Ol! l,000 • 120 it • •..BCM • 
tM 1,000 • 160 • IO s.soc • 
100 t.000 • 

OlK.KNJ· • Hesaplarındaki paralar b\r ıene tc;tnde ~ t!r&d&ıı aşa~ 
ıııı;ımlyenJen lkramlye c;ıktığl takdirde % 20 tazıa.ıyıt nır1Jecektlı. 

Keşldeler· l 1 M.arL U Hazl.ran. 11 EylOL U Blrincikl.nun tarlhlt 

rtnde yapılır 

• • • ~ ' ... ·- .. ~ ! ..... ,... "'. ••. . . . . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

.................. ' •• ·;. ,,, ~.: •• .. ~ ••• 6• • ' 

tsTANBUL BORSASININ 
ı8--3-9U 1'1yatla.n 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrid 
Stokholm 

açdJt " aıapa.n.ı~ 
l Sterlin l>.22 

100 Dolar 
100 İsveç Fr. 
100 Pezet& 
100 İsveç Kr. 

ESHAM VE TABvtt.A 1 

% 7 941 I>emlryolu n 
İJ Bankası Ha.muine 

JBugünkü radyo 1 
8,30 Program, memleket saat ayarı 

8,83 Ha.ti! program PJ. 8,45 ajans 
9,00 hafi! parçalar ve marşlar Pl. 9, 
llS-9,SO Evin ıaau. 12,30 program, 
memleket saat ayan 12,83 Tllrk1ller 
12,45 ajana 13,00 Müzik Fasıl prog. 
ramı 13,80.-A,30 Radyo salon orkes. 
trası. 18,00 program, memleket aaat 
ayan 18,03 Radyo dana orkestrası ıs, 

45 Konuşma (Ziraat eaati) 18,l>li ka
nflk prkr ve tUrkWer 19,30 memle· 
ket aaat ayan ve ajans 19,45 Serbest 
10 dakika 19,55 Romen hal havaları 
ft dansları 20,15 Konu§Dl.& (faydalı 

bilgiler) 20,30 Faaıı h<!yet1 21,15 Tem 
sU Zl,S5 Kantık program Pl. 22,30 
aaat ayan ve ajans 22,45-22,50 ya.. 
rmld program ve kapan.1§. 

Şehir Tivatrosunun 
DRAM IOBMINDA 

1 
}Un•1U7 15.BO da 

~kp.m 20.80 da P A R A 
(Boa Balta) 

KOMEDt KISMINDA 
SöZON IUSASl 

---0-

Beyoilrı Halk ~ineması 
3 BDYO'K FİLM 

ı - Lorel • Bardl, Kodeste. Tnrk~ 
1 - Bllyttk Şehir 
S - Pollı Pençetılndc. 

1 KAYIPLAR 
Sahibi olduğum 41M sayuı çift yUk 

arabamın plAkamnı zayi ettim. Hük
mll olmadığı 111\n olunur. 

Oabbar olfo Alliuıker Ho,gör 
(39295) 

.. * • 
Bolu Erkek orta mektebini 938 -

934 ders yılında bitirdiğime dalr aldı_ 
ğun fotogranı vesikamı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdıı.n eskisinin hUk 
mu olmadtğmı il~ ederim. 

Düzce: 7~ fldanlığındıı. Salt Alhok 
(89291) 

"' ~ 4r 
940-9H senesinde İstanbul üniver-

sitesi tıp fakUıteslnden aldığtm hUvL 
yet cUManını kaybettim. Yenisini a
lacağnndan eskisinin hükmü yoktur. 

SSS5 Güzin Barlas (39208) 

• *"' 
HUaeyin oğlu Nuri 1823 doğumlu. 

yum. Nüfus cüzdanımı ve jçlnde yazılı 
olan askerlik terhis tezkeremi zayi 
etU~imden yen!!llnl çıkaracağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
Kurhağnlıdere Ha.san paşa mnhnlle. 
si Ça~,r caddesi No. 61 ~ur! Yal-

man (39800) 

"' 11- • 
Klğt nUfus memurluğundnn aldığım 

nüfus cüzdanımı zayi etUm. Yenisini 
alacağrmdan esklslnln hUkmU yok. 
tur. 

Kllt't ka1.aııınm Gönek nahiyesi :\lu. 
zun köyUnd"n Slilryman oğlu SU do- 1 

ğumlıı: Kt>kl 
$ ı;ı 

Maltepe Atış mektebinden aldığım 
terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
nlacağt?ldnn cııklslnln bUkmU yoktur 
KrlıçnH yobı\ncı nsl<erllk <1ub<':stnde 
ka.yrth Kunıc·ı~·lı bınnll oğlu Cafer 
Tlirker 817 doğumlu 

1 OOKIOtt 

1 HAFIZ CEMAL 
'LOKMAN HEKiM, 

, ... tnLtvtt .. t1Tr.RAl<•l81 
Olvanvolo 104 

MuayenP ~'IR 1.-rt· 2.~.I\ TPI 2'l l 1 

TURKiYE iŞ BANKASI 
UN2 IKMAMJ a'IU.il:Ka 

Kücük T"'sarruf 1 adet 2000 Llralıll • 2000.- Un 

Hesaplan • • 1000 • - aooo- • 
1 • 130 • - UW>O-

19'% •"'\HA!ll\'E Pı.ANl • • 500 • - UW>O- • 

fU~Şfl>El.lı:tt : ! Şııbat, 4 10 ~ ~ • - 2rıoG.- • 
t() . 100 • - 6000,,- • 

1Rytıı., ! "tm't09, l! fkln 60 5Cl - 2600.-• • 
el l.e$ rııı tartJılerlnOe 2"0 • ~~ • 

rnrnlıl'. 20C - 10 • 

Maarif Vekilliğinden: 
16/Hazlrnn/941 tarih ve 4885 numaralı rcsmt gazetede neşredilen 

2/15923 saylıı tnlımatnameye göre orta okullııra matematik, tablly , Fran. 
sızca, Almanca ve İngilizce dcrelcrı için öğretmen muavini seçilmek üzere 
l&tanbulda Yüksek öŞ"retmen okulunda w Allkarada Gazl terbiye c.ruttltU
sünde imtihan açılacaktır. İmtihanlar 15,Vl.942 pazartesi gUnU b:ı.§layacak. 
tır. tsteldller n bulımdul,lnn yerin ronarU idarelerine ba§ vurarak lmtllıana 
girme şartlarını öğrenm l •ri ve vcsikıılarım bir dilekçeye lUşUrerek en geç 
~O.V.942 tarihım• :;ad:ır VckiJ.Jiğimlze ~öndermelerl llA.ıı olunur. (2103-2809) 

9evf~t Demiryoltart ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhaınnıcn bedeli (8700) lira olan 175 X GIS m/m. eb'admda .,. be· 
heri 1,5 volt ve 85 Ah tako.tmdn 2000 adet Kuru pil (10.4,1942) Cuma 
günU saat (15) on beşte Haydarp ada Gar binam dahillndeld komiayon 
tarafınolıın acık eksiltme usullle satın almacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin (277) lira (50) kuru:tuk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte c <sıltme gUnU saatine kadar 
komlayona 'Uilracaatı3r1 IAzımdır. 

Bu işe ait şartnıınıeler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(8780) 

"Vakıt,, Kita evı ırı ent 
neşriyatından bazıları 

HerkP kentli ,a3~nwı ~ tilkAye.ıeı - 611ıKlll 

.;;nK.J KUNl il 
s--rıı ~-..1yorunı - Koma.c - tillltflA,:li tUJHÇAK ,. 
tO lh!rt!&. <ıı:t:r.ett'<'J lk - '.:.l1ıası1 ALf1'G atı 

·rı~llıo· Seb'UNlll 1f!'11 ~l!I; llr\KKJ lAJUh US M 

Uçnncn ~ultao lleltıııcdln "' rı .. .-1 Ullğllnl - Hll~'\IJ OK.Aı-. :wı 

li~.ndl ktmdlnt" ı 000 1«ellmt: UP .t;n:lll'.1 - l"l'ansuA.':t llltab 86ll 

KetıO> Mt"UdİDt 1000 ıu•llme Jr eğ"•tlci .\lmanal ıdtatı 164) 

Kl"nıt 1rrndın,. ı 0(10 kPJIRW' ır 'll!'n•tll'I • fnıı1117"1f' ıcUall ~ 

1 8 

SAHfBt : A.SIM IJS 

Umumi • 'eşriyatı ıdare eden 

Ba~ıldıl!ı yer: VAKİT MATBAASI 

He/ik Ahmet Stıı~ngil 

, 


