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Avrupada 
sulhun esash 

şartı 
······••················· 

Almanya. Avrupa işlerinde in. 
gilizlerlc anla§m.a.k isterse mil
letlerlıı hUrriyeti prensipi ka" 
bul edilmelidir. Aksi takdirde 
Sovyet Ru.sya ortadan lkalk.mıa 
olN. bile A ... nıpa harbi ilti ta. 
raftan bir1 ta.mamile yıkılınca 

ya kada.r de\"8lll edip gidecek
tir. 

••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: Asım Us 

İngiltere kıralı Altıncı Corc, 
radyo ile yeni bir söylev verdi; kı" 
ral bu söyle~inde tnı::iliz mil1etinl 
zafer dWL' ma çağırıyor; bununla I 
beraber lngilterenin harp gayesi • 
insanlık i~ln hUrrlyctln kurtuluşu 
olduğunu belirtiyor. Milletlerarnsı 
serbest llk yeıiiden kurulmadikça 
dünya ürerinde sulh olamıyacağı· 
nı anlatıyor. 

Harbin ilk ~ündcnberl İngiliz 
•levlet adamlarmm dalma harpten 
bahsederken tekrarlamakta oldUk
lan bu hürriyet, demokra6i, halk 
egemenliği gibi kellmelerfn İngil
tere siyaseti be.Jmnmda.n mana ,.e 
mahiyetini bllmjyealer bu sözlerin 
belld samimlyetJnden şüphe eder
ler. Fa.kat bunda §Üphe etmeğe ·ma... 
hal ydktur. İngilt.erenbı ana siya· 
ııetJai ellerlDde tutan adamlar 
dünya milletlerinJn. bilha&sa. AV• 
l"Qpa memleketlerinin demokratik 
rejimle idare oollmesinl İngiliz 
milletlnln de hüniyeti için zaruri 
bir 38ıt ola.rak görürler. 

Ba hakikat.i i~i kanıunak için 
gödmilzü bir asır en·elld Avrupa 
tarihi içinde biraz do1a§trrmak 
faydalıdır. Vakt.ile Napolyon A\·· 
rupayı ba.5ta.n~ isdli ederek 
bütün kıta Uzerinde'ki milletleri 
kendi emir \"e idaresi altmıla bir
~cğe kalkı;ınca İngiltere bu 
harekete kar:ıı gc1ml3U. Çünkü 
Napolyonun bUtUn Avrupa Uurin-
4- eaemen1ik kannuı t~ 
hllr varlığı i!:ln bir tehlike kil. Bir 
diktatörün emri ,.e n\lfazu altma 
geoen bir A v.nıpa kıt ası karşısında 
Brltanya adası üzerinde İngiliz 
nıillctfuin serbeSt ya~amasma im
l&ln kalmazdı. 

htgiltere Napolyonu ma.ğlfıp et· 
mek j~in o zaman A l"USturya. Prus
ya ''e Rusyn ile birlestl. Bu ittifak 
ttzeriu~ hütUn Avrupa Napolyonon 
elndcıı kurta.nlclı. Bundan sonra 
Avrupada yeniden bir Napolyon 
tehlikesi ba.sgöstermeslne karşı 
gelmek için dört devletin (tngil
tere, Rusya, A vwıturya, Prusya) 
ittifak rejimi Iamıldu. Fakat son
radan Metenlih sistemi denllcn 
bu rejim yavq ya\.-..ş Al·rupa tız.e. 
rincle Napolyon egemenliği yerine 
Avusturya, Pru.<Jya ve Rosyamn 
m~rek egemenliği şekline gir· 
meğe ~ladı. Bo devletler de
mdkTaUk ihtil&l hareketlerine en· 
gel olmak \"e Avrupa memleketle
rinde mutlak monaıııi sisteminin 
yqamasma. ~1"'1J&k l~ln ,u veya 
ba memlekstbı dahili işlerine ka
npnağa meyletti. 

O zaımn tngUtettde mlftetlerin 
hürriyeti fikri kendini gösterdi. 
ısıs de lspeııya meselem dolayı
sfle bir İngiliz beyannamesi neş
l"flClildl. Banda "İngiltere ile A
\'118turya, Basya ve Prusya al'a811l· 
dakl ittifak Fran98Ml dünyaya 
egemenliği davasına ka~ kurul· 
muştur. YdkSa bu ittifak aunyayı 
~ et.mek, ya1uıt diğer mille~le
rin kendi b}eriııe karışmak ı~ln 
değiJ.,, deniliyordu. Bundan sonra 
yeni iktidara geÇen İngiliz harici
ye nazı:rı Ouınig İspanya Uzerlne 
yaptlan miidabal4Jl protesto etti: 
"'tnglltere her mllletln kendi ken
dini idare etmekte serbest bolun
ınumda mra.r eder'' dedi. 

itte o vakit İngilterenin Napol· 
yon teh.Hk"8ino k&l"§l blrleserek 
lıarp ettiği mUttefi'klerine bu !le· 
kilde mohsllf vulyet alması İngi
liz siyasetinde milletlerin hUrriyc
U preııslplnin neden tlOlayı değlş
lbez bir prensip olduğuna gösterir. 
l'anl JogiUilerilı mllletlcrara..~ı 
hürriyete tazafta.rlıkl&n \'e bu 
prensip uğrunda. harbi göze almn.· 
lan tıqka milletlerin hiirrlyetlerl· 
1'İ müdafaa etmek için değil, ken
di hftrrlyetlerinln ancak bu suret
le kurtulacağına kanaat getimıl~ 

obnalannclAndrr. 
İngiltere mllletlerln hürriyetle

rini ister: çünkü A\'nlp& mlllet
l'!lri h\1r sistemle idare edilirse a. 
ra.Iannda. birleŞip İngiltere tmpa. 
ra.tonağuııu tehdit edemezler. Ba 

Fakir ailelerin beş yaşından küçük olan çocuklarına 

Yılda altı kilo parasız 
H aricige Vekili~ 

beyanatı • 
mızın 

• 

şeker verilecek Türk hükOmetL çizdiği politikaya ne ka
dar dürüst devam ettiğini isbat etmiştiı Ankara, 30 (Vakit muhabirinden) tinin tudiklne aunulacakt:xr. Talı., 1 küçük çocuklara yılda altı kllo para. 

- İ§Çi kesafeti fazla olan yerlerde. mabıame eaaalarma göre, fakir olduk. l!lZ §eker verllooekttr. Talimatnamede 
ki fakır allelerln beş ya~mdan kUçUk Jannı aöyliyen aileler bu durumlarını 1 lKi kesafeti fazla olan tiler ztkrcdll. 
çocuklarına §eker dağıtıımuı etratm. ma.hallt fakrühal mazbataları ile tev. mlştir. Türkiye Almanya ile 

kıymetli bir iş arkada
şı olarak kalacaktır. 
Ankara ile Moskova 

dakl hazırlıklar bitmek üzeredir. Bu sik edeceklerdir. Evvelce eski fiyat 1 . tstıı.nbul, tzmtr, Ankara, Kayaer!, 
maksatla hazırlanan talimatııame ö. Uzerinden fakirlere oeker tevzii dU§U.. Eskişehir, Zonguldak, bu aradadır. 
nUmUzdeki günlerde Vekiller Heye. nüJUyordu. Yeni karara göre, bu gibi 

Hindistanda 
Kırips 

radyoda 
Hind ahalisine bir de

meçte bulundu 
--<>---

ingiliz hükOmeti 
Hindistanda hür bir 

meşruti idarenin bulun
masını istiyor 

l"eni Delhı, 30 (A.A.) - Siı 
Stafford Kripps, serbest domin· 
yon hakkını almak ~uretiyle ban 
şın imzasından hemen sonra 
yeni Hind birliğini kurmak için 
seçimle tesis eciilecek idareye 
ait tgiltere hükOmctinin Hindis· 
tana ait teklifini neşretmiştir, 

(Devamı Sa. 2 Sri. 1 de) 

ltalyan Ajansına göre: 

Lavalin iş başına 
getirilmesi 
imkansız! 

Visi yeni bir vakit kazan 
ma manevrasında 

bulunuyor 
Dem, SO (A.A.) - "Radiurbe'" t. 

talyan Ajansı bildiriyor: 
Fransanm durumu lsviç.renin alya_ 

at ve diplomatik mahfillerinin dlkka. 

· ı rrası~!1a bi~ ~ey de· 
gışmemıştır .. 

1 Hariciye Vekilimiz •Ş•ü•krii·.· . • S.a

11

-

racoğlu Romada çık.an Popolo di 
Roma gazetcSııin Ankara muhabi· 
riı:c Türkiyenin A lma.nya, İngilte
re ve Sovyet Rusya He mUnase
betlerine da.!T byruıatta bulunmuş· 
tur. 

lıwiçre ga.zctelerinde okunan bu 
l:eyanat.mda Hariciye Vekilimiz, 

Uarlclyo \'cklllm\z Şükrü Saracotm 

'rürkiyenin dış politikasının tam 
1 .-------------·ı 

bir tarafeızlığa dayandığını, Tür. 

1 
kiycnin bu tarafsızlığı konımağa 
karar vermi~ bulunduğunu söyle". 

Alman • İngiliz deniz 
kuvvetleri arasında 

dikten sonra demiştir ki : 
"Taraf'flzlığnnızın bütün harbe . 

den de\·letlcr için faydah olduğu. 
ı na kanliz. Kimsenin bize aldırma
ğı aklmdan geçlremiyeccğt fikrin 

J ıJeylz. Çünkü muhariplerdcn hep. 
1 ı;fnln kifi <lerecede düşmanı \'ar. 

Bir çarpışma 
oldu 
-<>--

dır, içlerinden hl~ birinin ilahla. 

1 rmuzrn ylikünü de bnnlann araı ı-
1 ıta katrnağa ~ebep olmakta menfa 

16 ticaret gemisi batı
rıldı. Bir lngiliz kruva· 

zörü torpillendi 

Şark eepbeıelDde Alman ukerlerl. •• 

Şark cepbeılnde 

Almanlara göre: 

Rus suvarilerinin 

Amerikan tebliği 

Filipinler-de 
Şiddetli muharebeler 

devam ediyor Romen mevzilerine yap
tıkları hücumlar 

püskürtüldü 
----<>--

Sovyetlere göre: 

20 meskOn mahal 
kurtarıldı 

Düşman ağır kayıp
larla püskürtüldü 

Vllflngton, 30 (A.A.) - Harbiye 
Nezaretinin tebliği: 

Fillpinlerde: 28 mart gecıeal Bata. 
anda şiddetli bir muharebe sabaha ka. 

1200 Al . d•ld• dar devam etmif ise de hücum eden. 
man esir e 1 1 ter ağır kayıplarla geri pUakUrtUldU. 

BerlJn, 30 (A.A..) - D. N. B. A. ğü için 29 mart fecir vakti muharebe 
janamm salAhiyetli bir kaynaktan ö~. sakinlt!§mlştlr. 
rencHtine göre, Bol§evik sUvarl ata.. Son 2t saat ıc;inde düaman mUhlm 
yma mensup müfrezeler 27 mart gU. kuvveUerle taarruz te.şebb\l.8Unde bu. 
nU d<>S'U cephesinin cenup kealmlnde l lunmamıo ise de her iki taralm keşif 
ki Alman mevzllerlne hUcum etmiş • kollan bUyUk bir faaliyet göatermlo. 
tlr. Tanklann himayealndc edilen bu terdir. Düşmanın pike bombardıman 
bUcum Rustarm bazı: noktalarda Ru_ tayyareleri cephe haUarımn:a ve geri. 
men mevzllcrine girmesiyle neticelen. ıere kal'§ı taarruzlarına devam et • 
ml.şse de ,ıddeUi karp hücuma geçen mtşlerdir. 

Romenler Sovyet aUvarllerini pUskUrt Corregodor'a ka~ı dll§tnan hava a. 
mUj1erdJr. Kmmda hafif topçu faalt. kınları gündüz ve gece devam etmtı,ı. 
yeti olm\l§tur. • tir. Fakat bu alanlar için kullanılan 

Berlln SO (A,A.) - Harkof doğu_ (Deı•amı Sa. 2 Sü 4 de) 
aunda martın son haftumda 259 Sov. 
yet tayyaresi tahrip ed11mişUr. 

Berlln, SO (A.A..) - Alman ordula· 
n be.,kwnandanltğmm tebliği : 

ooneç ~de, Harkof doğusun. 
da dll§m&nm kuvvetli taarruztlU'ı şid. 

detti muharebeler neticesinde pUskUr· 1 
tuıaıuııtUr. 9 t&nk tahrip edllml9tlr. ! 
DoğU cephesinin diğer tasmmda, 

tekrar baflıy&n don altında yapılan 
dll§man taarruzlan da. akim katmııı 

ve dQfm&na çok pahaliya oturmU§ • I 
tur. 

(Devamı Sa. 2 Sü. 2 de) 

ati bulunamaz. 
(JJr.uamı Sa. 2 Sü 6 da) Bir Alman muh-

Sofya Radyosunun ribi battı 
Rusya aleyhindeki ı Derlin, so (A.A.) -:.~tınan Baş 

ı kuınMdanlığmm tebliği • 

neşr·ıyatı + HU3Wiı bir tebliğle de bildiıilm.ş 
(\1duğu Uzere Alınan ckniz:ıltı:arı 
şimal Atla.nUktc ve Amerika Btrlr>. 

Bulgar milletinin duru· F;ik devletleri açıklarında 110.600 
munu değiştirmedi tonilato .t~~"l.rlilda 16 düşman öca 

l"et gemıeım b3.tırmı91ardır. BuD!a.. 
Londra, SO (A.A.) - Bulgar kralı 

Borla ile Hlller arasında yapılan gö • 
rllşmenln netk:eai bakkmda hiç bir 
şey bilinmemekle beraber, Sofya rad. 
yoırunun birkaç günden beri dlnleyi. 
ciler araaında Rus aleyhtan hlaııiyat 
uyandırmak için propaganda gayreti 
yayması dikkati çeken bir emare ol • 
mU§tur. Bununla beraber, radyonun 
bu gayretine rafmen, Bulgar mllletL 
nin durumu detıfmif g6rllnmUyor. 
Millet., Sovyetıere karııı harbe gir • 
mekle kazanabileceği ,eyin gençleri -
nin kUtle halinde ölmesi olacağını 

müdrik bulunmaktadır. ÖbUr taraftan 
Bulgar mUletl Ruslara kar§l belki de 
başka Slav mlUeUerin~ olduğundan • 
daha fazla bir sevgi beslemektedir. 

Alman prestiji ı,ıudur: Bir milletin 1 
emellerini istihdaf. 1 

nn 8 i 75.000 tonlliı.to tutarında 
büyük petrol gemisidir. 

Alınan torpido mubripkııri, 29 
ı:ıart tcbli.,öindo hava kuvvetleri. 
nin taarruzuna uğradığı bildirilen 
ve Munmarska. gitmekte olan bir 
dilşman gemi kafilesine hücum et.. 
mi'jlerdir. Nevyorktan gelen "" 

(Devamı Sa. 2 Siı 5 de) 

Niçin inciniyorlar? 
Hakkı Süh&run "Belçl.kadasa ıe

IP>n kum" ~ıkh yazısı ür.erinc 
Paphahç-0 cam fabrlkMı mOclllrltl. 
ğü bir nevi cam kumlaroun Belçl. 

kadan gettrllnlfWI 1cabettiğlnl be. 
Urterek cevap vennı,tı. Hakkı sn. 
ha Gezgtn1n ba cıevıt.b mllnMebeti. 
le yazdığı fıkrayı bugün UçUncll -. 

hlfem1zde bulacalaıanıı. 

Bulgaristan& komşu bir memlekeL 1 
te, Mlhailovi<; ta.ra.!tar Sırplar hlç bir 1 
zaman baş eğmediler ve Nlı,ıtc bir İ· 
talyan tu.menine ka~ı kazaııdıklan 1 
son zafer henüz öğrentlmif bulunuyor. 1 

'-------------·• 

ingilterede yapılan deniz Hisar 
destroyerimiz iskenderuna geldi 

tskendenın SO (A.A.) - ln- sa bir hitabe ıilo geminin uğur 
gilterede yapılan Denizh11..Ar des· v: g~cil~n. cetıe~n lbU • 
t.-"<>yerimiz de bu sabah. buraya yük şöhretlenn~ la~ bir kahra 
ge imiş, ve bayrak çekme töreni ma n olma.sı:ru dilemiştir. 
yaptlınşttt. Tuğgeneral Kanatlı kı-

tini çekmektedir . 1 Berlin salon . 

1941 yılında Hava KurumunF 
4,231,265 lira bağışlandı 

V&§ington ne Vi§t arasmda yapı. 
ıan anl&§Illa, Amerikan istekleri önUn 
de Fransanm boyun eğmesi, Peten • 
Laval konu}maaı, Vl.§1 hUkQmetını.n ' 
isWuı ve nihayet Lavaıln a;ekrar ik. 

(Devamı Sa. 2 Sü • de) 

defa Bitlerle M~nnlnin Avra· 
P."YI birleştinnek te§ebbüSüne gt. 
rlşmeleri de ayni !'lebept.M dolayı 
İnglltereyi harekete gedrmlıt.ir. 
Onun l~n Almanya Avrupa ifle
rinde İngilizlerle anlaşmak ister
se milletlerin bürriyeU prenslpl
nl ge.rçe4<taı kabul etmelidir. Ak· 
si takdlrd~ Sovyet Rusya ortadan 
k1\lkmış ol'ia bile Avmpa harbi iki 
taraftan biri tamamlle ydalmcaJa 
kadar ~ edip gicleCelldr. 

orkestrası Yaz saatı 
1
•
1
k ko~vercli 1 Bu akşam 24'de 

Mlllt Şef konserde Saatlerinizi bir saat ileri 

bulundular almayı unutmayınız! 
BqvekAletin neşretınlt oldutu bir 

Ankara, SO (Vakit mUhablrindeD) 
- Öğleden aoııra Berlln salon or. 
keııtraaı koa.eervatuvarda konaer ver. 
di. CUmhurreisl, Bagvekll. Vekiller, 
Parti umum1 kltlbt, Madam Papen, 
gezide blr davetli ımufı bulundular. 
•Hlameri bir çay sly&tetı t&kip etti. 

tebliğle yarından itibaren aaattter bir 
saat ileri almmak suretiyle yaz saa. 
tinin tatbikine ba§lanaeaktır. Dalrele. 
rln ve oktUlarm çall§Ula saaUerln~ 

ht9b1r değl§me olmıyacaktır. Bu ak. 
oam aaat 2• de saaUerlnlzi bl.r saat 
ileri almayı unutmayıhtz! 

Sekizinci Hava Kurumu kurultayı 
mayıs ayı içinde toplanacak 

Türk Hava Kurumunun genel mer. ılın bağışlamışlardır. 

kez heyeti dQn .saat 10 da Seyfi Düz_ 
görenlıı l:ıqkanlığl altmda toplanarak 
acldzincl Hava Kurult&ymm mayıs 

ayı tçlnde toplanma.sına karar ver • 

mi§lerdJr. 
Bil1hlre, Kurumun faaltyetlne alt 

raporlar okunmu§ ve 1941 yılı feyizll 
bir yıl olarak kabul edlhnigtlr. Ku. 
ruma bu y11 ds yurddaşlar 4,231,265 

Merkez idare heyetl vataodlıf'nı. 

mızıı §ilkranlannı sunmU§tur. 

Hava Kurumu, gedikli pilot nanı. 

zeUerinin yeU§tlrilmesl 1§lDe bOtUn 
kış devam etmiştir. Kurum, bıavaıçı. 

lık endllstrlslnde büyük l:ıefU"-4ar aös 
term~ bulunuyor. 

- Radyo p«.et~ -



2 

Hindistanda Şark cephesinde 
l baş ıarafı 1 inci say/ada) 

V ı\ K l ı 

Vaşingtonda ı Yeni mebuslar meclisin
de okunan Kıral 

nutkunda 

31 - 3 - 1942 

~ekliflerin hedefi, yeni Hind 
birliğinin !birleşik Kraliyet çevre . 
si j~deki diğer dominyonlar 
gibi saltanata. snda.katlc bağlı 
mfı6terek br dominyon va...c;fını a· 
labilmcyi temin~. Hindistan 
dominyonu her bakımdan diğer 
do:ninyonlarla müSa"i durumda 
olacak ve herhangi şekil ve su· 
rette iç ve dnı işlerine kanşıi· 
ı nyacaktır. 

İngiliz teklifleri Sir Stafford 
Krıpps tarafından basın toplan
tısın.da bildirilmi.stir. Tekliflcıir. 
metni aşağrdadır. Te.1{1iflerde bil 
Jirilen Itngiliz harp kabinesi ka· 
rarları, Sir Stafford Kripps'm 
Hindli liderlerle müzakere için 
getirilmiş olanlardır. Bunların 
yürürlüğe girebilmesi için halen 
yapılma.kta olan müzakerelerin 
iyi bir neticeye varması laznndır 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) yeni bir pasifik harp 
Ordu topçusu Leningrad ve Kron~. 

tadda askeri ehemmiyettckı hedClflcrı konseyi kuruldu 
muvaffaklyetıe döğmll§tUr. İn!llAklar Vaşington, 30 (A.A.) _ Vaşing 
ve geniş yangtnlar görülmllştllr. tond:ı Avustrolya, Yeni Zela.nd, 

Finll!.ndlyn. hava kuvveUerl 28 mart Kanada, Çin ve Büyük Britanyn 
ta Karell cephesinde mUteaddit dil§ · 1 mtlmessillerlnden mürekkep bir 
man kollan yok ctmJ§Ur. Yapılan ha. I paslfik harp konseyi kurulduğu 
va muharebelerinde de 27 Sovyct tay. resmen haber Yerilmektedir. 
ynresi dUşUrQlmQ~tUr. Ruzve!t, konsr.yin ilk defa ola-

DQn gece AJman su·nş tııyy:ırelert, rak ı nisanda Beynzevde toplanı
Moskovanın merkezinde, yukan Vot- masma karar verm.iştir. CUmhın
gada ve Bolonyanın doğusunda asltert reisi demiştir ki: 

Mısır hUkOmetinin 
taahhütlerine bağh 

kalacağını bildirdi 
Kab.LrC, 30 (A,A.) - Nahaa pa,a 

tara.fmdan yeni seçilen mebuslar mec-
11..sinde okunan Kmıl nuUrunda ezcüm. 
le deniliyor ki: 

B. M. Meclisinin 
dünkü toplantısı 

Ay isimlerinin değİ§tİ· 
rilmesi teklifi geri kaldı 

Ankara, 30 (A.A.) - Bilyilk 
Millet Meclı:ie:!mn bugiinı1dl topla.n
tısımda 1941 mnli yılı muva:ııenei 
umumjye k:ı.mmuna lb:ığh D cetve
li.n'dc deği.şJiklik yapılmasına ve za.
rurl sebeıp'!.or yüzünden tahsiline 
imJUm -göıiilemiycn borç1e.rm ter
ki.ıie dair olan projeler kabul edil
r.r.şt.ir. 

lsmail Saib için ya
pılan dünkü ihtifal 
Biiyük ilim ad:ı.mnnrz 1.small 

Salb Sencer'ln irtihn!injn üçüncü 
yıldönümll miinasobetiyle dün Ba.
yezid umumi kütUhhanelerinde 
Maarif Vekfiletinin tensı1ıiy1e mem 
leıket1n tanmmrş şalıni.yetlerl, maa
rif ve mat.bua.t mensuplnrı, Uni
versite gençliği, kitabcılar ve mer
humun talebe ve hnyranlan huzü
nında yapılan ihtiffil saat 14 de 
ooş1n.mış ve şöyle olmuştur: 

!ngiltere krallık hükumeti, bu 
memlekette ve Hindistan&. gös· 
tcrilmiş olan dilekleri göz önün
de tutmuş ve Hindista.nm istik· 
beli için verilen vaidlerin yerine 
g-etidlmesine çal~tiğrnr isbat 
maksadıyle Hindistnnda biran ev· 
vcl bizzat idareyi teın!n edecek 
bir hükfunet kurmak için sarih, 
müsbet hamlelerle almak kara· 
nnı verdiği tedbirleri bildirmek
te bulunıquştur. 

İngiltere krallık hükumeti a· 
şağıdaki bildiriği yapar: 

A - Muhasamatın kesilmesin· 
den hemen sonra, Hindistan yeni 
meşruti idareyi tesis edecek mün· 
tehip bir heye~ vücuda getiril-

me.si için tedbirler alınacaktır 
Müesscsan meclisine Hind de

0

v· 
Jctle;inin iştiraki için gerekli 
tedbırler tatbik mevkiine konacak 
tir. 

D. - Krallık hUkOm~u. bu suretle 
tnnzım edılecck meıırutıyet csnslarmı 
derhal yUı11r1Uğc geçirmeyi taabhUt 
\'C bu mUnasebetlr fU fhtlrazt kaydı 
serdeder: 

1 - Yeni me3ruUyeU kabule henüz 
hazır olmıyan 1ngnlz HindJstnnı vild.. 
yetlerinden herhangfsi bugünkü meş
ruti <lurumunu muhafaza edecektir. 
Ilu vllAyctın bi14luro dominyon §Art • 
namesi.ne iltihakı için gerekli tedbir • 
1 r alm:ıcaktır. Kraliyet hUkQmeti 
Hınd birliğine dahil olmağı istemlycn 
1nglllz Hiudlstanı vllAyctletindcn her 
birine Hind blrllğinln aynı r -ılllyette 
bır ansynsa verme e Jr•: ııt ey • 
1 r, 

2 - MUessesan mccli.ııi ile kraliyet 
hUkflmt'tl nrasmda mUzakero edilecek 
bir muahedenin imzası r;artlyıc halen 
İngiltere c!lnde bulunan bUtQn vecibe, 
ııala.hlyet nı mesuliyetıer t:atn mana. _ 
sile Hindlilcre devrcdilecckUr. Mua _ 
hedl:ı lmıllyet hilkQmeUnfn Irk ve din 
bakımından korunmalarını Uzerine 
aldığı nzlık cemaatlerinin himayesi 
ıçln tedbirler almacaktır. Bu tedbir -
ıcr Hlnd birllğlnln salAhlyetlerlnde 
hicb!r tahdit yapamıyacaktır. Muahe. 
de, I•nd blrlıgt llo bllyWt Brltwıya 

blrl!'Şik knı.llığmıı mensup diğer dev • 
leUer nrumdakl mUruıscbetlcrc alt 
kararlan lhUva edecektir. Bu mnna • 
sebctit'rin nlacaklan tıckiller, me~rutL 
yet hUkUmleT! dahıl ve haricinde de 
olsıı. yeni vaziyetin ica~a göre 
tekrar tetkik ve mUznkere mevzuu o· 
lacal:t:r 

C - B8§lıca cemaatlerde .H.lıuilstan 
umumt ctkJl.rmı tcınell eden liderlerin 
m•Jtnbakııtı ne muhnsamatm netice. 
cimlen evvel ba§ .. ıı. bir §tkll vcrilmo. 
<llti takdirde mUe~~:ıan heyeti ~ su • 
reUe teçekldll edecektir. Netice ma.. 
IQm olmaz muhaaematın hitıımmda 
vil!lyetıer seçlmıerinin yapılması za
ruri olacaktır. 

BUtUn mebusıı.n mecllslcrilc vllAyct 
ler tt'§Iii mecllaıerl bir tek intihap 
mUesSCBCSI gibi vazifeye geçecekler 
ve nlsbt temsil uauıu ne mUessesaıı 
meclisini intihap ~cceklerdlr, Bu ye. 
n1 Uye mevcudu yekflnu lntlhap mil • 
cssesesl azaları ımyısmm takriben 
ond..-ı. biri nisbettndc olacaktır. Hind 
devletleri nUfuzları yekOnuna nlsbet. 
le bu meclise ktı.fi sayıda mUmessi! 
tayinine davet cdlleccklcrdlr. Hind 
devletleri tanı.fmdan mUcsscsnn mec
lisine tayin edilecek mUmessillerin 
sayı nlsbeU İngiliz Hindistanı vilAyeL 
terinin zıutuzlarma göre tayin ede 
ceklcrl mUmessiller adet ve salahiyet. 
te bulunac:ıklardır . 

D - HAien Hlndista.nm içinde bu_ 
tunduğu buhranlı devre esno.snıda ve 
ycnl meşrutiyet esaslan tanzim edilin 
ceyc kadıır, ltrallyet hUkfımetı, dllnya 
harp gayretine dahil bulunması iti· 
barile Hindistan mUda!ansmm idare 
\"C mUr:ıkabcsi mcsullyetlnl içtinabı 

gayn kabil bir vazife olarak deruhte 
edccel:tır. 'Maama!lh, askeri ve mad. 
dt b:ılamdnn kaynaklann nzaml zıls • 
bette te;,klla.Unndmlması işl Hint mil. 
ıctıcrlne tevdi edilmiş btılunmnktıı • 
dır. 

Kral!yet !ıUkQmetı, Hlndlatanm 
lılııjl:ca kesimlerinde bulunan Hind 
.sın Udcrlt'rinln kendi memlek<>tlerl 
muhitlerinde ve Birleşik milletler a· 
rasmdıı iı.J birliği ynpmalarmı dller ve 

hcde.fleri ağır bombalarla bomb:ılamış Pasifik muh.vebes!ne faal su • 
lardır. Tam isabetler neticesinde bil - r-ette girmiş bulunan bütün Birle
hassa 811Ah fabrlknlarmd:ı bUyQk yan. sllt ırJlletlerln müşterek harp gay. 
gmlar çıkmıştır. retine müteallik olan ı:ıivn.st mese

leleri birli'lrte inccl<mıeİcri şimdı 
knti bir zaruret haline gelmiştir. 
Tesirli harp, nlıi.kalı ibütün millet
ler aramnda tam bir işblrllğl ve 
tam bir n.nl.ayış sayesinde yapıla -
lbili:r. Konser, Londrada kurulan 
bunun ayni teşeklctılle çok sıltr te
na~ halinde hulunacaktır. 

Sovyet tebliği 
Mosko\-a. 30 (A.A.) - Sovyct ge. 

''MemlekeU harbin !aclalarmdan 
korumak, BUyUk Brltanya ile imza. 
lanan dosttuk muahedesini bir lUmat, 
mUsavat ve vekar havam: iç.inde tat. 
blk etmek siyasetini i1An ecıerken lrlL 
sır htllrlnneU oomokratça temayülle. 
rln1 ve taahhlltlerino bağlılığmı da 
UA.n etmı,, oluyor. 

A'Skeri ceza, ka.nununa ek ka
mm !Ayihıı.sr birinci maddesinin 
dmikleı<.mi!l tamamlanması ic;hı en 
cifmene ver.ilmiştir. 

B3%1 ay lıd:mlcrinin deği!itirilme 
s.i. hnttmılaki-tc-~lıi.im TeŞ!ritatı E. 
ro~ye llmnununım. değiştirilmesine 
zarurat lınS!l ola.cağı ha.ldandaki 
mü1iilealar üzerinde müzaket'eSi te. 
bir edilmiştir. 

Evvelfı. §3;1.r "Salih Zeki Aktay,, m 
klSa bir açış söylevin.den sonra 
Anka.nı Dil ve Ta.r.Lh profesörle
rinden Abdilll:iild Gölpina.rli :mer
hum.un hayat ve h!ı.tmıl&rmı C()§

kun bir sevgi ile mıla.tmrşt.ır. 
Bundan sonra. m!n'hmnun ya

kmlannda.n o1a.n muh:ı.rrir a.rkada
§DllJZ Cemfileddin Server bü.yük 
allm.imizin hcıik~ meclf.ı.b eden il
mı ve ahlii.ki mt'Ziyet ve fn:cilctıc
:ıini, kondinde mecvud vemkn.larla 
tahlil ve teba.ri.iz ettirmiş, m=mevi 
kemfilini gösteren klymetli hataa
Iarııu heyeca.nlı bir lisan1a yaşat. 
mışt:ır, 

ee tebliği: 

Sovyet kuvvetleri dUşmana karşı 

taarruz savqlan yapmışltır ve bir 
çok mesk~n mahalleri i§gal etmigler. 
dlr. 28 mart günU 37 .Alman tayya,. 
resi tahrip edllm~Ur, Biz yalnız 18 V~şlngton, 3!) (A.A.) - Amc. 
tayynre kaybettik. r:Jaı.Iar arası mUdn.faa kon.se;r-min 

l\loskom, 30 (A.A.) - ~cc nr.ılrfı cels'!&lnc i§tira.k eden mu
neşredilen Sovyet tebl@.nin ekin_ rahhasla.ra be.hliye naz.tn Noks, 
de Kallnin cepheslnde binden fazln "hoş geldiniz,, dedikten sonra şu 
Alınan öldürill<lüğü kaydedilmek _ ~özleri söylcmi,Ur: 
tcdir Sovyet kıtaları dUşma.nm Bütiin Am.erilron cilmhuıiyetle
mukavemetini kırdrkta.n sonra bir riıiin kendi1eri bizzat harp içinde 
günde birknç meskiln mahal işgal olına.kln beraber ya bu harpte or
ct.mişlerdir. 427 inci Alman piyn. ta.klamnrz l'ıaline geldiklerini, yn
d<' nhy bozguna uğratılmış, bu a_ lıut limanlarını harp gemilel'.imiz 
laym iki tıı.bUl'lt tmnamiyle yokedil unrine verdiklerini tnkdirle .kn.y
miş, 90 eolr a!nunış ve birçok mat dediyoruz. Amerl.kalar nraCJr 1ı:on-
=E>me tahrip edilmiştir. · seyin hedefi, Ame.riknn ktta.smın 

" l'f. • mUdafaası için nlmacak tedbirleri 
l\losko"-n, 30 (A.A,) - Moskova tavsiye etmektir. 

radyosunun lllldlrditlne göre, 27 ile Noks, l}u:nlan ilAve etmiştir: 
28 mart arasında Sovyet kıtaları Smo Şimdi hareket s.aluuımr atlantik 

Nutukta, hUkQmetln BilyUk Brltan 
ya yardımlyle malzeme meselesini 
haletmek ve mahalll ziraat ve aana. 
yiln ~lişlınini teşvik eylemek için 
earfettlğ'i gayretlere temas edildikten 
sonra Mısır'ın oarktaki kardeş millet. 
!erle olan dostluk ve işbirliği bağla. 
rmda.n bahsedilmektedir. 

Maltaya akınlar 
l\laltn, 30 (A.A.) - MUııfent AL 

man bomb:ı.rdıma.n tayyareıerl pazar 
gilnU Maim üzerine hafif taarruzlar 
ynpmı§lardır. SivUlere alt binalarda 
bir miktar haSar vardır. Ahaliden blr 
!taç kl§i !Simli§ vo yaralanmıtJtrr. İki 

Yunkers 88 galip bir ihtijilalle tahrip 
edllml§ ve ba§ka bir tayyare haeara 
UğTatılmJ§lır, 

Amerikan tebUll 
lonsk kesiminde yirmf kadar mesktllı cenubuna \"C ötıtUn pı> ... c;if.iğe yay
mahaU ihtiva eden ~kn blr b61geyi ran.k için hazırlamnamız 18.zım.dn-. bomba tayyarelertnın mlktan azdı. 
kurttlrml§lardır. Bu kesimde bir Ruı Dilgmıının harp gemileri sahi11e.rl- Tealslerlmiz c1dd1 hasara uğramaml§. 
tank m!l!rezcsJ on gUn suren muhn nıiz açığında hareket yapıyorlar. lır. 8 bin metreden !azla yüksekten 
l'Cbeler neticesinde 1200 dt'D. fazla dui Ve ibUtiln AnıeTilaın cllmh.uriyctle- uçan bir tayyare hava bataryatanmız 
ınan rıskel'i ile 14 tanıc, 4 batarya, rine ait deniz ticaret filoou ten. tarafmdan dtı,ilrUlmU,tur. 
O siper havan topu, 39 top, u atış likededir. :Mindanao'da blrbir!nden pek uzak 
mevzii ve 46 mltralyözU yok etml§. Noks, Amerikan cümhu.riyelleri- ooktala.rda ke§lf konan aramıd& mev 
tir. nin her bimıin deniz !kaynaklannı 

1 

Zil a.t.eş teau.sı olmuıtur .• 
* * * 60n derece artmnaıanm istedik- ~ bölgelerde ikayda defer bir 

l\loskova, so (A.A.) - Kramıayıı ten BOn:m sözlerine ff()yle son ver- aey yoktur. 
Zvezda, Doneç havzasının iman i~le- nt.~tir: 1 Sldııey, SO (A.A.) - Gazetelere 
rlne dair bir yazı nC§retml§Ur. Amerikan .kıt.ası dayanışması gelen bir .telgrafta denWyor ki: Btr 

Bu yazıda vu satırlar okunmakta - <'lokt.rinini mUdafna etmek 6Urc- ağır bomba tayyarcsiylo 3 avcı tay 
dır: tile !kendi mulmdderatmuzı koru- yareııinden mtlrekkcp küçük bir Ja: 

DU§mandan kurtarılan Doneç hav. maktan başh 1bir şey ya.pma.clığr- pon te~klll Pazarteei sabahı Port Mo. 
zası bölgcslndo Almanlar tarntmdıuı mrzr belirtmeme mli.s:i.adenizi rica resby üzerine 22 nci defa olarak akm. 
t.ıı.hrlp cdilmle olan '&neyi VD ziraat <'derim. Bıı krtn, yakm ve mııbak- yapmııı ve tayyare kaqı koym& top_ 
mUeaseaelerl BUrtıe tekrar kurulmak. lmk bir tecavüz tehlikesine maruz çu.wwn at.§ly1o pUKUrtQlm~tUl'. s 
tadır. Dil§man m:ırbon!t maden böı.. dur. Amerl1mlıbr arası miifüıfaa Japon avcı tayyaresi hava alam Uze. 
geslnden koğulur koğulmaz, İ§!:i ma. konseyi t.arofm·1an tavsiye edilen rinde blr m\ltteflk bomba tayyarul. 
hallesinln bütün sakinleri !anl bir su- mü!';!terrik planları tesirli lınlc ı; - ne hUcum tqebbllsllndo bulunmuşlar 
rette tahrlbatm ta.mirine &lrlşmlşlcr. tirmek için i§b rliği ~"llpm:ınuz la- ise de t°J>lar ve av tayyarcıerlyle p1ls_ 

dlr. Şimdi bu madenin bazı şubeıcn zıındır. kUrtlllmU§lerdlr. 

i§letmcye açılmış bulunuyor. Sldney, SO (A.A.) - Port ~ Mores. 
Rusyaya sür'atle bol den alınnn haberlere ı;örc Japonlar 

liderleri bu vnzlfenln ifasına davet malzeme sula.rın tqmaaı yQztlnden Yeni Gine. 
eyler. Bu suretle, milli liderler, Hln • gönderilmelidir! de M.arkham vldlsi.ııde işgal ettikleri 
dlstnnın mUstakbc>l hUrrlyetl için ıu . . bölgeyi tahliye etmek zorunda kal_ 
zumlu ve hayatl olan vıu:ifenin b!~i • l\H:ı.ml, 80 (A •• \.) - ÖdUnç verme ve llU§lardır, Bu .suretle Port _ Mores. 
rllmeslne yardım etrnlıı bulunacaklar. kiralama ~lerinl.n ndzımı olarak bir - by'ye kar§ı yapılan dil§man tnzylld 
dır. Icşlk .Alnerfkada bulUDan lord Blver. azalmıştır. Yllz santimetreyı g(ltcn 

Bombay, 80 {A.A.) - Büliliı burk dUn, Sovyct cephllSinin ônemini Bfddetli yağmurlann Markhatn nehri. 
gazetelel' Hindistan meselcslııin kayt ve medeniyet tarihinde en buh- nln mansapıartnı sel halin~ getirdiği 
halli içbı İngillrler tarafmdan ya- ranlı bir muharclıo meydanı olan Rus aöytcnmektcdl.r. Birbirinden 4~ kilo. 
ptln.n tetkikleri iri ha.tflerle neş- cephesine lmkAn nlsbetinde sUratJe metrelik bir meMfe ne ayrılmış olan 
retmektedirlcr. Gazeteler Hindis- !nzla mnlz<.>me gönderilmesi lUzumun. Lae ve lıı!adı:a.b aramı,ıan milyonlar. 
tan chalisi ar:ısmtla. bir roı·ru}ma da ısrar e~tir • ea ton au akmaktadır. 
bm;>.ılilnU elzem e.ddediyo:rlar. Mumaileyh §Öyle demJııtır: ----o,----

''Statesmtuı,. ~tesi fJÖy'le ya- "Eğer Ruslar Ural doğlarma abla. Vlşillla vaztyetı z:yor: c:ı.k olurlarsa, mUtteflklerin bQlUn U-
"Bütün Vcst:nin.stir sta.tilsü mitleri mıı.bvolacaktlr. (Ba,tarafı 1 inci ıay/ada) 

teklif edllmtltted!r.,, Lord Dlverburk bUyUk mWcUcr için tidıı.ra gelecett pytalan bir BUrU mtL 
Aml"itzır Bazar Patrikn. gaz.c. büyUk kalmanm yegtınc çaresi olarak :cakaşalara ve tahminlere yol açmak,. 

tem Hi.n.di3Uuı hiikümetinin hruti- her taraftn bir tnarruz hareket! tste. tadır. 
miyeıtin bütün mon!\Z'ı.l<ı milli bir nflmcktc oldul;'Wlu nnlattı:ktan 80nra umumı kanaat §Udur ki Vi§tnln ye.. 

hükfımet olması, yani umumi ef- §Unlnn söyle~: nl bir vakJt kazanmak manevraaı kar 
k8.nn tasvibi ile tam salfilıiyetlcrc Yalnız fazla miktarda tank, tayyare §IBUlda bulunuluyor. Fransa. gelecek 
malik bulunması lô.zım geldiğini ve top yapmak kA.fi gelmez. Bunlan hakkmda h!ı;bir taahhüde glrmekat. 
ynzm.a.ktadO", aynı zamanda muharebe meydanların- zln günUnU geçirmek l!ttıyor .. 

Bom.bay Krcnikl ga7.etesi teklif- da kullanmak ta gerektir. Le.valin tekrar f§ bl.§ma geçmesi 
Ierin "Bazı noktalardnn tehlikeli,, Slngapur sllAh noksanlığından kay. meselesine gelince, Lavalln Petcn ta.. 
olduğunu yazı'n..ı.ktad:r. Bu gazete bcdilmemişUr. BUG.kis sllAlı ve mllhl. ra.fından azli ve hatta tevkifi prtıa. 
tdtliflerde değ dklik ya.pılmnsı Ui.- mmat bakımından terazinin ketesi bi· rx gaz önUnde tutuıurııa bugünkll du. 
um geldiğl k~tindedir. zlm tarafımıza cğllmlıı bulunuyordu. nımda nasıl lkt1da.ra gelebileceği pek 

Free Pres jurnal, Knips tara- Biz bUtnn emniyet ve itımadımw is. anlqılamaz. Bir Peten _ Lavaı ter 
f::ı:ıd!l.Il ileri sUrlilen formüle ".Esa- tihcaldekl kuvvetlmizc bağladık Fakat ttbl tmkArunza benziyor ve bunun için: 
l'etlc boğazlnnnın,, 5ıldarmdan bi- ayni zamanda buna çatlakmz blr ma. dir ki İııvlçre maJıtillerine göre Le... 
rinin tercih eılilmesini istediğini neviyat da illi.ve etroekliğlmt.z ID.zıın. valin gelmesı retentn gitmesi dernek. 
yazıyor. Ve bu itibar'Ja bu formü- dır. Bu, zaferin muUak olan §artıdır. Ur. 
lün daha şimdiden akamete nırut- Esasen bu. yolda şayialar da dolq. 

Mecli~ çarşamha günü toplana.
c..'llctır. 

Zeytinyağı fiyatları 
bugün teshil ediliyor 

Sade:yağa da fiyat 
konacak 

Ankara, 80 (V:ıkit muhabirinden) 
- Satrp mcnedllml§ olan zeytJnyafI 
fiyatı yarın {buglln} topt.anacak o. 
lan bir komisyon tartı.tından tesbitı 

edllecektir. 
Bu ha.!t.a ıçindc bu fiyatlar Utın olu 

ııa~ zeytinyağı satl§ma tekrar be§. 
Janacaktır. Dlfer taraftan aadeyağl 
:fiyatının da daluıt bir yilkaelme gös. 
terdiğl allkadar makaml&nn nazarmı 
çıekmi§ ve sa.deya~ fiyatmm da tea. 
bltlendiri!meııt etra!mda incelemeler 
ba§lamI§tır. Bu mevzu etrarmdakl 
kararnameler Vekiller Heyetine su. 
nulınak Uzeredlr. 

Bomba hadisesinin 
muhakemesine 
Yarın başlanıyor 

Ankara, 80 (\'nıdt; muhabirlndt'n) 
- AtatUrk bulvanndakl sulkaıt te
gebbllatl l!!'Uçlularmın mubanmeat çar. 
§atnoo sabahı ağır cezada lxı§lrya • 
caktır. So.lona G"iri§ kartı olmıyan. 

lar giremlyeoeklerdlr. 

inglllz. Almarİ de
niz mallarebesl 

İhtifilde hılıızmm, şahsiyetler a
rast9da şu zat'Jar, g8rUnmektcydi: 

Merhumun muht.c.'"'OI?l ailesi er
kfi.l, ilatad İbn.ülemin Mahmut Ke
mfil, profe95r Necati Çizmccloğlu 
&.lıkesir mebusu profesör !smaiİ 
Halda Uzun.çarıp:lı, profesör Osman 
Yaşar, İstnnbul mdctubcusu Os
man Ergin, Beykoz mUftilsU Hul
di ôztürk, muallim Harız Kemaı 
Sun, 1.stawuı lditilbhanes~ mfidir
Icri, ve fAnmmış bibliyoğrafya. rnU
tchn.cısısla:rı. 

Bir amele 
Tren altında parçalandı 

Tavşıuıcıllı, 30 (Tele.fonla) - Bu 
gece saat 19 da burada bir yol nme. 
lesinin feci ölUmQ fle oetıccıenen bir 
tren kazam olmuştur. 

Hayd:ırpa.şadan hareket edecek eks. 
presten evvel kalkan mar§alldlz treni 
Tavvancıllı'dnn geçerlton yolda. çalı. 

l}&J\ bir amele~e çarpm13 ve kendisi. 
ni 30 metre kadar sUrtlklcdlkten son. 
ra parçalamz;tır. 

Hadiseye Tavpncıllı mUddeiumumi. 
si el koydu. Ceset parçalan toplandı. 
Ekspres iki ııaat teelıhllre uğradı. 

llal'lclye Veklllmla 
z n be1anatı 
(BaJtaraJı 1 lnd sayfada) 

Türk hükfıınetf <'iıdiği politika.. 
:ra ne kad&r dürüst bir suretw de.. 
\"Ml ettiğini birtok defalar ispat 
ctm.lştlr. Bu ctimJedeıı olarak, in. 

(Ua; tarafı 1 inci sayfada) giltere ile bil' pakt yapmağı, bunuJt 
tsnk, miiltiİnmnt dolu olan :t0.000 Rasyaya. mütevet-clh olmamasr ıre.r
tonllatohtk bil>iik bir gemi topçu tile kabol etmiştir. Yine ba cü~c. 
ateşilc \"e torpille batırılmıştır. Ge den olarak e8ki bir dostumuz ve 
rek bu gemiden gerek tayya.rd.di- keadisile bl~ak acılar payii.• tıgı • 
miz tamfmdan ~nlan dlğer bir mı-ı: eski bir mütteftldr:ıiz oll\:l AL 
gemiden sağ kaA-anla:r kurtanlmtf. m:ınya ile yapuğonız pakt idn c1·. 
tır. veli mtitteflkimb lngiıterenin mu. 

Şafakla berahcr kafileyi hima _ \'afakatı soralmnstur. 
ye eden ve kruvazörk!rle torpido Harpten sonra Alınnnyıı \'C Tür. 
muhriplerinden t~ekktil eden Us.. kiye birbirleri için lnymetu is ar. 
tUn dü§.man kuwetlerile bir den:lz kadaşı olacaklarclır. \'on Papeııe 
muhnrbc.:;i olmuo;;tur. "Dcsvilles" sı yapılan son sui!cast bütün Türkler 
ı:ıfrndan 1ıir lnz:ı.ız kruva.zörline bir a.rasmda infial uyandınıw,;tır. Poli. 
torpil i'Jai...et etmiştir. Kar frrlı:nası ' simhin bu caniyane harctkctln fa. 
yüzünden bu isabetin netices.t teEe illerini çabuk bulınağa muvnffak 
bit cdilememl5tir. Bu ~ çetin olına&Qldaıı memnunum. Dn i"tc 
muharebede bir Alınan torpito Jı.k;blr Türkün allkaıo yob.'"tu.r. A .. 
ro.uhrlbi batm!§fır. Alman torpido ılaJet, nzaıuf \ımıh ve katiyetıe 
muhripleri d~n torpido muhrip ınecrasrnr tak..,. edeeektlr. 
?erinden bir gnıpun hücumunu top Türk • Ras mtinMebetleriae gc. 
ateşilc ptlsl>ürttilkteıı sonra bu lince, Türklyenln prk kom,uuna 
batan torpido muhri!>i milrettcba - !IaJ1ı gös~rdlği düriistıükte mar 
tmdnn büyiik bir k1smmı lmrtar • ederim, iki memlekett,eki inkılap.. 

) _ _._ larm ertesi gtinli Kanal Atntürkün DllŞ iLH.U&, 

Şimali Afr.kada her iki tarafca Rusya IJe dostluk mthıasebetleri 
kesif faaliyeti olmuştur. kurduğunu batırlatınm. Bo müna., 

I<,ra.nsnnın batı sahili açıkların _ schetler dalıilf rejimler meselesini 
da bir Alman 5-<l.\'3.§ tayyare.si 28 tamamen bir tarafa hlralayordu. 
martta yeniden bir İngiliz hUcum Um • Almaa moha.rebesl, §İmdi. 
botunu ba.tırmıghr. Ye Jiadar Raradcııhclo bazı tiiccar 

İngiliz tn.yya-releıi tarafından \"apurumozun k:ıybolmıuıma sebep 
LUbeck şehrine yapıian ve dünkü olmuştur Ve vaziyctbnb:in gii~lıl _ 
teb1iğde btldirilcn tnatTUZ esna " ğünn artırmaktadır. Jmnonla hl-.. 
smdn bilhassa nchrbı oturum ma • rahcr Ankan Ue Mosko\ıa. erasmdn. 
halleri zarar görm~tür. Sivil halk hfçbir şey deği~memisUr. küm o'duğnnu ileri süıi.iyor. 1 maltta.dxr. Gerçekten Petenln duru. 

Yeni Dclhi, 30 (A.A.) - l{ı. & dememeli ? 1 mu çok güç?cşmlştlr. l:lı\rbin u:ı:ama. 
rfps, radyoda Hint a.haJisine hitn- • 81 Fransanın oyununu meyilana çL 
ben verdiği bir demeçte n~rcdilcn karmıştır. Fransa. harbin §U veya bu 

evvelce bildiri~diğinden daha fazla Ttirk • lt.a1yan mllnasebetlcrlne 
kaYJpltıra uğnı.mŞ.ır. gelinr.e, Akde:ıiz devleti olmak nok 

DUn gece birkaç İngiliz bomba tasından iki htikümetin ''aziyctt 11-
tayya.resi Holruı.d:ı. sahillerine yalt- birliği imk&nJan Vermektedir." teklifleri iıah.ln czcllmle demiş- Koca puntola.rlıı di.kknti çeken suretle neticelenmesinden faydalan • 

tir ki: b-'.r 00.'.;lık: Filan şeym (Kopyesi) ! mak alyasctlnl güttüğtl anJa,ıımıo _ 
Ru tektlfler İngiliz hıı.rp kabi~- (Kopya) run nerede kulliınılma- tır. 

tı:nin tam tasvibine nuı.zlınr olmuş- sı doğru 01duğunu bundan önce Son Vıı.şingtonun anl~malan hiç 

tıı.şmnğa te§~bbUs etmıvt.tr. Bunlar 
dan ikisi düşürülmUştUr. 

Celeb adasındaki Holan 
da kuvvetleri 

Kayitsiz şartsız 
testim oldu 

Port Darvinde 240 ki!İ 
ölmüt 

MetbUnı, so (A.A.) - &ıJyckn 
Kurtın Japonlarm 19 Şubatta Port 
Darvine ka~ yaptıkları hava akım 
csnasmda 6ten1erin sayısmm ordu, de. 
niz ve hava kuvvetındekiler d:ıhll ol
mak üzere 24.0 I c-cımıedlC'fnl .lllSYJe
mi~tlr. 

tur. İngiU::: hmrumetJ ve milleti YazmI3tik. Şimdi {Kopya) nın çllphesiz Roma ve Berlinde yankılar 
Hint milletinin kendine a.il,bir hU- {kopye) edilmem<.'Sl:ni söylemek is- uyandırmı§tır. Laval me.eelcat bu 
kıimeti ve EUyük Britanya.daki ka- Liyoruz. , yankılarla ilgtll gösterilmek ıstcnııı_ 
dar hlir b:.r m~ruti idaresi bulun- Türkçenin ahenk kanunundan yorsa da bu htmıBta kesin bli' oollrtt 
ma.smı istiyor, Bu ka.ıış:rk zaman- bahsedecek değiliz; zira bir zaman yoktur. Ancak, Vlş1nln vakit kazan,. 
lıı.rdn yeni bJ..r meşruti idare kur- tekB.mü!U gösternı~tedlr ki b'.z ma!< slyascUne mihver tar:ı.fından mU.. 
mağn ka~yız. Tekliflerimiz slmdi ince hece ile başla.dl~ halde saade cdilmlyeceğiM igarct olunmak.. 
kati ve sarihtir. Eğer ibunlır red- knlm, yn.hut bımun tersine, kalm 
cicdil cek olul'S3 haııp bitmeden hece He baş".aıneyten ince hece i!e t:nd;~ AJ}ıEB.l:KA SEF'tRtNt Tokyo, so (A-A.) - Domeı Ajansı 
evvel hiç bir gey yapı'amaz. biten ke11"lleler söylemeye all§ml- muhabiri Celeb adalarmm §mıal sa_ 

ESREF'den seçmeler: 
J{ABUL ETl'l -Kır:iptı, cıö~ler!n.i ı:öyle bitir~- §ı:zdtr, Fakat (ikopya) onbrdıµı hlllnde mukavemet o+..mekto olan 80n 

tir: değil. Fransızc8sm'm (kopi) hece- "\'işi, 80 (A.A-) - vı,,ı iBtihbarat Holanda kıtalnnnın kayıtsız §Brbıız 
Hep birlikte bilyilk bir gayret !erine hiç bhim!z uymmn.-şız, Ku- Ajansı, Blrle§ik Amerika sefiri M. teslim olduklarını hDdirmektedir • .Ja. 

ve cesaretle do!u 'bir gece geçi- eur esjı;i nrab hn.rflerilc yazmaktan Lenhy'nin lrlo.ttşal Peten tara!mdnn ponlar, Celcb adatanndakl temtzllk 
~yoruz. _Bu. gece, .bi.itlın .milletler l ge1iyor. Mn.~hhlli'er dikkat etıne- kabul edildlf,lnl blldlrmel<tcdlr. MUIA.ı hareketleri e.ma.wmda 004 esir almış • 
:ç'.:ı _YenJ. b1T hlirnyet dtinynsmm J li, (kopya) deyip yazmalı, {kop- ı katta Amiral Darlan haZII' bulun • ıar, 25 vagon ve bUyUk bir mUhlm. 
f'Gfngına ulaşaeaktn-, ye) dememcH. mu~tur. mat deposu ele ~rml§lerdlr. 

Bazıları rcdd.l baka.retle eder keı!ıb.I 

§el'Cf; 
Ac.lzAne eder AI1Aha tevekkti.J çoğu da.. 
GUcünUn yettiği rütbe 8cUnll kendin 

lntlkamı wıut&ılılar unutur 
al: 

dostlu. 
tu da? 



- 31. 3 - Wi2 
\'AK 1 ~ 

~·mtG.t> 
t arp bu sene 

T1amvay biletlerine zam ni ayet 
bulabilir nıi? 

--- ~ =-=---- - .-:::._ 

Birinci mevki 10, ikincinin 
~:nınao zaman sesler ı,ıtillyor: 

1 
Artılı: bu sene harp nihayet bu. 
~n~~ • 6 kuruş olması muh.temel Gerçi· bu sözler bir yandan An
~~osakconların "~ müttcfikl
trılzdir,, uınna lcar1ı bir çıkıştır. 

1 
~t bir yandan da dermanın 

1eesı uiğinl l~aret oocn bir ruh ha-
etiu;r. 

, Jlnrbm artık 19!2 de nihayet 
•111ınııs1 t~l m u h n r i p l e l' 
lltasmdıı elden ele dolaşeıı bir toıı 
llla.nzıırası an:ediyor. 

lJd taraf da önilmüzdeki yaz 
~l1armda talihin son cllv.esinl beık. 
~ektedirler. Fakat her yeııl mel·
•ın böyle gelmez mi? Biitlin fe-
~ta.hldann derhal ortadan ka.lkacaf1 hissini beraber getirmez mlf 

1~lar ~k eski zamaııdanberl 
~ yapmşlardır. 

l>eL..f.!leJl ister bir mevsim, Jster 
bir devlr olsun onma lstemediklerl 
~er 11eyt bir uıda değil}tlreeek bir 
"Q\•vet tasavvur etmt-Jerdir Ha&. t· ~ . 
a fnsaa il'Mlesinin senelerle de-

;;ıı, asU"Jarla .Umılyeccii, ortadan 
qJdıJ'8lllJ)'Ml8ğı fenalıklar hakkın
~ da ha.il hayallere kapılıruilar, 
~tikbalde saferden hahsetmişler
tlir. 

4y<lmlrkla branhk milcadele
~en tutunuz da ''mehdi" bekll
!~ere bdar herkes bu psikolo
... havayı ya§Ulllff;ır. 1939 Jıaı'bi 
biitun 5lddeUle medeniyeti tahrip 
~ttJ. Şimdi onan nasıl biteceğini 
alanıin edemfYor. Sadece bltmesf

ııı istiyor. 
İnsanlar her zaman her mevııi

llıfa ~n güzel, en iyi me\-sim ohu. 
foıllJ i"tediklerl gibi her ha.rbln l· • , 
.: fclAlıctin de son harp, son fe-

et olmaınu i8terler. 
. ltötU gUnlerdcn sonra parlak 
~eş be'hlemelt hörlerln bile içini 
11.Ydmıatrr 
lıu harp

0 

korkunç bir ~ ~
~tdlr. Cmit Jıcp yaı: aylarında. 
~&ı nylıırmm sllılill kadretl, gtine
'~· yıldızlan harbi öldürecek. Jeşt
lıı rnc~hal öllller arasına. göme
~)( midlr!' Darbin bu yıl veyahut 
~eJecek .... ....._. bellq andmd-

Tramvay ~~sinin bir müddet 
evvel Amerika.ya si,ı:::U-::Ş etmiş ol
duğu otobiislerdca ot.uzunun yapıl. 
nın i§i ikmal edilmiştir. Bunlar ya
kmda yo1a çıko.rıJacaktır. Süvey§ 
ve om.dan da İskenderun yoluyla 
ruemleketJ.mi:ze gelecektir. Bu oto
blisler xtrk !k.i§ilikti.r-•• Roınanyanan 
aynca sipariş edilm!f olan bandaj
l::ırdan da bir vagon dolusu getiri-
1 ecektir. 

Ge1ecek 00 bandajla. 10 a.ra.bs 
sefere çıkacaktır. Diğer taraftan 

tramvay ücret tarifelerinde yap• • 
laeak olan belediye, zamları üze -
r..nde tetkikler ilerlemektedir. Bi
rinci mevki arabalara. iki ikinci 
mevki arabalara da bir ~ zam 
yapılması kuvvetle muhtemeldir. 

Tramvay idaresi bu ay başmdn.n 
itibe.:ren Şişliye ilaveten Aksaray 
Sil&htarağa, Beşiktaş semtlerinde~ 
ki 2000 tr:ı.mvay amelcsine mcak 
yemek vereceld!r. Bu yemekten 
va.tınan ve b"Jet<'ller de fa,ydala -
nacaktır. 

Murakabt komisyonu bugün 
fevkalade bir içtima yapacak 
F.iat mura.ka.be komisyonu bugUn 

fcYkn!ade bir içtim-:ı :ı.ktcderek o
~un Ye kömür i<Ui görlifecoktir. 
Bu aylar, önürnümeki kış mevsi-
minin mahrukat ihtiyacını Jrargılı
yacak faaliyet aylarıdır. Bunun 
ıçi.n odun ve kömlll' toptaneıle.rı, 
bu aylıirda fazla miktarda jstihsa-
18.t ya.parlat'. BugilnkU toplsnbda 

odun ve kömür narkmm ;"Cniden 
tetkik edilerek liilhassa. mangal 
kömilrU narkımn w mhl.Uır artı
nlma.sı veya krJdrrtlması kuvvet
le muhtenıeld:h·. 

.Mura.ka:be komisyonu, dün mu
tat topl.a.ntılernıdan 'bir;ni dııbn 
yapmıştır. 

Halka tevzi edilecek ' Fen f akultesinin 
gıda maddeleri 1 yangın tahkikatı 

Vail "\"e bcledlyc reisl Lutfi Kır
dar dün öğleden evvel ill!le mU
ddrlUğUne gicictt-k §Clnin :ie§c iş. 
leri, li.stik tevzii etmfmda eJ&b
dariarla g6r0paıilltilr. Belrkallar 
V88lta9ile ha1b. v&r.ilmeıııBı.e karar 
v~en 150 ton, pirine, fuıılye, 
100 ton bulgur, 1600 teneke be.. 
yu peynir, 600 ~eke sade ya
ğm mutemet be.k:kall&r vasrt.aetle 
halka dağıtılaca.ktır. 

Fen Fa.ktllteaı yangını etrafındaki 

&dil tahkikat neticelenmek tızeredir, 
Yapılan ke§Ü sonunda yangmm elek. 
triğin lı:ontıık yapması yUZUnden çık_ 
btı anla§ılmı§tır. 

Aııcak. binanın birdenbire yanma_ 
smda bazı hademe ve idare memur. 
~annm tedbirsl .. zllkleri görUldt1!\lnden 
bunlar hakkmda ta.klbat yapılmasına 
lüzum görUlmll§tUr. Bu memurıarm 
muhakeme edllebilmelert ic;:ln vllAyct 
ldare heyetlııden lllzumu muhşkcme 

c-kar-" -J.st.ellıecekür. 

iki numaralı milli 
korunma 

mahkemesi 
Bugün ~aaliyete 

geçıyor 

İki numaralı miUi korunma mnh 
kemesi yarmdan itibaren Sirkeci
deki gümrük binasının üstünde fa
aliyete geçecektir. 

Para ,piyesi 
münakaşaları 
Necip Fazıl Kısakürek 
Kocaeli müddeiumumi

liğinde dava açb 
Necip Fazıl KıaakUrek'ln 'fan ga. 

zetesi ne Ulunay ve Yapr Çimeı:ı. a 
leyhine açmış oldllğu dava ne, Yaoa; 
Çimen'in N. Fazır K.ıaakUrek aıeyhl. 
ne açtrğt dava hakkmda mllddelumu.. 
rnlllk ademi takip karan vcrmf§tır. 
Bunun üzerine Necip Fazıl KıaakU. 
rek Kocaeli mllddefumumUltfnde dava 
ac;nuştır. 

- Bir cevap mllnasebetlle -
Geçenlerde ''Belçlk:ıdan gelen 

lmın., başlıklı bir yazı yazmıştım. 
Pnşabah~ cam fabrikamızda, kı
rjstal yapmak Icin, Belçlkadan kum 
getlıildiğini öğrenince Uzülmli~ ,.e 
bu cin.c; kam ocaklarmm bizde de 
aranmuı liznn geldlğhıi ileri sür· 
mii!]t,Um. Bu arada, b!7Jm eski 
"Çcşnı-i bUJblll,, lerimlzJe tnristnı
lerimizln kumlan acaba nereden 
gollyordu? diye sormalrt.an da 
kendimi alamamıştım. 

İki gUn sonra, "Vakrt" da fahri. 
im müdürlüğünün bir mektubu 
~ıktı. Güzel ı;eyler söyleyecek, ha
)Uh müjcleler \'t'rccck 7.annlyle bu 
mktubo okudum. 
Fabrikad:uı gelen bu <'evapta, her 

ı;eyflen ÖU<'e, tuhııf bir sinirlilik 
f;Ö7,e ~pryor. Sanki bir su~ işle
mişim gibi, benden "meÇhullyetlcr 
i~inde tenkit yürüten ••• " diye b:Lh
solunuyor. 

Oam bshsinde, benim bilgim 
ne olabilir. ki onlal'a fikir l"e öğüt 
\'ereJim. Fakat bir memlekette 
c:urı &brjkası kuranlar bu l~n 
bütün smırlannı ka\~ kimse
ler olma1ı: gerektir. Herhangi bir 
yurttaşın ba..jmda lmTilnn istffha. 

Sözünü dinlemiyen 1 ~oı:~~~:::e~~rirlcr, cndiŞele-
..., Biz. ~, ancak, dilnya tarl-

çı rag ı nı hindeki beldoden beldeye Hıçraya-
ra.k akı~mı. o da ha.ynl meyal ha
tularnbilirfz. Mısır, Finike, Roma, Kundura bıçağiyle 

yaraladı 
Çar§ıkapıda Leonun kundura dUk. 

kl.ı:ı.mda çıraklık yapa! 19 yaııarında 
Nestm, kendla!.ne iyi tnll§masını tav 
siye eden ustam ile kavgaya tutu_ş : 
tnu§, bu kavga esnasında ustam Le 
onu kunduracı bıçağı ile ağır suret: 
le yaralamıştır. 

Nesim, yapılan aorgusunu mUtea. 
kip tevkif edllmlııt:!r . 

PICNOEB&DEN DOŞEBEK 

YABALANDI • 
Beoikı.,ta Şenlllı:dede mahallealnde 

n numaralı evde oturan Bahriye evin 
pencereainl ellerken muvazenesini kay 
bederek 11<>kağa dll§m\1§, ve vUcudu. 
nun muhtelif yerrerinden ağır sunıtte 
yaralamnrıtır. 

Venedik, Suriye iilkelcrinde ea
mm geçirdli;rf tekimül sa.fhal&n <la 
bize "ırlannı açmazsa ayıplanma
yız. 

"Meçhuliyct,, sözüyle eğer bnıı
lara iı;arct editiyor.ııa. 00,mın emek 
lıarcanmış olur. Yok eğer, telcfoa-
1& malfunnt is~emediğimlzden ötii
rii böyle söyleniyorsa., o '-akit bize 
~öz nuru döktüren sebep anJaşrJ. 
mamıl! olur. ki bu, daha .,.,ıdır. 

''Çelebi ?.ade", Sultan SeUınln 
frandan getirdiği mtalara tznlkte 
bir çini fabrikası kurdurduğu ,.e 
MlnraJan bu fabrikanın "Tekftir 
ı;a.rayı" n:ı ta.5m(Jığmı söyler. Bu· 
racla <'.nm da yapılmıştır, 

YoolkulC<le daha ba.cıjt ı;ekllde 
ram ima!athanclerimlz vardı. 

Pqabahçcde bir zamanlar bir 
caın fabrllwu Jmıulınu~tu Bir r1. 
'ayete göre bu faltrika; y~aacıla
rın Çe\•jrdikleri fınlda.Jdarla san. 
mUstür. 

Cam üstünde o siire.kli çah§ID&· 
la.r, onun yapılması fçhı gerdren 
ilk maddelerin nıcmleketlmlzde ba. 
lunduğunu göstenr. ÇUnldi b&§ka 
t ıirlii ecn~bl rekahetlerlac --ile
le k:tpitüli<ıyonlann o korkunç ça.. 
im<ln.- göğüs gerip Y*§IYUDazdr. 

Uzun söze ne hacet, 1J1rine1 be!t 
senelik sanıı.yi programı meydan. 
dadır. I>n.'jab&hçe cam fabrikası 
kömiirnü ''lla\-za" dan kumun~ 
"Podima,, dan, kireç' tapnı ela 
"Marmara" dan alaeaktı. 

"PodJma.,, kuma hem burada 
tnhlll edilmiıJ, hem de Almanyaya 
Aiin<lerilerek lncelennıl§ ve ince. 
çok temiz, ber türlii cam imaline 
e•,·erl~li olduğu anlaşdmııtı. Fev
k3.lide temiz kirec ~lan ela Kar
man adaslyle İzmit dolavlarmda 
böl bol vardı. · 

Fabrika, istente bu tahWlerln 
raporlannı bulabllr. Podlma Jnı.. 
nıunda demir ''rsa -ki olmadıiı
nı söyliyenleri dinledik- aeaba 
bir khnyeli muamele fJe ba pttrll.r; 
ortadan k:lldmlamaz mı? 

Mısırhb.r, mJIAttan S.'>00 sene 
nvel eam.. yapacaklan "soda,, yı 
kUl ımlanndıın ~nDlf, 

Faıbrflm, bana~· bWbtlllerle 
E:skj Ttirk kıriısiallerlnln kumunan 
BeJçfkadan getirildlğinl, hangi yak • 
nakt:.M ö~neceğlnıi blldiril'Be se
vinirim. 

Çilnkti onlar yapıldıkları vakit, 
insanhk, heniz baJmn keşfetme
mişti. Yelken ~emilerl Akdenisi 
ba7.an aytarca geremezlerdJ. Biy. 
I~ bir zamanda Belçibdan kam t.a
ım\ma<Jı neye maJ olurdu bUmenı!. 
Oanı fabrlkanım idare edealer, 

memJekct endl5eSinden bafb lılr. 
bir ifaygn t&.51J1UYU yazdan .eç
mcsj ,.e onla.rm içindeki yaıılJIJan, " 
daha yumuşak bir dil ve ltt)er )'ÜZ· 
'e ifüzeltmnllctirler. Kaldı ki. "BeL 
çlkadan gelen kam,. cJa, o '"lnım" 
dan heşkn. adamı tdnfrlendlreeelt 
hiç lıir ~Y yoktur. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

de?air. 
l!'akat bu bir mıuıtık, bir hii

"Uın haıle ctma-ten ziyade insan 
'-rın içinden gelen bir arzudur. 
ltart:ıı bitirecek olan nokta. h3.l'bi 
hı>nııyanlann içinden gc~en ar
llıl:ır <lcğlldlr. llarbi yapanların t 1kolojislndeki t.ab:ıvvü:lcrdir ki 
tı sa.ıtlan sulha ,·eya .harbe yaklaş-

i.htik&r ya~...Jcöa.ül'CÜ
Ier mahkUın oldu 

Haaköyde k!SmQrcWUk yapan .saıt 
ve Haçfk, mangal k!SmUIOnQn kilosu.. 
nu i• kUMJ§a satarlarken yakalan 
m~ar ve mahkemeye verilm!.flercnr". 

Birlikler umum kitibi 
Ankaradan geldi 

İstanbul ithalAt ve lııb.racat birllkle. 
ri umum kAtibl Sa1M>•ddin Cuhruk, 
;t>Ir mllddettenbcrl Ankarada idi. Ken. 
dlaJ, §ehrim!ze dönmll§tilr, Umum 
kAtibin Ank&rada bulwı.duğu müddet 
zartmda 'ncaret Vekt.letfııden bfrllk. 
lerin tevali ve birliklerin elinde bu.· 
lwıan bazı itlıalAt e,ya.mı.m müraca. 
at bllrolan kıuıallyte 7UJ'da tevzll 
mevzuu etratmda direkWler atd:ğı 
anlqılmaktadır. 

Yarahr kadın BeJooi1u utahane.UM 
kaldtrılmlftır. 

MANGAL KÖMtl'Rt}NJ)&."'.J ZEHiR. 
LENEREK OLDtl L~~J 

ıır. 

1,_~bi yapanlar ne dü6'JnUyor~ 
lı~bi yap:Lnlar henüz ha.rbin sonu 
~klanda üınitlcrlnl kaybe1mlş de
~llerdir. Her taraf ha.klı olduğunu 
•clia ediyor. 

l\JUeadclc haldı ile ha'ksız ara
ı.'.:1.d:ıld bo&'llşmn deI:;rildir. Haklı ile 
~h arasındaki rnUcadeJedir. İki 
ıı:~ <la kendini haklı bulduğu irin 
JK1lşmada. şf cldetli davranıyor-

.... Haksız olduğunu bilen yahut 
, ~iz kaldığına innnan taraf 
~~uşe de\•am etmez. 1939 ha.rbl
ır· bütün lm.yıplıınna rağmen Jıe
<l ~ ort3da ne bn'ksızlığı kabul e
b tn, ne de mııt,iüp olma §nurunu 
"trıJ.rnseycn meventtar. 

blöcadelenin ~deti buradan 
~iyor. Vakıa bir tamr müt~di 
t._ snrette arazi zaptedlyor. Bir 
J;""'f devamlı su.rette t-Oprak tıer
i)~iyor. Fakat ha kilometrelerle 
b;~ıen hareket henliz f>Ulha üoğru 
Ilır Yol 8Çlllll deifülfr. Her taraf 
)' litearru, sonuna kadar dayanma
~ hAli tek bayat prens'pi telikki 
ita ektedir. Ba prensip sağlam 
i ldt'ı<~ :ruhlar berinile hükmü.Dil 
~ta ettikçe yumul&ftla yerini mu. 
.,.~iyen "jnada,, terJ,edeee.ktir. 
nı:ıcer tanftao birinin "inat,, zırhı 
~.~:lanmcaya kadar llö\1lş sür~ 
~tır. 

e lfenUz her Od taraf turlü, tüılü 
~=~°l'er içinde kencll kalltan?armın 

KJ&.rn oldo~a kanidirler. Bu 
~11Jar l('"nd-0 hUkmedllehlllr ki 
ll harp daha umn sUreeektlr. 

SADRI ERT Er..1 
~~================ 
f\.ıezbahada kesilen 

koyunlar 
0 bıtubteııt böl..,.elerdcn getirilmekte 
~:ıı keatlecek hayvanlar mezbahada 
~ ~den itibaren bekleWmeden kesıı 
eaı.ne ba§Iantııı§tn-. • 
!09 ktvncık, 25 keçi, 2038 .kuzu. 

lllğrr kesllml§tlr. 
l(aııunan canlı 72, et olarak 170, 
~ık canlı 68. el olarak 153, kuzu 

• ı~. et olarak 120 • 185, sığır 
rııı Olarak 100 et olarak 1'6 kuru 
"'tılınaktadır, • 

Suc sa.bit olduğundan mahkemede; 
25 er lira para ce:r.ıısma çarptınıma.. 
larma ve dllk.kblarmın 135 g1ln ka. 
patıımuına karar vermifUr. 

Vilayet umum meclisi 
toplanıyor 

Villl.yet umum ~ yarm aaat 
14 de VaU ve Belediye reisi LQt.fi Kır 
darın ba§kanlığı altında toplanarak 
rııznamedeki maddcle.ri mUzakere e.. 
deccktır. Ruznamedo bilhassa yenl 
bütçe vardır. 

Villyet mccllsl~ln nl.san devresi ça_ 
lı§mnsınm sona ermesiylfı bu intihap 
devresi de tamamıanmıı olacaktır .• 

Dedi ve ayni dakika.da yolcu
luk heyecanını hissetmiyc baıla
dı. Yolcu salonunda bir mUddet 
gayesiz dolaştı, hatt.1 rsnpa.ya 
çıkmak istedi, fakat kapı kapa;,;: 
idi .• üçüncü mevki bekleme sa.le. 
nuna döndü pcnceredeı;ı, ilk hat
ta yana.~ış olan bir katarın brış 
vagonlarını seyretti. Viyanaya, 
A•Tupaya, hayata ya.şıınuya gi
diyorum .• " diye söylendi. 

A vdette RaXozi caddt'Sindeıı 
dört gömlek, dört iç panta!onu 
dört çift çorap bir kravat, yarım 
düzine ya.kalık ve bir de gri 
renkte kışlık pardesü aldı. Yuv~ 
yavaş evin yolunu tuttu. Eve 
geldiği ?.aman paketin" kendisin. 
d~n evvel getirilip eve bırakılmış 
olduğunu gördü. Paketi açtı. Al
dığı eşyayı çıkardı, diğer uf ak 
tefeğini de ortaya yıktı ye bun
ları tanzim etmeğe, birkaç pa.rçr. 
e~yasiyle çocuk gibi oyna.m.ıycs 
başladı. Anna yenge kendisini 
yaşlı gözleriyle seyrediyordu. Ba. 
§mı .salladı: 

- Ah oğlum.. dedi. Senin gi
deceğine, ~ni kaybedeceğimıze 
hiç de inananiıyorum. 

Ve ronra yaşlı gözleriyle oda. 
dan çıktı, gitti. Meşinden güze~ 
bir valiz alarak geldi, valizi Ka
dar' a verdi: 

- Biliyor musun Toni, dedı. 
Rudi amca vazif eai icabı ıtmne
ye çıkınca bu valizi alıp gidiyor. 
du. Bunu şimdi sana ~iyoruz, 
i:ı;i kullan. 

Ve ihtiyar kadın y~ı gözleriy 
le bu genç yigene bakmıya devam 
etti, sonra: 

- F4,yalaıırıı aimıliQen huır-

Beyuıtta tesbibçilik yapan Haaan 
bu sabah dllkkAnmda ölU olarak bu. 
lunmuştur. Yapılan muayenede Ha.. 
sanın mangal kömUrU ile zehirlendi_ 
ği anla.şllmı§ ve defnine ruhsat veri!. 
mlgtlr. 

Dumlupınar seferleri 

Kahve ve çivi tevzii 
latanbul vilAyeU emrine elli bin ki. 

lo çM verllml§Ur. Ayrıca, 1200 çuval 
kahve de verllml§tır. Bir nlsa.ndıuı ı. 
tibaren bu mallar tevzi edilecektir. 

Yazan: Fransuva Körmendi 

Nisan ekmek kartları 
dağıldı .• 

Nisan ayına alt ekmek kartlarının 
dağıtılması işi tamamlanml§tır. Bazı' 

lokantalarda mllşterllere verilmekte 
olan ekmeğin 150 gramdan noksan 
verildiği ve tasarruf edilmek surcUy. 
le ekmekten ihtikArcılık yapıldığı nn. 
1a§ılm13t1r.. Lokantalar sıkı surette 

tefti§ edlleccktir. 

Çeviren: Maall..- Acar 

D UMLUPINAR vapurunu, sı
kıntı içindeki Yunanlı kar

d~lerimize, tekrar yiyecek gö
türmek Uzere yola çıkmıs görU-

yoruz. Bugünkü dc.niz 1ınrp1cri 
ortasında sulh ve ya.rdmı bayra

ğı da.lgala.ndırara.k yol alan bu 
feda.kar Türk geır..is!n.in, bu sefe
ıinin de ötekiler gibi tarihllk lı..iz
metler arasına ~eceğiııc §ilpbe 
yoktur. Vapurda yıunurtadan do
muz etine va.rmcaya kadar türlü 
yiyecekler var. Aynca 2~ tonhık 
koli ile, l~ym Yu:ıan Kızüha-

Feledy, o da elimden çıktı, şim. 
di de amcamı, yengemı ve Aga
ta'yı terketmek mecburiyetinde 
hahyorum, 

-28-

Yolınıa devam edemedi ve fol
ca uğramış gibi birkaç dakika 
kaldırımın kenarında durdu .. bir 
tek ha~ fikrini işgal etmişti: ''ne 
zaman birisine bağlansam ondan 
ayrılmak mecburiyetinde ka.lıyo
nım •• " diye düsünüyordu. 

laımyorsun ya? Dedi, Ne za.maıı 
için gitmeyi dii§ünüyoreun? Ev. 
velA senin çama.~rlarmı yıkamam 
ve ufak tcieği yamamaın lazun 
Elbiseni de bir kere temizliyeyıni: 

Kadar, hazır olur olınaz derh:tl 
hareket edeceğini bildirdi.. ertesı 
giin biletini alacaktı .. ev\·elce de 
imtihanlara tekaddüm eden gün
lerde böyle büyük heyecanlar ya
şamıştı. Nasıl olmuş da böyle Vi
yanaya gitmek hatınna gelmişti? 
lki gün evvel Agata'nm yanmda 
yatarken P~tede yaşatnıya de. 
vam edeceğini, daha doğrusu 
hayat yolunda faydalı bir şekil
de yürümiye başlıyarnrvacağmı 
düşünmüştü. Daha. o n.nda P~
teyi terketmi~ karar vermiştı 
Dova'da artık arıyacağı bulaca: 
ğı bçibir şey kalmamıştı. Bu sc. 
beple Viyamı.ya gidecekti. Vira
na uzak değildi, sonra büvilk bir 
şehirdi. Hiç şüphesiz orada ken
disini politekniye kabul edecek
lerdi 

Pe°İ-şembe günU öğle yemeğin. 
den ronra. amcası biraz lmstir -
mek ii7.ere yatak odasına ~ece
ği sırada, Kadar: 

- Amca, dedi. Ben bu akşam 
eve ~yeceğ'im •• 

Ve ihtiyann büyüyen gözlerle 
kPJJcliaine baktığmı görünce bo-

calıyarak izah etti: 
- Bir ark~daşım.. bir kadın 

arkadaşnn var da.. gideceğim i. 
çin onu.... . 

- Anlaşıldı anlaşıldı.. dıy~ 
amcası sözünll .. kestf. Peki gelme 
ben yengene vaziyeti idare ede
rim. 

Kadar bu cevaptan memnun 
kaldı ve öğleden sonra ne~f esine 
iştirak eden güneşin altında ÇO

~uk gibi içi kabararak h&ataha
nenin yolunu tuttu. 

"Ne güzel, mis giıbl kok8ıf1 si. 
yalı ~lan var." diye dlişüni.ı
yordu Fakat Agata bu şekilde 
bütün' haklan hmusiyetleri ile 
hatırına gelince neş'esi kaçtı: 

"Ona yakmda gideceğimi ve 
hatta belki ek bir daha hi~ gö
rilşemiyeC"_ğimizi söyliyebilecck 
miyim? Söylemeli miyim?" diye. 
düşündü. 

Durdu.. kalbinin hafitçe sızJa. 
dığım hissediyordu. 
-" Ne zaman birisine bağla

nıyorum •.. 
Diye düşündü, sonra yarı is

yan yan niyaz şeklinde ş()yle 
söylendi: 

- Ey büyük AUahrm, babam· 
la annemi aldın.. Mari Gaz.da, 
o da bir an görilndil, kayboldu. 
Sonra himayeme aldıimı · kOçlk 

Terü taze genç kız hastahane. 
nin kapısından bir bahar gibi ha· 
fif ve ne.ş'eli çıktı. Oı.erinde 
ayni kahve rengi elbise vardı .. 
der'ha.l Kadar'rn koluna girdi ve 
glllmiye neş'eli n~'eli bıcır, bı
cır konuşmıva. başladı: 

- Söyle Tony, beni .hakikaten 
seviyor musun, yoksa .. 

Ve birdenbire sanki bir şeyler 
hi~tmi.ş gibi heyecanla sordu: 

- Söyle Tony niçin bugün 
neş'esi7.Sin ?. 

Kadar güçlükle gülmiye ça
lıştı: 

- Yok can.un, dedi. neş'esiz 
falan deı?ilim •• 

- Boş yere bana masal oku. 
ma .• neyin var söyliyecck misin 
eöylemiyeoek misin? EvveHl ba
na bunu söyle. 

- Higbir şey yok yavnıcu -
ğum, Aeni temin ederim. 

- Bana derdini söylemedi.kten 
sonra yavrucuğum deme .. is~ -
miyorum. 

A.gata, Kadar'ı sıkıştırdı. Taz
yik etti. GUrilltU çık3rdt, !{adar: 

(Dennn V'a1') 

çına a.mıağa.ı;i ettiği 500 battani
ye bulunuyor. Bıımdıln bqka 
Türk Basm B.irli~. Yunanlı ga
T.etecl a.rkadaşlanna 900 kilo fa· 
sulye, SOO !ı:ilo kuru bllm. 300 
kilo sarda.lya gön~ıiyor. 

Yuna.n.istamn çektiği llltıntı 
hakkında. çlkan !lıa.beıierin haya
linılıde cenlandırdıiı l'emt ya. 
raya, !Pfalı bir memem obbüi-
yonııak ne mutlu! ... Şimdiye .ka
darki bllyük ve muiıtetem tan. 
hinde pa.rbk muvaftakiye'llerle 
birllrte ka.ranhk sıbıtı devıeieri 
geçirmiş cıGm YqnenWıum bu 
88.fhayı da, ~ ~ 8· 

ç::k. milli kaı-aJrterWUığf ohn mu-
kavemetle gcçiştirecekJerine e
min bulunuyoruz... Blltfln bu di
rim ve ölüm sab.ııelerf, laatikt bir 
hayat içindir. BugU.nH tnsa.nla-
rm feda.k.8.rlığr, ya.rmld nesiller.in 
geleceğini sağı.nü içindir. 
Kardeş Yumm1dann slktntmmı 

gjdermcfe Y9."bn edenen, ta. 
rihleıi birbirine ka.nşnuş iki bU
yilk milletin karşı!Dclı, mua.veoet 
borçlarını ödcrneık:le b.lmıyc:r; ~
ni zamanda bütiin inaanJıfm ge.. 
leceğine itimat etmek )'Olmda 

samhnt bir tememıJ ilaret:tnde 
buJunmuş oluyonıe,, Hayatm cı. 
vaml: bir yardım ve 8e9gf Oılıli>i-

1 eeeği günl~fr Almt••• ... 
Dilnyanın haki.ki kurtultJtUDUD 
dayancı bu ohlca.kbr. 

M. I. HiKMET MUNIR 
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Amerikaya gökten düşen taş 

...... ;· ··. '. . ,,. : 

. 1870 yilı 10 mayıs günü, Ame. 
rıkada şayanı d.ik'kat bir hadise 
o~tlu, Bu h~iseyi kozmografya 
~ıt!pla.rı şoyle kaydediyorlar: 
Oğleden beş saat sonra havanın 

derinliklerinden top sesinden da
ha mütihiş bir gürültü i§itil<ii, 
Bundan fr.nra evwlkinden daha 
kuvvetli olarak bir patlama sa· 
dası ve bunu müte~ip de iki de
fa ~İddetl~ ibir şayha peyda oldu, 
1htımal ki bunlar ilk ·· ın· t·· ·· • , gur unun 
akislerinden ibaretti. Mı.ıamaf ıh 
sema kuıbbesi bulutsuzdu. lştiaL 
den evvel gök yüzünde kırmızı 
biır iz ha.srl oldu. lştia!den sonra 
bu hattın ucunda top ağzından 
çr'kan duman gibi bir bulut peyda 
ohiu ve bu bulut sonra her tarafa 
yayıldı, Bu esnada bir yıldızın 
yakmda.k1· bir dereye d"' t .. v.. • _ .. uş ugu go 

lşte bugün bu şekilde iz.ah edi
len bu hAdise uzun müddet giz
li kaldı. Hata alimler bile izah 
edemiyorlardı. 

1802 yılında Ha.vid adında bir 
İngiliz, bu taşların menşeiniıı 
dünya olmadığını, terkipleri bu. 
nu gösterdiğini iddia ediyor. Fa.
kat birçok kimseleri, bilhassa 
Fransız alimlerini inindıramıyo;-. 
du. Ancak Laplas onları ikna 
edebildi ve şöyle dedi: "Bunlarm 
aydan sukut eden taşlar olması 
mahtooıeldir Tam bir ihtimam· 
la tetkike şayan olan bu hadise. 
yi imkfuısrz addederek reddQtme
yiniz." 

* * "' 
Haceri semavinin sukutunu e.s · 

Kadrköy Evleud!rme Memu.rlufb,L 
da nfp.nJananw: 

Kadıköy Refahiye Uzun aokalı: No. 
31 de Subay Ali Erkan ile Naciye 
Soyak. 
Kadıköy, Yeldeğtrmoni Kaftan s. 

No. 33 Mimar Ali can Ue Güner Ak.. 
gUn. 
Kadıköy, Kehtercı s. No. 156 Şoför 

Veclp Tam Ue Behire Ertay. 
Kadıköy, İKi S. No. 415 Baytar Ke_ 

cıt Söğtlt ile Necıa. Kurtul. 
Kadıköy, Hamam s. No. 80 Dffçi 

Kerim Bencan Ue Bedia Savotıu. 

ile .sabah 6ğle ve cikşam 
Kadıköy, GUlbahçe S. No. i7 HA.. 

kim Cavit Duru ile Ayoe Kanatlı. 

Her yem ekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayuım. 

Kadıköy, Kocatepe S. No. 315 Rea. 1
1 

~ 
sam Bahir Tuncer ile aFtma Arçam. 1 Aa ı" Kaclıköy, 0

Gazhane, ' Dutlu S. No. lir. aJarj ceı .. 
50, Kemanist Azmi Pek lle Samiye SlaU n kekeleme t.ecaavtal 
Be§er. U~r gün 4 R l'ağaloğlu !'olo. ZI 

Kadıköy, IA.stikçi 6. No. 79 TU. --- - - ----- --· 
tUncU Kemal Çörek ile Allye Civc_ 
lek. 

Kadıköy, Ç&mlrca yolu S. No. ı 

Eczacı Ha§im ile Teabiye Bircan. 
Kadıköy, Kurbağalıden, No. 21 

Memur Bakl Çivici lle Esma Kuyucu. 
Kadıköy, Elek S. No. 88 Polis Ah. 

met Pekli ile Samiye Ulubay. 
Kadıköy, Moda caddesi No, 715, Ber. 

ber Edip Gül ıı. Şaziye Temiz. 
Kadıköy, Moda çarşıııt No. 28, E_ 

lektrlkçl Adil Boyar ile Nurlye Hı, 

zaı. 

1 KAYIPLAR 1 
ı---,..--ti 

Gire.sun nü!ua cl&lresinden &lc:Uğın 

nüfus tezkeremi ve Ankara Muhafu: 
alayuıaan aldığnn terhl.a tezkerem U. 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdaı: 
eskisinin hUkmU yoktur. (39326) 

S2S dofumlu All Osman TerzloğJı . ~. 

1·ur11ıye t••barlyetı 

ZiRAA T BANKASI 

ruldu. Orada yapılan tahkikat 
neticesinde on iki kadem kutrur.
da ve altı kadem derinlilcte su i1c 
dolu bir <lelik bulundu. Bu deli
ğin içinde toprak sathından 14 
kadem derinliğinde, 196 ltilc a 
ğırlığmda iri bir külçeye tesadüf 
edildi. Bu külçe rnavimtrak bır 
toprağa altı kadem kadar battık 
tan sonra saplanmış, kalmıştı. 
Kelepçenin sathında sivri ve ma. 
deni ç!kmtılar mevcuttu. 

ki tarihler de t.esbit ederler Ro
ma ta.rihçllerlnden Llvyos Mt'A.t
tıan önce 654 yılında Romaya 
yakın Alban dağında bir taş sağ
nağı vukubulrluğunu rivayet e
der. Tarihçi Pluta.rk da Mil.alt.an 
önc.e 465 yılmda şimdı Gelibolu· 
ya yakın eski ~os Potam<>s bel. 
desine muazzam bir taş düştüğü
nü kaydeder. Bu taşı dUşü.şiln
den 500 sene sonra tarihc;i Peli11 
de görmüş. Tarihin kayıtlarına 
göre bu taş araba büytik1üğündt 
im.iş. ~~~~~~~~~~~~~-

Fen Fakültesinden alml§ olduğUm 
oebekemi kaybettim. Yetelslnl alaca. 
ğnndan esklainln hükmü olmadığın 

1506 yılında basılmış olan w. 
bir nüshası lngiltcre müzesindt 
bulunan çoban takviminde 1492 
yılında Alsas eyaletinin bir şeh
rine büyük bir taş düştüğü ya. 
zrlrdır. Taş dü.<Jtiikten bir müd
d.ct sonra. tınparator Maksimi· 
lien ordusu ile beratcr o hava· 
lide bulur.duını sırada bu ta..şı 
§C}lrin kilisesine zincirle astıraı 

• ve taş hakkındaki rivayetleri bit 
etiketle üzerine yapıştxrdı. Bu 
taş 122 kiiogramdı, Ta.~ kfüsed~ 

Bu çukura ya.kın bir yerde her 
birinin ağırlığı birkaç gramdan 
15 kilogram kadar birkaç küçük 
taş daha bulunmuştur. 3,5 kilo
metre uzakta dört buçuk kadem 
deı:inliğindc iri kum ve ~kıl ta.ş
larıyle mahlut kuru toprak için
de gcmülü 69 kilogram ağırlığın. 
da başka bir ciıSiın daha bulun -
muştur. Külçe kimyevi terkip 
iti'baııiyle diğer yıldl'Zlı:ı.rdan fark 
lıydı. Madem kıamı demir. ni
kel ve kalaydan mürekkepti." .. Uç asır muhafaza edildikten son. 

ra on sekizinci asrr sonlarında 
Fransaya getirildi. Bu tarihi ta
şın 450 gram a~rlığındaki bir 
lmmı Faris Nebatat bahre~i mü
zıesinde, diğer bir parçası lngıl
tere mi.i7.esinde saklı bulunır.ak. 

ı:: * * 
Bu dünya tarihine ait bMiseyi 

kaydettikten ronra '1ZUll müddet 
muhtelif şekillerde izah edilw. 
"gökten taş düşme" yi fennin 
nasıl kabul etıtiğini anlatalım. 

Vaktiyle lhu düşüşler, gökten 
taş düşüyor şeklinde İzah edilirfü. 
Şimdi bunların gökün nih.ayetsiı.. 
boşluğunda hareket eden kOçUk 
yıldızlardan ibaret olduğu anla
şrlni:rşt:rr. Bunlar dUnya~"J snrıın 
havayı nesimiye dahil olunt~a ha. 
vi oldukları maddelerin bava ile 
effıldetle temasları netice.si olaraJ.· 
müttıi.~ bir gürültü uyandırırlar. 
Bu cisimler, uzun :.yolculukta ta
mamiyle kaybolma.dan bir kısmt 
toprağa kadar ,ç:-clebfüyor. 

tadır. 

Meksika.da Florido şehri civa
nnda bu ta.'?lardan biri daha var 
dır. A.ğır1rğı 2500 kilo olan bt: 
taş, gelip ~eçen\erin el!crivle ok-
şamaları yüzünden parlak bır 
rer.k almıştır. 

Türldyede .O,. bu taşların nü· 
munesi görülmüştür. 1902 yılı. 
nın 21 ikincite':Xin gecesi Kırk
Jarelinde büyük bir güriiltü i~e 
düı;mü, fakat bulunaman11~1r. 

Sivas yerli mallar 1 Tuzn:e y~~İcin f!~ları-
i d 

Tuz ve şarap tiyaUarına zam ya._ 

pazarı açı 1 pUdığını yaztnt§tlk. Öğrcndiğ'lmlzc 
1 

göre bu zam, pakcUe satılanlann ki ı 
S i \' a ıs, ( Hususi ) - SU- losunn 4, d!ğer nevi tu%lnrm kilosu. 

mer Bank Yerli Mn.lltar müesee- na. 2, husu.si garapların litresine det 
sesinin şehrimiz şu.besi, başta. 3 kunı§ nlsbetlndc yapılmıştır. . 1 t 
vruimiz Akif Aydoğa.n olduğu ha.ide 

1 

----o----
güzide bir toplulUk ön.ünde törenle p 
........ 1--tn-. "lstiltlfil" :m<>?!U"n• mil- etrol tevzii başlıyor 
""'!<~ ~..-.- Yarm petrol fişleri dağıtılmasına 
:tcııkip valimiz kısa ve veciz bir ba ıa C&ktı B 
aiylevle eümhurivet hükıim~nin § na • r. unun fçln bugün knza 

J · kaymnkamları, iaşe mUdUrlUollilne gL 
giy1:m hususundaki ko1a.ylıkla.rın: derck kendi kaznlnrı.:ıa alt !i~lcri ala. 1 
canl.a.ndnım:ş bunu mUtcekip me.ğa- caklarclır. Gaz §lrkctt ml\mcsslllerin ı 
zanm gen~ ve çalışkan şefi Suphi, den mUrekkep komite tevzi 1.§lnl orga: 1 

söz alarak Yerli malhn!:u:n ehem- nlze etmlye bnşlamı3tır. Komite bak-1 
ll"Jyeti ile bu pxz:a.rırı r~ndaki kaUara litresi.22,10 kuru§tan petrol 

1 gnyeyi güzel ifadelerle tebarüz et. verecektir, Bakkallar bu petrolleri 
tirmiştir. ~fisa.firlere çay ve blsk.U· azamı 26 kuru§tan satabileceklerdir I 
vl ikram dEmi!i ve hemen satışa. 
ba. ranmı.,ctt·r o-- ı 

Altın fiyatları 
Şehrlmtızin büyük btr ihtiyacına Diln bir Reşadiye altmm fiyatı 36 

C6vap vcre.'l mUC"'.AeBC bugilnkU lira ıo kuru§, 2• ayar külçe altmm 1 
hııltle iftihar ve gururla karşılıya- bir gram tlyatı ise 490 kuruştur. ! 
cağmırz kUyük bir eser halinde yer 

alma.ktadrr. Cevaplarımız 1 
Muhitte cllmhuriyct hü:kfımeti - 1 

ıı.!n büyilk ve ynrıı.trcı cscrlerl ara- D. D. Vollan mağa7.a nır.m!lru F. 
smrta en-..ı.13.nan bu mağaza her Dlivre: 
tür"ü ihtiy3.ct k:l.rşiiamn.k surctile Kupon, isml yazılan romana alt 

1 

lıalkın ve köylünün büyük ve arta...'l olmalıdır. Baııka aerlnln kupanı.: o. I 
bir alnkasmı topla.maktarltr. lamaz. Yalnız ayni roman kuponla. ' 

Yerli mallar p:ımrmm değerli rmdan sayıyı tamamlamak için !l~;n l 
Ida.reclterl:ıe onndan b:ı$a.nlnr di- numaralı kuponlar vercbillrsiniz. ı 
leriz. Lise olgunluk imt!hanlarm3 ı;lre • 

l\'aljet Xafiz 

Bozkurdun konferansı 
Beyoğlu Halke\'lndcn: 

2. s. lH2 per§embe günü Halkevl. 
mlzdc İzmir mebusu Pro!. M. E!ad 
Bozkurt tarıı!mdan verilecek olan 
konferans, kontenınsıçmm mazereti 
ne binaen 15 mayıs 042 pel'§embe gü_ 
nu saat ıs e tehir edilmiştir. 

Şefkat pulları 

ceklcre dört hak verilmektedir. B:ı 1 
haltlar imtihana glrmlyc ba!}ladığt 1 
tarihten itibar ed!llr ve bazı devreler. 

· de girflmeııc bile glrm!ye başladığı ,_ 
~in sayılır. Eylfü dcv:1t1ııinden mczu:ı 
olan haziran ve cyl01 devresine gir. 1 
mlş ve iki hakkını kullnnmt§ olur. 1 

1 B~gunkü raüyo 

7,30 Program ve memleket aaat a. 
yarı, 7,33 Halit program, 7,-tl5 Ajana 
he.herler!, 8.- Senfonik parçalar (pl.) 
8,115 • 8,30 Evin saati. 

12,30 Program ve memleket ıaat 

ayarı, 12,33 TUrkç. plAklar, 12,415 A. 
jans haberleri, 13,- _ 13,80 TUrkçe 
plA.klar. 

18.- Program ve memleket ııaat 
ayarı, 18,03 Radyo salon orkestruı, 
18,-tl5 Ziraat takvimi, 18,155 Faatl he_ 
yeti, 19,30 Memleket saat ayarı ve 
ajana haberleri. 19,45 Konuşma, 19,1515 
İstanbulun Eski Kanto ve TtlrkUlerl, 
20,115 Radyo gazetesi, 20,415 Müzlk, 
21,115 I~onuşma, 21,30 Muhtelif klA.aik 
parçalar, 21,415 Klblk Türk mUziği, 
22,3-0 Memleket saat ayan, ajana ha_ 
berlerl, ve borsalar 22,115 • 22.80 Ka. 
panı§. 

Şehir T ivat rosunun 

l
m.ıı~ DRAM KISYlNDA 

JID'I '-kıam 20,30 da P A R A 

ımt1·--0-
eeyoğlu Halh Sinemasr 

3 Bff YÜl~ FlLM 
1 - Lottl · Hareli, Kodeııt~. Ttirkçe 
Z - BUytık Şelllr 

3 - Poılla Pençeetnde. 

bildiririm. (39310) 
F. K. B. Tıp No: 65%6 Muza.tf~r 
Yılma:r:. 

• •• 
Ka!mıpaııa Deniz komutanlığından 

aldığım aakerlik tezkeremi zayi eL 
tim. Yenisini alacağmıdan esklıtnin 

hUkmU yoktur. (89321) 
Danca, Claml .ıo&1ıaUealnde m tıe. 

vdlütlU Ahmet Deıılzlmtu-*. * latanbul Seyrü.aeferinden aldığım 

2230 numaralı §Ötör vealkamı kay. 
bettlm. Yenlalnl alacağımdan esllbi 
nln hükmU yoktur. (893215) 

Fehmi Tezcan 

• • • 
Sarıyer kazasından a.1mı§ olduğum 

nU!us klğıdımı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hUkmU yok 
tur. 

Melunf't ot!u Ahmet Uyeal 
880 tıevdllltlU .. "' 

ZA Vl PLAKALAa 
40, 1204, 19'8; 19~2. 9199, 4201, 

1188, 194lS numaralı b.ls1klet pllk&lan 
zayi olmuııtur. Yenilerini alacaıun. 

dan eskilerin hUkınQ yoktur. (39327) 
Kaeımp3p, Bahriye cacldeal 128 
numara.da Zekl GWkao. 

SAHİBi : ASIM l "S 
Basıldı~ı yer: VAKİT Mı\ TRAASl 

Umum! Neşriyatı idare ed<'n 
lleflk Ahmet Seı·~nrt(I 

TURKiYE iS BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Hesapları 
ıllt.:! '"'"ffAMtVE PLA.Nl 

ıu~~rnE1.Eft : ı Şuhat. 4 

•ıayıe. ! "ı.'1Jıotoa. ! i kin 

ctt.eertn tarltıll'rlaek 

q.pılı:r 

ıt-u 1KkAHJ "~ 

1 adet WO<i Llralılı .. 20UO.- Ura 
a ıooc - sooo.- • 
1 • 1&4) • - 1600.-
• • ~ • • ıooo.- • 

10 - ı:so • • 'UIOO.- . 
ı 

t(J . IOC • - 4000.- • :so 6C • moo.-.. • • 

ı: . ~ • - ~.- .. 
10 - 2000- . 

ırıusat B&ııkumda lmmbarab " lhbarms ta.ııarraı b..apı&rmda • • 
00 ISruı tıuıun&nlara MDMe' defa çekilecek Jmr'a De •f&IM'ı'• 

pli.na gOre lkramiye da,tltI1acaktu • 

a • 11C1 • 1.000 • UO • IO • ... . ... . .... . '· 508 . ı.ooo. uo .. . 
• • He • ı,oeo • ıeo • • • 

&e ., lOO ,. &,000 • 

DlKK.Nr: l:ie•plarmdak! paralg bir MDe içinde aQ l1radU ..... 
dtıfmlyenıere !kramtye çıktJ'1 takdirde 9" 20 fazl&lllyle tWUeoelctll. 

Keşldel~r; u Kart. u Bulraıı. ll myıo.ı, ıı BIJ1Qftlk•mm ~ 
rtnde yapılır. 

t STANBUL BORSA.SiNiN 

80. 3. 91'.! ftyatıan 
.~ 

açwı" ~ 

Londra 1 Sterilo 6.24 
Nevyork 100 Dolar 112.20 
CeııeTre 100 İsveç Fr. 30.3615 
Prag 100 Çekos. Kr. 12.93715 

Stokholm 100 İsveç Kr. 81.16 

ESllAK VE 1'A !fYlLAT 

İkramiyeli % 5 938 
İkramiyeli % IS 938 :S:rganl 
Sıvu • Erzurum 2.7 
% i 9!1 Dcmlryolu II 

21,80 

24.-
19.715 
19.4i 

Ktttabya Rulh BAklmllf:lnMn: 

Kütahyanın Mecdlye mahallealnden 
İamail Hakkı kansı ve ölU Hakkı kızı 
~l!ha Ünaydm ile Şehre kUstU K. 
den Kayfı oğlu o1U AbduTiah kanaı 
Fatma ve kızı Ne!ise ve Ali Galipln 

~aylan muta.so.rnt oldukları Şehre 

1 

ktistU mahallesinde k~n hudut ve ev. 
ııatı ııalresl 11artnan1cslnde yazılı n 
cem'an (1000) lira muhammen kıy_ 

metil kayden bir ve hft.len ikiye mU!. 
rez hanenin kııb!ll taksim olmaclığın. 
dan ııatılarak ~y..ıun lzal~sine dair 
verilen karara blnac."l ıs. 15, 942 sah 
g"(lnit saat H de mnhkeme kalemin. 

de açık artırma ile ııatıla.caktır. Ar. 
t.trnıı1. ~artnam'!.91 15. 4. 942 tarihin • 
den itibaren açıkbr. Almak lstıycn_ 
ter yüzde on nlsbetınde teminat ver_ 
mtye mecburd~r. U~ayyl'n gUnde u_ 
1:..~en nldn<'nn ııonra e!ö. çok artırana 
Uze_!iodc bırakılır. Müşteri bir hat_ 

1 
ta zarfrnc'a pı:mıyı vermezse ihale bo. 

c::ularak on b"Ş glln mllddctıe yeniden 
artırmıya çıkanlır. Bu ikinci artır_ 

mada en ziyade ıtrtıronın Uzerıne ihL 
le olunur. İki ihale ara~mdakl tnrk 
ve faiz önce alandan talıs.11 olunur. 
İşbu gayrtmenkulltır!n l::tales1ne ka_ 
dar birikmiş vergt ve belediye ve ev. 
kaf borçlar: ifa dellAllyesl aııı.na alL 
tir. Mü~terl .şartnamede yazılı bUtUn 
şeraiti kabul ve itırez hakkını lsltat 
etmi§ sayılır. ra::la ra.ı!Clmat almak 
!ııtlyenler mahkeme kaleminde mev. 
cut lH2/6 No. 1ı d'>syadakl ıartnam('. 
yl okuyabllirlel'. (39318) 

'l'tirk Maııllrls'nl Konana pemıye • 
ttn~n: 

Cemiyetimize Reis tayini iı.;ln umu. 
mı heyetimizin 28. 8. 1942 tnrlhlnde. 
ki topl:ıntunndn ekseriyet hurt ol. 

· mıLdığından 4, 4. J e42 tarihine teaa. 
düt eden cumarteııi güııU saat on al. 
trd& ŞehzadebA§mda Letafet apartı. 
manmdakl merkestmızde teıkrar top, 
lanılacanı.n-:tan ııaym Uyelerlnüzin mez 
kQr top!:: -:tıda herhalde ha.zır bu 

1 
lunm&ları o<>k önemle i!An olunur. 

(.19319\ 

~arar hüli u• 
Oaküdar O. Möddea•nı•• S'IJ kr 
lH2/4156 

Tayin edil• :t}J'att&lı ~
mür satmak aureUyle Kll1t Kae ı 

Kanununa muhalif harekette . ......._ 
duğu iddiaalyle mamun Ka W'taııı. 
de Rulm pap. mah&llealnfn h ltlıl 

sokağmda 30 No, da oturur llllmlr. 
cU esnafından Melet otlu 80I ı>. lıl 
Yorgi Keçi Bao'm Ullldldar M11Jıe !. 
kinci ceza mabkenıealnde icra .
dunı§IDaaı 80DUDda Oll bq lft • 
para cezuiyle, mahkOmlyetlDe w Jlr. 
mi bir gtln mQddeUe dükklnma illa 
patıı.maama n bu müddet tı.n• ı 
men'lne karar '"1ilmlf Te b9 __. 
kat'lle~ı:ııi§Ur. (-.U) 

latanbul Bf1lncl tcra ll(e+ ıw J ... 
clo.n: 

9~/589 

Anaataa km Sotiy&: 
Cihangirde Somuncu ottu S. JI 119. 
Sıhhat apartımanmm 3 No. 11--. 
alnde Taoğııasia ne.zdi.ade muldal 
iken htı.ıen l~metglhı mePal. 
Yanı Sarra! oğluna !ıtanbQl ~ 

Noterliğinden s. ıo. 936 tarlll .,. 
7061 156 numaralı resen ....... 

Borcunuz 018.Jl onbe§bln T9rk UN. 
rmın temini tahsili için bu ~ 
la gönderilen ödeme emrt bil& tıllıltl 

iade ed!lmi§ ve ik&metgA.hmma meo. 
hul bulunduğu zabıta t~ .. 
sabit olmU§ bulunmuma meblll ... 
omrlnln Türkçe ve Rumca olmalt ..._ 
re iki gaz.ate ile Te bir ~ 9' 
mUddetle il&Mn tebliği 1'1zumlma IO. 
ra hlklmllğfnce 26. 3. N2 ~ 
•2111570 e.saa numaraal.yle ~ ._. 
rllmL'}tlr. 

Alacaklı (on~bin) Ura at ..... 
8000 liraaı hakkında Aaılye ...._. 
Hukuk ııa.klmllğlilo mUrac&&t ...... 
dava açtığını boyanla bu a1aoalmlll 
yedlbin liraya hl\Srını talep et:mft GL 
ınasma mebni ycdlbln llranm lıltamı 
vadeden itibaren ntzamı fal%1 ft 1ıll0. 

mum icra masrafiarlle btrllkt. w lld 
!Hm tarihinden itibaren nlhaJet 1ıılt 

buçuk ay içinde tarafınızdan. ecs.. • 
mosi l~zımdır. MezkQr borcu .....,. 

ve tetkik merclinden veya te1D7111 -
yahut iadel mahkeme yollyle 1ılr Jıa.. 
rar geUrm~z.seniz cebr1 icra ,.,..._ 
cağı icra emrinin tebliği melrem• 
kaim olmak tızcre keyfiyet bir baCU" 
ay müddetle no.n olunur. (llnO) 

UOK I OK 

HAFIZ CEMAL 

l "LOKMAN HEKiM,. 
O&lltUYI! MUTUIA88181 

Dtnuıyolo UN 
Muayene saatleri: ~.6. reı: _.o 


