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Hindistan 
meselesi 
Yeni bir safhaya 

girdi 
Yazan: Asım Us 

nnıdlstanda cereyan eden müza
kerelerin bir kaç günılcnberi a.n
lıı§lnayı 11mitsiz ~ibi gösterdlkien 
sonra birdenbire iyiliğe yüz tuttu
~ bildiriliyor. Bu mallımata. göre 
lnglliz mümessili Kıriı>S'le lllnt 
kongıre inin icra komitesi bir mil
li hUkümet kunna.k esasına daya
nan yeni bir formül üzerinde bir
birlerine yaldaşmı5lardır. Ayni za. 
ınan<la milli müdafaa isi lizerinde 
de yeni bir an.la.~ formülü bulun
llluş gibidir. 

Sonra Delhiden ~elen diğer bir 
haber kongtre reisi Nebru dı~an
dan gelecek her türlü taarnızlara. 
karşı Hintlileri mukavemete tc -
lik etmiş Japonlann Hinılktana 
lstiklil \~ennek ist.cdikleri yolun
daki sözlerine kimsenin inanmad.ı
ğlnı bellrtmttır: ",Japonların bu 
Yalanlarını Çinde, Kore'de yaptık
ları fenalıklar 1'-ada.r mükemmel 
snrctte biç bir ;5ey isbat etmez.,, 
JenıJştir. 

Bu son haberler ~österiyor ki 
Hindi tanın s iyasi bavnsmda deği
Şcn hir lleY vardrr. JUntlllerle tn
:r!Jiı.ler bu kadar bkbirlerine yak
laştıktan sonra kesin bir anla.51Da
nrn 07.ak olmadı, .. tahmin oluna
bilir. 

Hindistan için en btiyük tehlike 
Japonya t.arafmdan gelecek istik- 1 
lal \ıUtlerlnin tloğrolu~'Una Hintli
lerin lnanma~n ihtimali leli. Kon
~ :rclsi Nehru'nun Japonlara 
inanmak doğru olmadığı yolunda 
l'lÖyJediğl &o:ı:lcr bu tehlikenin ba
hi mevzuu olıunıylM'ağına kuwet-
11 Mr delil sayılabilir. 

Amcrl'ka Cümhurrebi Runel
Un hususi mümes lli olan Conso
nnn :Krripsle kongıre icra koml~i 
a.rasmdaki mlizakcrelere iştirak 
etme.<JI Jlfndbtanm siyasi hava.sm
•la de~"ikllktc büyük bir roı oy
namıştır. Bunun sebebi Conson'un 
müzakerelere resmen karışması 
Amerlluınm İngiliz valUerini ~er
~cklcştirmef.< baknnından bir De\'İ 
garnntl dc•ınek olmamdır. 

İngiltere Hintlilerin istedikleri 
lstiklu.11 \'crecrlitir. }'akat bu istik
li lin blitlin ~rtlan ile gerçckles
rneı,i a.ncak harpten sonra olacak
tır. Bugün her :;eyden enet dışa
l'ldnn gclecekfthlikcye karşı mü
dafaa i5lni dftzenlemc".ı< lazımdır. 
lngUtercnin valtlerinden geleceğe 
alt olanl:ırın gerçeklc5me.i bah
SİD<lc Illııtlilcrin ~phelcri varsa 
·\nıerikaJ ı da bitaraf bir de\·let 
olal'ak İngiliz - Hint anJaşmaıımı 
lnızaıayablllr. İki taraf arasında
ki rnUzakerelero Ruzveltin mü
rne9sill olan ConSQoon da iştirak 
etnıesi, bu sayede JllntlHerin lo
ı:flfzlere karşı da.ha uyssl bir du
l'Uına gelmC!oıi böyle bir lhtima1i 
hatıra getiriyor. 

Rinnanyada Japonlarla İngiliz
ler arabmda harp devam etmekte
ılir. Fakat bir kaç gün eV\·eJ lfa
Ponıann ,\kyab'" asker çıkardık
ları \'e do,'llda lllnd~tanm en bli
YUk merkezi olan Kalk\\t.aya 55\l 
kilornetre kadar yalda tıkları ~k
lindekl Çunldng tel~fmm asıl.,ı;o; 
htılunclu~"U anlaşılmıştır. Bu itibar
in lllndlstanın müdafaası bakımın. 
rlan henüz ortada :ıçık bir tehlike 
Yoktur. 

lltndistan üç :viizden üç yiız elli 
milyona kadar ıiliali!;i olan büyük 
bir iilke, <'taba doğru u A,·ruııa ·k:ı
ılar geni~ bir kıtadır. Bu kndar 
geniş, bu kadar nüfuslu blr mcm-
11'ketln öyle bir kaç hafta, yahut 
bir ka~ ay içinde istila edil~bilme
sı İmkan ızdır. Rilh.\S~a Hintliler 
llıeınl~etlerlni müdafaa işinde İn
gtUzlcrlc birlik olursa. Hint fion
ınre reisi Nehm'nun dışarıdan rc
lccek yaban<'J taa.rruzlarmıı karşı 
lltlidafaadan bab"Cdcn sözleri bu 
tıoktadnn ehemmiyetliılir. 

lngjllzterlc H.infUler arat;mcla 
1htllafı mucip olan preıı ip nokta-
11\rı lıa.Uedildikten sonra ~dı-rr.iia
ta aJt cthetlcrde bir nnla~may:ı 
''11l'lnak koJa,·la~mı" olur. Onun 
için llnümüzd;ki hafta i{inıle rihan 
hal'bini11 a~tığı im mtihim mf'scle
•ıln kesin bir netkt•\·e ,·arması 
beklenir. • 

a~.~~g.~~~~!:~. ,~[M.~~vemrewketiii~·r ;~ş·~·e~fş~·~ıe~i1 
tlralı: etmlyecek ., ~ 
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Salyada J;::;n ıayialara i Başvekil Retik Saydam 'ın başkanlığı altında bir ~ 

Almanya Türkiyeye ! p.,u ..... ..!~~.~~.tı J:a~~!~~~a~ ... J~~!,,., ~~~~r~~r .. !1!!~. Gurup .. ~, J 
hücum pilanından l Saydamın ba§kanlıtı altında bir top. görllşmilşlerdlr. cUmen reLsleri i§tlrak etmiştir. 

Jantı yapılarak, memleketin iaşe va· Toplantıya, parti genel sekreteri, - Radyo gazet.eel -

vazgeçmiş 1 l :!yetini, :nilmdUzdekl

1

sene :U,:yant 

1

Zt iraatl ve Ticaret Ve:Uler

1
1, Me:lla 

di:ı;:;o (A.A.)-Röywrajansıbıa ızmır e ıngı IZ-1 ayan esır erı- Röyter ajansına göre: 

Tarnfsız diplomatik mahfillerin Sot 1 Alman kıtalarının 
~aad:;a,a~~:11~:r~~:c::~ını :::e~;~- n ı' n m U11 bade 1 es ı' f, a m a m 1 an d 1 
reti esnasında, Bulgarlstanrn Rusya Tu·· rkı·yeden . 
seferine faal surette l§tiraklnl elde et. 
meye muvaffak olnmamıştır. ÖğrenlL • • • • 

diğlne göre, Kral Borls, Bulgar halkı-· 1ngi1 İZ basın 1 geçmesı ıçın 
nın geniş tabakalarının Ruslara karşı 

:~;a:'s:~;~:~!ı~~ç~rdu::y:;:ıı Türk makamlarının gösterdikleri kolay- BERLIN 
temel oıanık ıumn.t edilemıyeceğ1nt Yeni tekllDerde 
:::a:ı;:;~km~:::m~:c:~~e~;t:.u . hklardan minnetdarhkla bahsediyor bulunacak 1 

(Dcva1111 Sa. 2 Sii. 1 de) 

Bengale körfezinin 
hakimiyeti için 

(Yazısı 2 11cidel 

Bataan'da 

rımerlkan mukave
meti sona erdi 

Va';İD~<m, 9 (A.A.) - Röyter 
bıldiriyor: 

Amerikanm Bra.-mv1le bir kon 4 

solos tavin etmesini protesto e
den v;şt notası tam iki memleket 
münnsebetle·dnin tabii bir hale 
girebileceği umulduğu sn<ada gel
ııüştir. Bu protesto yeni bir ger
ginliğin ba~lnngıcı ola.bilir ve 1''ran 
&:z dcnanlil8$ı, Madagn..cıkar, batı

yarmnarlala.n mse-elclerinin tdkrar 
eırtn::-a dökülmesi muhemeldir. 
Yakında başlıyacak olan ilkba -

hnr Alman tao.l'rUZU iLc bu protes
va~Ington, 9 (A.A.) - Rü~1<'r: ı to nrasmd:ı bir 'iij;i olduğu zaıınc
üç ayc.lanberl ezici UstUnltikte bÜJu. dilebilir. Bunwılu beraber Amerika 

nan Japon ıcuvveterlno kar§ı Bataan ı birlt'l'İ~ devle!lcri .. Almanynn.~ 
varımadasmda Amerikalı ve Filipinli kurduııu tuzaga du.jtllek ve Vışı 
kuvvct}cr tarafından gösterilen k:ıh _ He mlinaseb~tle:'lnjn kesilmesinden 
rnmanca. mukavemetin sona erdiği sa. nıe~ul olmak ıı.ivcıtinde değildir. 
nılmaktadır. Yeni Amerikan hattına Beynelmilel meselelerin diğer 
kal'!it yapııan diğer blr tnarruzd:ın son görünü5lrine gelince, Amerika Biı-
ra general 'iralnvnght, kumand .. ıooa. bf\k devletleri IJ'ür.kiyeyi tarafaıv.
ki kuvvet.ıerln tam bir bftklnUk lçln· ı lrk siyasetinde tutma.le jçin e linden 
de bulunmıılan yUzllndcn multabll ta- geleni yapmaktadrr. Vaşin~ondn 

• (Drvamı Sa. :? Sii. 2 dd her hru::gi bir tc)'it ccticl haber ol-
.,.. ··- - F • n ıı---~ ~ / nıamakla beraber, Abna:n 1kıtalar1-

Japonya nereye 
hücum edecek? 

mn Tiirldyeden geçmesine muva -
fakat otmesi için son zamanlarda. 
Türk hükfımctine bazı tekliflerde 
bulunulmuş olınrun muhtemel gö
rlihnektedir. 

(Dı-ı•amı Sa 2 Sü • de) 

POLiTiKA: ......................... _.. ... 

Hindistanda 
Kongıre şellerlPe 

Kırips 
anlaşmaya 
vardılar 

Müzakere neticelermin 
Bugün bildirilmesi 

bekleniyor 
Yt'ol Delhl, 9 (A.A.) - Crlps ile 

Kongre şc.fleri aral'mdakl müzakereler 
neticesinde başlrca noktalar hakkında 
umumt mahiyette bir anlaşmaya 

varıldığı öğrcn.Umektcdlr. 

Yeni Delhl, 9 (A.A.) - Hind 
konferansı komitesinin mUslUman 
-:emanti şubesi olan Memin, şu ka • 
rarı kabul etmiştir: 

Kripsin teklifleri, Hind mtislü • 
ma.n kütlolerini ta.tın.in etmemek· 
te ve tadil edilmedikçe kabulü im. 
!tfuısrz bu1utıma.ktaclır. 

Karar, ta.~a'l'laru:ı.n birliğe girme. 
rJn hakkını eyaletlere veren tekli. 
fe de muhalefet etmekte veHindis· 
tan daya.nış.manm, tamamiyetinin 
ve i ttihadmm Hind \'O bilhn.ssn 
MUslümanhr selJlmeti bakımından 
esas teşkil ettiğini söylemektedir. 

Yt'Jll Delhi, 9 (A.A) - Krrlps, ba§· 
kanlık etmiş olduğu teşekkUIUn Hine 
mnll hllkftmetınc f§tlrakl için Htnr 
Mııhasabha partisi rol.si savarkar 

(Devamı Sa. 2 Sii 6 da) 

irandaki isya~~ 

bastırlldı 
--0---

Asilerin başkanı hükumete 
teslim oldu 

1randııki isyan harekttı hakkınd 

Tahran radyosu yeni malumat ver 
mıotır. 

Bu malümata göre, isyan HoraM 
ve Mcşette çıkmıştır. Aııllerin ba§ın 

da Yusuf Nezaıi ile kardeşleri bulı.. 

nuyordu. 
Gönderilen hllkilmet kuV\•eUe.ri t~

tclcri tenkil etmiş, ellerindeki sillıh 

ları nlmtnı§tır. Tahran radyosuna go 
re, Yusuf Nazcrl teslim oımu§tur. 

- Radyo gıızctest -Japon veln
giliz filoları 
arasında Esirlerin mObadelesi 

Büyük bir deniz 
muharebesi 
bekleniyor 

I ki I ngiliz kruvazörü 
batırıldı Çin tanklnrı, bir g~lt eıınaııı.ııda 

Kalküta, 9 (A.A.) ·- İngiliz ve 
Japon filol:arı ~da !3~ng-cı: kör 
fezinde deniz hak.i.ın1yetim tayın e
decek ola.-11 biiyük bir muharebenin 
yıı.kmda yapıma.~ beklenmekte-
dir. 

Alman tebliği 
Düşmanın şiddetli 

taarruzları 

püskürtüldü 
Bu körfez hfı.klmiyet.i her iki ta.

raf için de çok ehemmiYe1;~r. 
Çünkii bütiln B1r.msnyn ve H~ndıs- • 
tan çevresindeki hnreketlerı ko-
layca yapabilmek bu hli.kimiye~e --o--
kığhdır. Kuvvetı; Japon demiz b.r Bir petrol tasfiyehanesi 
liklerlnin Rıı.ngun ve Port-Blere 
göndeıilm.lş olduğu haber a.lmtmIŞ- bombalandı 

Sovyet tebliği 
Batı cephesinde 

Dtlşman yeni btl
camlarda balanda 
Almanlar 3,000 den 

fazla 

ölü· verdi 
trr. Berlln, 9 (A.A.) - Ordu başku -

Bengalc körfrzinde da.ha şimdi- mandanlığmın tebııe-ı: • lkbah ki • I 
den çarpr.5mnlar olduğuna dair mih Doğu cephesinin 111mal ve merkez 1 ar ren erıy e 
,.Cl' kayneklarından verilen haber- ı kesimlerinde dUşmo.nm yuptığı mlin • boyanmış 
ıc~re rağmen J{a.lkütnda böylo sanı- !erit ve 1Jlddetll taarruzlar pUskUrtill. Yenı· tanklarla hu··
lıyor k'i İıı.giliz harp gemileri Ja- mUştUr. 
pon fi,lsunu arıı.slrımaktadrr. Bu FinlQ.ndlya körfezinde Sovyctıerln 
filoya Kolomboyu bombalam~k için Alman vo Fin kuvvetlerinin işgali al· cumlar yapılıyor 
t.&yynrelcr göndermiş olan tayyar~ tında bulunan Titakrsnarı adasına 
gemileri de refakat etmektedir. kar§l taarruz teııebbllslerl kırılmıştır. 

Lo11dra, 9 (Raayu S,15) --Tokyo 9 (A.A,} _ Umumi ka.· DUşman bu mllnaacbeUe 270 ölU bırak d " Gece yarısı ~foskovada neşr<' ı · 
rargiı.hın perşembe günkü tcblı" ınıştır. len So\T\.·et teblic;;: Dün cephede 
gı-·: Kafkas kıyısında Alman savaş tay. •J n· 

mühim hır değişiklik olmamış· 
Japon ku''""ellerı·, JJı"nt deniz yareler! gUndUz ve gece liman tesisle- . d 16 b' t • • • ur. Bareng denizın e ın on 

harckctıerl. ..anncnnda 7 Nı·san rint ve bir petrol taeflyehancslnl mu. ak!" . ""' ~ hacminde 2 düşman n · ıyesı 
tarihl.ne kadar, London tı"pi vaffakiyeUe bombalnmı§lnrdır. . .. 14 n.-

batırılnııştır Salı gtınu ıı.u~ 
9850 tonl·ıat:toluk b1"r lngı"lı'z kru· 31 mnrttan 6 nisana kadar doğu . ·ı r:ı Al tayyaresine mukabı u man 
Va•r:;ru- 1·ıc Cornvall t·,'pı·. on bin cephesinde düşmanın 133 tankı tahrip I " tU 

"V tayyaresi dGşürü muş r. 
tonilatoluk dig~ er bir t ngili?. kru· edUml§tlr, 

A!rlk 1 11 d Si 11 d ki AJ Londra, 9 O .A.) - Moskova 
vaz()rü batnınıFlardır. Bt~ndan a § ma n c rena m a -

" ttaı an ·-•ı · k ı tn radyosu Kızılyıldız nazctesnden başka 44 ticaret gcmi~i batını· man • Y mev ... erıne arıı - ,, 
·ı· ·• ı ö ıı kc u k u rı ne· naklen şu haberi veriyor: "Cır m~ vcyn hasara uğrat!lmıııt.ır. gı ı7 .. eı· n nem ş uvvc e 

(Deuamı Sa. 2 Sü. 2 de), yapt.ıtı taarruzlar neticesiz kalml§tır. (Deı•amı Srı. 2 Sıi ·1 de) 

Silahlı bir tarafsızlığa dayanan Türkiyenin 
ümit ediyoruz, ki harbin yarınki inkişafları 
içinde yalnız hastaların iadesi için değil, sulh 

için de bir merkez olması mümkündür 

Yazan: SADRİ ERTEl\I 
İn!:ilh n~ 1tal~ an r irleri Tiirl• 

lc:lra!'•ılarıo<la miibadelc e<llliyor. 
\futat 7.anıantar iı:ln bo:rle bir ha
berin büyi.ik bir eh<'mmlycti yok
tnr \'e hatta ns1.an clikk(lti bil~ 
r<'lbctmez. Fakat iki muharip ara4 
"mılıı. hasta esirlerin miiba<lele~i 

scnclerdenbcri hasret ı;cl.llen 
sulhun adeta bir ~öl~esı, nya'k iz
leri hisıtini yeriyor. tnsan blitlin bu 
fa<'ialar ortas~da insanlığı anılı· 
ran hlr hsreketl göriinre bir eski 
rlO'!tla knr~ıla~mıto gibi şe\ iniyor. 

(Dcm.a.,·ı 3 üneü sahifede) 

Gençler her romanı okumahmıdır? 
~ LWL -- ------------------------.. -----

Kazım Nami'nin cevabı 

Bobstiller roman oku 1 
yarak mı böyle aldır 
lar? Romanlardan tam 
bir karakter edinenleri 
görmedim. Bırakınız, 
gençler ne isterse, ne • 
eline düşerse okusun. 

Gençler her romanı okumalı mıdır ? 

Mevzuu etrafında gazetemizin açtığı 

ankete, bugün de tarunnıı§ terbiyeci_ 
ıerimlzdcn saylAv KAzım Nami Du
ru'nun fikirlerini yazıyoruz. 

üstad, anketi merakla takip etU· 
ğini sllyleclikten sonnı sazterlnc şöyle 
ba§ladı: 

"- Romanların, g~nçlcrin karak
teri üzerinde bUyilk bir tesiri olduğu· 

na inanmıyorum. (Roman okuya oku. 
yA şöyle olmuıı. böyle olmuşı diyen. 
ler, bence nldanryorlar. Hiçbir roma. 

H. Kfi7IDI 1'Qnıl Duru 

nm okunu§U ayni değildir ki tekrarla 
karakter Uzerindc işlesin; her hanr,1 
bir romanın d<>ğumcnğt heyecan da 

bir karaktc:- yaratacak kuvvet.te • · 
mnz (anormaller başka). o,,e ise, 

(Dr.vcımı Sa. 2 Sü. 3 de) 
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Bir İtalyan Sov e tebllll ınglliz- itaıyaa 
(Baş tu.raft 1 uıci sayfada) esirleri kruvazörü martesi, pazar, pazartesi gün!eri lımir, !) (.l.A.) - Müteknbilcıı Ağır surette bombar 

300 den fazla Alman tııyyaresi vatanlnrm2. iade edilen İngiliz ve dıman edildi 

batırıldı tahri pedilm~tir. Bunlardan 139 ttolyan e.:.:irlerinin mUbadel.esi lii- l\lıııta, 9 (A.A.) - Çargnmba ıı.k· 
11• Staraya Hussada mahsur Al· tikten sonra beynelmilel Kızılhaç r;amı neşredilen tebliğde deniliyor ki: 

ı..)l)ıtru, 9 (A.A.) - Amlrallik dal- man. ordusuna lcv~ götüren ~ele~esi Kruvnzye bcrs.beıinde ay. Dli§man, çarşomba ı;Unu s saat fa. 
reisinin tebliği: 1 nnklıye tayyarelerıydı. ~ubat, ni k~mitcnin lngiliz gemi.sindekı sıln ile çok snyıda bomba. tayyaresı 

. mart aylarında Almanların ınsar, t 
YUzbaşı _Tomkinson kumnndasındn ka bı 137 bin ölü 400 b" d delegesi Dr. Vişer ve talyan gemi- teşkilleri kullanmak sistemini takip Soru z. im! 

alta 

"Evlenme) i t~11,1k ıçln ne düş".,Jllil or u:m;ı;., baslıl.lı ıınkettmlz bi·ıc, 

bir hakikat dah:ı öğrrttı: Gettlc ı;c-ntler, ~C'rC'k l'\'Iİ ,-e bckArlarrn hlr derd. 
krl vardır. 1nsanlığııı ı·zeli bir dt:'rdl: Olınlıl ınc ek i .. 

ki bir denıznltımız orta Akdenlzde ra!f al d • ın en t~ndeki delegesi Adolf Pero oldu- ederek Mattnyn hUcum etmlşUr. BaJJ
seklz pusluk toplarla. sila.Jılı ıo bin M~sr::v 1 ;r(.A A ) _ Pr •d gıı lınlde hUkCllnet koru:ığuıa. gele- lıca hedefler. liman ve hava alanları 
tollluk bir ttnıyan knıva.zörUnU tor • . .a. • • . • a~ a rek vali Fuat Tu:ksal'ı ziyaret et- idi. Tnhrlp vo yangın bombalar.ı alil. 
plllemlş ve batırmıştır. KruvazörUn ga~tesınm harp muhabırı y:ızr · m~ler, gör<lükleri i)i kabulden ve ml§tır. 
refakatinde muhripler ve tayyareler yoKr. d l V A l k kendilerine gösterilen yanlım ve Ağır ve hafif tayyare knr§ıkoyma 

Un nnketlınhe gelen cc\'aplnr ara ındu bir çol< o!..u~ ucunıu1., ıncu:u 

dı ı ol:ırnl;; b!zden im k ı nolct lııra cevnplnr istedi: 
k 1 . ırnn a genera on ppe ·u· ,_ la ltk d •~ d · t k 1n bulunma taydı. talyan kruvnzörü ı. d d bi Al t k t"" r.o · y larda.n Ow)"l enn C§e - topçusu harekete geçmi§ ve gUiz ha 

._ ld ktan k" man asın a r man an u· k"u'rlcn"nı· bll"'~ ....... ıaı~...:ı~-. l u •-ıa....,t a ı ıc ız dakika sonra ge- . "dd ti" t'"- h l ~ :.u.-~ '""-u.u va tuvvc ctım: mensup avcılo.r, gel • 
ı - Hemo:ı Jırr ı.rtlıı lmrmıla kıl'\ ı;a cdi3 oru.ı:. llık1 ını, u<;andım .. 
~ - E\llylm, faknt btr b:ıı kn ını SC\İ)orum. llıım çılgınca •. 

. mcnı şı e ı su.re w ırpa anmış · ) s k t minin parçalanıp battıtJduyulmuştur. b" .. rf d 
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t k t fmıir, 9 (A.ı\. - 3 a ve mıı- ıuekte olan dU~man tayyarelerin! hır· 
Biraz sonra bir muhribin knzazedelert vbeetmı: ~n za m a an .rny. ıfıl lııgiliz csirler:ni lim:uumıza ge- palamışlardır. İngiliz avcılan sayı ba. 

8 - Ku7.lln<'ım ~·oktıır. vn,mı ı.Ut:il.tur, ful.ut ın ıU:I• bir a.,k nıacl". 

ra ı ;:~irtyortL."TI • .Bu, hayatım3 l;aı<tr.:Jr<:f•k .. 
k ta ki ı 'd · uı u ıştır. tı"rlp 1taıynn ~·l•rl.ni nlıuı Gra- k d ~ 1 kı be be dU ur rnm :ı ıne~gu o. u~ gor m ş lOO katlar Alman tankı, Rın; ..._-,,u .. ·ımın an aşu., oma a rn r ş. 
U.r. hatlarını, muauven bir noktadan ciiskn İtalyan haslan() gemisi bu- man:ı ağır lmyıplar verdirmlıılcr. bir 

J{ız. \'O lmdınlardnn melttuıı!:ıı- nldıl •. li ı m"i<hıtıln rcl:ı da aşağı 'ukarı 
H) nl drrd .. Koc:ılıırınııı içki \ r ltunınr lptillıııııd n b:lh dPn C\"li kadınlar, 

&Azım Namı•ının 
cevabı 

J"' gün saat 14 de mihmandar ve pi- Messer.,mft 109 bir Yunkers co ... Y 
yarmak maksadiyle, ~af ak vakti " ' "° ... · 
sis ortasında ileri süzülmüs1er }l'.\thı.nmız :refn.k:ıtinde lmamınız - y:ıresinl muhakkak, cllğer bir Yunkera 

gcnı:ler tar.ıfında.n yolltın J,c.;lll"rcı. tehdit c·J;ı ııı,ı •rini Ö.}lcyen gen\' kıı:. 

lar .. 
dir. Bunlar, müsait bir ııoktnya dan hıı.roket etmiştir. Deniz subay 88 tnyyaresmı muhte~ı oıa.rak tah _ 

lcrımız gemiyi mu:ıyyen noktaya ı1p etmişler, 6 Yunkcra 88 ve bir Mes-
yerleştirilmiş bulunan Rus top· 1<R.dar uğ:ırfa.m1<1lo.rdır. 1 scrşmlt ıov tayynresi.ııl hasara uğrat. Jlir genı; kr:ı: şöyle diyor: "Bir ıııekh•p ıırluıdn.şım \"ardı. Ulr semtte 

otunılorduk. Meğer beni &0\·mlş. Arknıl::llilığımı e\•ı:,rfslnr mulcttbele fmnı
yormn!}. Ualbokl ben büylc bir !1CY düşliıınıem~ııtim hile.. :;11mdl nl .. anlnn
dun ve nl!Jflrılımı da se\·iyorum. Omı:ıl:ı. C\ len""'ı ~7~ E ld ıırka.d.351m ilnlı. 
mo çıktı. Ben 17. ynşnynmryn<'ıığını .söylllyor.,, 

çusunun ,ilerleyen tanklara ve 1 (Baş turalı 1 incı sayfad<ı) onların peşined ngclen düşma I.oılra. 9 A.A. -. - ngiliz basını: mı§lardrr. Tnyyııre karşıkoyma topçu. 
Bütün b3.Slll, İzınirde yapılan İn su S Yunkers 8S ve 4 Messer§llllt 109 

bırakınız, genç ne isterse, ne eline nın motörlü piyadesine, tam knr- giliz ve İtalyan hal"p esirleri de- tayyares:nı tahrip etmişlerdir. 
dU§erse okusun. Okuyanı çok az olan şıdan açtığı bir mermi yağmu· 

nu nmktuıılam ~\ap w•rm"k !Jlz.lnı lı;:hı ilk uncc kolny olmadı. İ!ıtc

tlfü ld \"crllccek ~·np derdo ele\ n ohıl'alc m:ıh ~ ttc olsun. Bunun lı:ln d • 
tılr mUteııastıısn. llıtJyaç \ardı. A\"ıııı>a gıızc!:clerlndl' hu "lbl '>tıllllt•rp tcc-. 
rhrol~ ve hllhıuısıı rı lkoloji tı:ıh"lllnl yıııımış klm!eler c-cvnp ,·erirler. 

bu memlekette, bu yüzden belki oku· riyle karşılaşmtşlardır. Uzun !fşimini yazmalttad:r. Tayyare karıııkoyma. topçusunun 
ma alı§knnıığı yerle§lr, kökıeştr. menzilli Alman topları, hücum e· Tnyrnis gazetesi de öteki sa.zc - utc6fle dalın ba§ka tayyareler de tuı. 

Okuyana n!sbetıc satılan kitapların den tanklara yardım için boşuna leler gibi, esirlerin vapurdan va • sara uğraınıpa da ilk bombalar dQş • 
sayısı nedir? bir yüzde ıstaUstıği gayret sarfetmişlerdir. Alman pura götürülm~inde Tjirk m:ılcmn- ~Uktcn sonra. adnnm UstUnU kaplayan 

tankları Ve Pl.yadesı·. rı·cate mec· larnun SO\"e seve :işbirliği yaptık- duman ve tozdan dolayı. dll§mana ve-tutulabilse, sonucu yUzUmUzU kızar- ·· Takıl, nrndıkı lhtiıuısdn l'lcıınıı.m bulmuştur. "Knr.Kocıı,. yalnn pslko. 
loJi bilgileri ile değil ayni :ronınııda. tecrtibelcri ilt• do kıymetJI ild uzuvdur. 
Oııl:ır, ailenin, geı:im ~ı.llldcrln, a§kın m1nasını, afhnlannı, tıı.rıtılnl en iyi 
hilen ldınS«"lerıllr. Oevnpları bcıznn birlikte ve icabında. nyrı aşrı ,·ercecl<. 
lı•rdlr. 

t Blldlx.i ö N bur o~mucılar, harp sahasında, 20 !arını ve hütün kola)·lıklan gos- rllen zanırıar tam tcferrilaUle g!!rWe. 
ır. b me g re yalnız Reşat u· JI :.o tC'rdlklerJ?i minncttarlıkln kay - memlştlr. 

ri"nln (Çalı l{uşu) Uç kere üçer bin. kadar yanmış tank bır::ı.kmı~lar· rletrnektedir. 
den basıldı. Bizde hangi romanın baı. dır. Almanlar, 3 defn hücum et· Deyli Telegr-.ı.f gazetesi balima • 
kı sayısı üç bini geçmiştir? Kitapçı. mişler ve her defasında, ağır kn· lmlesincle tliyol" ki: Libyada 

Ol;:uyuı•ulııruıııı.ııı, •'h.arı • Ko<".n., dnn ulaaılclnrr cevaplardıın çok is• 
tlfndc edOOf'l<lı>l".!nl ı:tmdldcn temin edcblllrlz. "J{arı • K0<-a,, yarın, bir 3 a
"' ile lre.ndllrrlnl ı.l'e tıınıtn<·nklardır. Şimdiden, sualleı1nlzl .orabllirslnlr.. 

ınrn sorun, anlarsınız. yıplara uğrayarak püskürtülmüş Bu esir <leği5imin.in kolaylığı 
Ccrc:ek, bence, bir ekonomi dlrij<l lerdir. Ortalık kararırken harp kalan 

gibi bir kllltUrdlriJe de lı\zımdır; bunu sahasında sekizi iyi işler bir hal· ıle geçen :ilkt.cşrinde alrim 
k ıı rd de 32 tank ve "'Üzlercc Almnr diğer iıir değişim tasan ar:ısmd.ı 

Düşman faaliyeti arttı 

EDiRNEDE 
Sınan günü 
yapıldı 

J<;djrnc, !) (Ilu usi muhabirimiz· 
ucn) - Büytik Tiiıık mi.ma.n ikoca 
Si!lan bu sene de tUkraıiliı. aruldI. 
1~ıı büyük eseri Sermfyenln hari
n·inde toplanan Edirneın 1·, bu 
l,üyuk eserin mü.bdilne olan ş.üit-
1 an borçlarmı ödemek için, onun 
hııyatmı eserledni nnlattılar. Si.nan 
udını tebcil ettiler. lhtifal<le umu
mi müfettis vcldli Sa.bri Öney, 
belediye reisi, anıma.ndan, emniyet 
ve maarif müdUrlcri!e halk, mil
ıı<'V\"('"l<'r ve 1kala'bahk bir ıgcınç-
1 .1~ hazır bulundu. Snn ile tarih 
tığre meni Osman Peremeci, mi
mar K~nul Altan ressam Fuat 
~oyhnn Vl.! iki mdttcpl; genç Sina
.-.~ hayat ve eserlerini anlatarak 
ruhunu t.a.z.iz cUı1er. 

Balgarlstan 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfaaa) 

oğnınlldiğine glSre, Karndenlz liman 
ıannd:ı bulun:ın mühim askcrl ve 
bahri komisyonlar dı;,mdn., llulga ris
tun, bugün Alman kıtalarmdan temiz. 
ı nml;ı bulunmaktadır. 

Sofyada dolaşan şayialara güre, Al. 
mnnyanm Türkiye bUyük elçisi von 
Papcnln Berlinc ynptığt son ziyarette, 
Tl1lrkıerin muhakkak surette mukave
met ederek bu sureUo Almanyay:ı 

karşı mUttcfiklero lklncl bir C<'pho te. 
mln cyllyeceğinl ısrarla btldirmcsl ü -
zerine, Almanlar TUrkfyeyc hücum 
plünlaı ını terkctml§lerdlr. 

(,\.,\. dan kısaltılmıstır.) 

Ttirkıyede öyle s:ınılıyor ld, Kral 
Borisln Almanyadakl konU§malarmda 
Bulgar ask"rlerlnln Rus ııcferine 1.§U. 
rnklerl mUzakcre cdllml§tlr. Bulgar 
askerlerinin Llbynya gönderllcct:'ğl de 
.soylenUdl. l"aknt bu, inanılmayacak 

bir ihtimaldir. 
Bununla beraber TUrkler, Bulgar 

>ı:ıttı hareketinin değişmesini izah o· 
den b:ı§ka ihtimallerin de bulunduğu 
ııu dü§UnUyorlar. TUrk gazeteleri Bul 
gar iltı!atlanmı n~altellc muknbcle 
cdlyorınr ve iki memleket araaındakl 
•Y• mUnnscbt:'tlcrin muhafaza. edileceği 
umıdi1'ı gosterlyorlar. Fakat Türkler 
h r tUrlU ihtimale kar§ı teUkt.c bulu. 
"Uyorlnr. Türkler bnlyorlar ki, Filo!' 
t tn evvel ı; !enlerin imzaladıkları nnt 
ıa ma ve anlaıµnaların ne FiJof'u ne 
el hlıki.ımdarını Yugoslavya ve Yuna 
nistanın ısuıasmn mUsaadc etmekten 
alıkoyaınamı,5tır. Türkler Bulgarls _ 
tandan gelen yolcuların söylediklerini 
de biliyorlar. O da şudur: Bulgarlar 
ancak Şarki Trakya ve İstanbul için 
harbetmek lstıyorıa.r. 

~~] 
"' Nefret nok ve sevdadan çok ya. 

mandır; ıt§k uğurunn taşlar, kayalar 
delinerek su getirilir; nefret uğrund:ı 
ist:' bugünk!i harbde olduğu gibi mil. 
yonla.rco. insan telef' edilir, asırlardan 
beri çall§ılmış mnmfırclcr viran cdl. 
Ur. 

o u a an beklemeliyiz. Hangi oku. J göze c;:arp:ı..'1 bir tezat vardrr. Ger-
lumuzun, sınıf değil, okul kütüphane· ölüsü kalrnı&tır. <;P.kte, geÇen ilktcşrindc İngiliz ve 
si Yardır ki içinde gençlerin okuyabilc Mo kovnt !) (A.A.) Sovyct MISJRDA ccg·ı romaniar bulunsun? h:ıberlel' bül'06Unun tebliği: Abnan ~r dcği~i için buna 

Al. M h" k"f - Ahltık ve terbiye üzerinde fena 8 • 9 Nisan gecesi, cephede hiç benzer bir anla~ YRP~ .. fa.kat 
ı a ır paıı.a tev ı bu unla&nı?. Almanya söztlnu tut 

:ı tesirler yapan romanlar var mıdır? bir esaslı değişiklik olıruı.mrştır. 1 w • • -

edildi - Belki vardır, diyorum; çünkü 3Batr cephesinde faaliyette bu- ı::ad1J?:1 i~ 11 saa~ ı~de suya 
l{Dhlre, 9 (A.A.) - Çal"§amba ak - romanlar, yazal'\larrn gilttUkleri ide- l:ınan bir piyade birliği, dUşma.n: d!işm~tu. ~~ ~ı~~ri:?ı.d?n f~-

ııamı Nazırlar meclisi tarafmdan ne;,· i>ir mevkiden at.nu§tJr. Düşman, ·b. 1r.gıliz cs:ı:~ değiş.tinlceğL-ıi go-
rcdilcn bir tebll,.de dcnlllyor ki aile, b:ığlnndıklan realite ile ilgilidir. r Aı-~- ıı..ü.kf'·m,..' evvelce v·cr 

c Şimdiye kadar romanlardan tnm bir kaybedilen ınevzi.Ieri yeniden al -
1
C:n. .~·~ 111 

.u ~,.... • : 
Şimdiki b8§vekU Nahas pa,a, nske JT.!lk Umldlyle bir karşı hilcum VQP tığı butun temımı.ta aykırı ~e ka 

rı vali sı!atlle hareket ederek esk
0

I karakter edinen kimse görmedim. na. ~ ..,- !anık ıı ·nr miktnrdn esi 
zı adnmlnr, oltuduğu bir romanm mIBttr. Alma.nln.r, topçumuzun vo nunsuz 0 

;} w t" 
başvekH ve kralın eski mabeyincisi A _.,.,..,:a.-kın" el"ı tlifc•·ıo..:n at .... ue ger: d~ğiştirilır.esmi. e. ~de et.mege çn-• kahramanına benzemek isteğini duyar :ıı. '-""' '°'P" • bu k lta! 
il Mahir p~ayı devlet emnfyetııe ilgili lar; bu isteği gerçeklc§tirmek için, püc;küııt.ülmüştür. Köyle varan yol- ~:;;mrşt~. Halbuki er:. yn 
sebebıerdcn d 'ayı, tevkife karar ver k h lal' Hıtlerci askerlerin cesetlerilc ıle yapıı.nn onla~ geregınce İz.. 
ml§tlr. • o a ramanı yaratan A.mlll.erin, ger. o··rtın'. u·· ı"dı" mirrfo lnglli"lıden fazla İtalyan esi-

çck hnyat çovreslnde de bu\unmast 
gerektir. Hiç bir genç, istediği kadar Başka bi.r kesimde Almanlar !"I değ:Şt.iıııilmi.stir. 

Japonya nereye 
blcam edecek 

bcnzemeğc çalışsın, meseıA, bir Ah. tank!ann yardmıile ibho karşı hü : Deyll Meyi ~ales~nde Hin-
met Cemil olamaz. Ondan taklit eum yapmtŞla.rdır. Askerlerimiz, d~n ha.kktnda. dıyor kı: 

bu hUcwnu muvaffnkiyetle ger"ı Hmt mes.elesı, bunun ne der. e-
edeccğl ~eyler, ııosyal muhltinec, ya k k b f t ırk d 

(BQ.§ tarafı 1 inci sa.yf ada) beğenilir. ya beğenllm~: belki de nüsklirt.müşlerdir Muhnrobc mey- 00 ~r ır men na • • ın ve 
k t .ır... dl,... v ı .. ~ dıınmd .. 3000 d...:, fazl" A'--- c'" ei:r"cct mesel:cs:i olduğunu ibilt.Un arruzun n amc e Ueo.O. ö.nı aıı-"b • alay mevzuu olur. ŞikAyet eltlğlnlz ... ..... "" ..,,...,., 1 

to t 1 ııfI bild. ı J ı \'e subayı 0··ımıı"tilr 3 Al ...... n tan- dOny:ıya gösterm'ştir. BugUn n-na e gr a ırm ş ve apon arın (bobstiller) roman okuya okuya mı "-il • U><k w 

Üdacil in d 11- ka ••- 1 · k•. tA'"rı"p -..:ı:ı-;...ı•r. Aralarında , . .,_ gi_Ez m_.lfoti imp:ır.ı.torlugu. n ehem m er Oou na ..... rını çev rmı§ böyle oldular; yoksa. (kimseye ben7.e. a.u ~u :-;.ı..ı "" 

olduklarını Utıve etmiştir. mcmek), (dikkati üzerine çekmek) Jer tank dabulun;nnlc ilzerc bir çok mıyctinı hC"'" zam:uıdıı.rı zıya.de nn· 
Lol·nı., 9 (,\ .A.) - R6yterln askc. abd:ıllığiyJe ml Z İnsan, insanı taklit ganimetler aldık. • lnmt I:J bulunuyor. ı 

rl le d i · • K:.."'nt'..ıı ceph=ın· ın" bı"r kesı"mı·n- nglltere, denlzaşırr toprakları o • 
ı ç sı ynzıyor: eder, roman kahramanını dex.ıı. uu - -= 

Ç k bUyük bi u ti 1 J 0 ılf' pı·yn.~- •~ ... ur.·'- d •. . . masaydı, dnha 1939 da Almanya tn. 
o r s ra c yayı an ıı - - Gen,.u.ıı.e nasıl romanlar "'"rilme· ' w.c wn :oarmtl7 an •ı>ır sı. t 

pon kuvvcUcrl, muvakkat bir zaman ildir? " 6 
"' sayıca üstiin düşma nkuvvetıcı inuı rafından ~ptcdllınl§ olurdu. Faka 

için bu sUraUcrinl kaybetmlı-lcrdir. - Bunu, roman yazanların ka!ası. ıtir hUcumuna uğrrur.ıstn-. Kızılor- harbe çok tena ha.zırlanmış olmakln 
Bununla beraber, bu ancak bir fırtına rlu erl~ri, bir kaç Almruı tankını beraber ku\'Vctllyiz, zanglnlz d:ılma 

• na, ilhamına bırakınız. Tezli roman· hU b 1 ·oruz •e dUc:man duruunı dan evvelki sUkündUr. Japonların kcn muhnrel>c dr§1 b:nı'k~tan onm. r u unu~ ' .. ı -
dl kara, deniz ve hava kuvvetlerinde~ !ar, her vakıt, iyi romanlar değildir. §iddeill bir ateşle Hitlcrcl askerler yoruz. Hongkong, Slngapur, Malezya 

Romanlar, gerçek hayatı ne kadnr BI m ~yı t k ar le .,.e"irecc11-ız 
ağır kııyıplıır vermelerine, Japon is • aksettırlrlerae, 

0 
kadar iyidirler. Siz c:rıısmda panı1c doğurmuşlar ve son ve r any.. c r c b "' b • 

tlhsalinin bUyUk olmamaaına ve kay ra uünvU hücumuna geçmişkrdir. Nlhnyet ·rımes gazetesinin siyasi 
bedllen gemi Vi! tayyarelerin yerin; ne yazarsanız yazınız, gençler yine Bu ihızn dayar.mıyan Almanlu. mu. yazarı da şöyle diyor: 
yenilerinin konmasının gUç bulunma S<ıvdlklcrlnl, beğendiklerini okurlar. harel>e meyda.ıımtlan çekthn'\Şler- Bu son aylar içinde. İngiliz ve A· 
ımıa rağmen, Japon kudretlnc ciddi Roman yıızanlnr, bunu dU§UnUrlenıe, clir. Sıhhiye erlerimiz, muharebe mcrikan hUltfımetlcri ve genelkurmay 
halel gelmcmlııtır. gençlik zevklerini aramağn, ona göre rr.eydnnm.<Ir.. 450 Alnı:-ın er ve suba. J:ınn iki Itomlt.cııi sıltı bir işbirliği ha 

Japolllarm hUeuma knlkacaltları Uç romanlarına ltonu bulmağa. çalışırlar. yı oliisU saymışhrdır. l!nde çalışmışlardır. ValuQ. irtibat da. 
istikamet mevcuttur: Milli bir edebiyat yanıtab11lr mi. tokholnı, 9 ( .A.) _ OFt Ruslar 1 ha iyi temin edilebilirdi. Fakat Okya· 

ı _ Avustrnıya, yiz? Volkho!'ın sol kıyısı Uzerlnuc ve l nuslar aşırı irtibatlar kurulmasına 
2 _ Seyitin da dahil olmak Uzere Bu sorunun cevabr, (milli) ktllme. .N'ovgorod'un ıs Jdlometrc şimalinde hlr masa etrafında konuşmaların ö. 

Hindistan. sinin anlamına göre değişir. (Divan Podbereojc"yl lfgııl ettiklcıini blldiı nemleneceği s:ın t yaklaşmış ve Al • 
3 _ Tlllllrunile atılamıyaeak bir lh· eılcbiyatıı nı dahi mUU sayanlar var. mcktcdlrlcr. mıınların H.usyayıı karşı ilkbahar •a. 

timnl olarak §lmnlde Rusya. dır. (Edebiyatı cedide) yi milli ede. ~tokholnı, !) (A.A.) _ Kış mu- arruzun:ı hozır~andığı, Japo~lar dalma 
Bu son ihtimali bir tarafa. bırakır 'ôlynt araaınd3n çıkarmaynnlar oldu· harcbcl"rinlıı aimdi bit.mis olduğu ıl;>h:ı. z•yadc liın•hstnmı dondUğU ve 

s:ık dahi, Avustrnlyaya doğru mu yo~ ğu gibi. Biz, bir millet isek, ede-blya. ve lblr intikal devresine glrilmi) , C: ğ r taraf.lan .İngiliz akınlarının AL 
sa Hlndistana doğru mu hUeum yo. • tımız da mlll1dir. bulunduğu hakkında Berlmin :res. ınıınya ve ı"'gnı altındaki tnpruklarn 
pılacağt ihtimallcrl.nı kestirmek ko Edebiyatımızı yeniden yarntmağa mi tem!nat vcro·lği bir nnd~ Rus ~I detıcndlği, ilk Amerlknn kıtıılan . 
lay değildir. Madanıs kıyılan ile Sey. !Uzum yok; o vardır ve yaşıyor. Ama troynaklaı ınl~:ın ıılm:ı.n haber· er ııın lngiltcr<>ye varm113 bulunduğu şu 
IA.na ynpunn hava. hücumları kadnr gUrbfiz dcği1dlr de cılızdır. nu, edn· ~:r çok miihinı kesimlıırde ı;;iddel~ .nndn.. gelmıştlr bile. 
Port Darv1ne yapılan alunlnr da bu blyatçııarnnızın scpcUcnnde pamuk ol li muharebele-r yapıldığın ve. r:ıim - Nevs Chronlcle gazcte3i de ayni mc 
hususta katt cmıırclcr te§kll etmez mamasından, folklor edcblyatını bil. diden ilkbahar renkl('ı:lne boyaıı- sele hakkında şöyle yazıyor: 
l3unW1Ja beraber, Japonlar herhalde memelerinden, TUrk hnlklyle ilgisiz mrş yeni tanklnnn yardınıile ş:d - General Marshalı ve Hopklns'in 
ıunu mUdrfkUı·ler ki harekette ne ka· kalmalarından, halkımızın her tUrlU detli Alınan kar~r hücum te'iCbbüs Londrnd:ı bulunuşu önUmUzdcki ay • 
dar gecikillrst:', dll§manlarm.m yapa sosyal ve tnoral gelL,ını ve evriminden kri olduğunu bildl.rmektcd"r !arda mUşterek bir harclrntin yapıln· 
bilecekleri hnzırlıklar da 0 kadar ıa: habersiz bulunmruannuandır. Biz. Le-ningnııt kesiminde. ltuslar, cağını belirtmektedir. 
mnnı olacaktır. Kolombodıı. Japonlara çokluk !erdi içimizin, gelL5i gilzel ede. buzların ve karların crim<'silc bir Bnu gazete, Vaşington'daki muha. 
vcrllpn ders mUttc!ik milletlerin ba biya.tmı yapıyoruz. Edebiyatımızın er. çok defa tecrit edilmiş vaziyette birinin şu telgra!ını neşretmektedir: 
şardıWarı hayret verici ternkkllcr hak Jızlığı bundandır. krlan Alman kalelerine ve mevzi- Vaşlngtondakl Amerikan mllşahitıe 
kında bir ihtar teşkil etmektedir. tyl bir hümanizma yapılmadıkçn, lı:rinc kEı.r§ı dur.ınndruı. fnnliyettc rinln fikrine göro M. Çörçil, Marshall 

* * • canlı bfr edebiyat yapamıyacağız. ibulunuyorhr. Ele gegirlJen kale - ve Hopkfns Almanyaya karşı taarruz 
I.A>odm, 9 (A.A.) _ nugUnkU per. Milli hayatımızın bin bir görUnUşU de ler, muho:robe meydanında kalan dıı Amerikan kıtalarmm kullıınılmıısı 

§embc günU Alman tayyareleri, lngU- var. Dunlard:ın kaçını inccıemiş, ka· A man 1ankları ve Almanların ta. pltlnrnı inccıcmlşJerdlr. Böyle bir t.n -

terenin cenup sahlllndc bir §ehrin Uzc. çını iyf bilerek konu edınınlşiZdir; iyi bur ve mUfrezc iknyıplarr, Hitlcr arruzun hemen yapılacağına uair hiç 
rinde uçmuşlardır. Tayyarelerin attık. hUmanlzma ve iyi bir örnek... i!:kbah:ırı üzerinden kazan~lar te§- bir belirti yoktur. Fakat Amcrilmnın 
ları bombalar bazı hnsarlara sebebi • u. n. o. ltil eylemektedir. Avrupaya lılr ordu göndermesi bekle. 
yet vcrml§, ezcUmlc bir hastane hasa. - Rus kaynakl:ırmdan alınan ha- nlllyor. 

x... berlere göre, So'"-'el birliklc.rı"niıı Hatııltırtla olduğu Uzerc, geçen h:ırp 
ra Uc.amıljtır. Birkaç kişi yaralanmı§ r-------------- .,., 
sn da ölen yolttur. ı 1 csa~ hücumu, şimdi billınssa Yatsk- te general Marshall gizlice Saint MI. 

- o--- e dememeli ? c~.a Ve Br!allsk istikametinde bulu- chel'den Argoune cephesine 600,000 

Eapon-io llf z denı·z n-ın A\m:uılanıı çember içine alın- asker taşımlştır. Ve r;imdi de gt\Il('r3l 
uıus'da çıkan bir yazı, !llt kft.ğtd rnasmı hedef tut.maktadır. Rus top Mnrshall"ın 1943 den evvel ehemmiyet 

muharebesi ~-npan tczgtl.hla 11ımcllki lzmlt fabri- çusunun Er~ dolaylannda bazı il mlkdarc!n. tank ve plynde kuvvctıe· 
kasını hayalinde kar~ılaştmyor ve ~oktalan lbom.barclnnan ettiği hak- ı1ne s:ıhip olacağı muhakkak addedl
'•eskisi bunun yanın<la uUşmUş çocuk .mı<ln'ki haberler, teyit edilmemiş llyor.,, (/:aş tamfı 1 ilıcı wyfuda) 

Londra, 9 (A.A) - Londranm scld.
hiyetlJ kaynaklnrmda dUn denlldiğiııe 

göre Libyada dUıımanın faaliyeti art· 
mı§tır. Bu faaliyet artmnsmm bir ta. 
arruz için m1 olduğu bilinmiyor. 

General Romel'in elinde lltl zırhlr 

ve bir hafif moUSrlU tUmcn bulundu. 
ğu tahmin edilmektedir. İtalyanların 

elinde de Ariete tUmenl de arad:ı ol. 
mak Uzcre 6 tUmen kadar bir kuvvet 
vnrdır. Son döğllşlerden bert turnem. 
Icr kuvvctıendlrllml§tlr. Fakat Lfbya 
da yeni zırhlı tUmenler bulunduğu 
ı:lo~u değildir. 

Teknik terimler 
komisyonu 

.~ ııkarn, 9 (A.A) - Teknik terim· 
lcrle uğra§maya başlamış olan uzman 
lar komisy.:ınu bugUn saat on birde 
Türk dil kurumu merkezinde mar..r1C 
vcklll ve Kurum ba§kanı Hasan Atı 

Yücel'in ba§kanl:ğı altında ikinci ge • 
nel toplantısıru yapmıotır. 

Bu toplantıda, kunııacak çalıgmıı 

takımlarının Uyelcri ve çalıfPDa yol. 
ları Uzerindo hazırlanm13 olan plAn 'e 
programlar görU§lllmUş ve onnylan • 
ml§tır. 

Tnkımlannın çalı;ımaları sıkı sr • 
kıya ileri götUrillccck ve komiııyon 14 
mayıs pcrfcmbc gUnU s. at on oırc.c 

tekrar toplnnarak Uk verimleri g5z· 
den gcçlreccktlr. 

----~~o--~~~ 

ncia 2an a 
(IJc'§ tarafı 1 mci sayfada) 

bir telgrnf gönderml§Ur. nSvnrknr, 
viltıyetlcrin Hind birliği dl{ındıı knJ · 
ınalnnna mUsaadc eden İngllız proje. 
s ndekl mnddcye, partisinin muhnle • 
!eti muhafaza etmcl\lc beraber, mllll 
hUkflmete iştirake hazır bulunduğu 
c vnbını vermiştir. 

1"• ııl O•IJıl, o (.\.A) - Kongre ıern 
komitesi toplantısını yarın sab:ıhn bı. 
rnkznrşttr. Azad ve :Nelıı.ı .,·c en 
sonra Kırlps :;c bulU{lmuşl&;d,r. {on. 
gre ile Kırlps nrasınd.ı bir anla.,mayn 
varılır.[L31lllll ı::ırahatkc sbcttığl H1Sy· 
ter muh.ılıırt tarafından reis Ruzvelt' 
ın şah.si mumcsslll albııy Coruıon'a 

blllllrildlği zaman mumaileyh bl!ndan 
çok memnun görUnmU;ı fakat ht:'r b :ı 

gl bır tesir yapmaktan istinka.f et. 
mlştir. Alb:ıy Conson'un bır anlaşma· 
ya vanlmnsınıı yardım bakrmmdıı.n bii 
yük rol burnd:ı tasdik cdllmcktcdlr. 

l'<'ni DcJht, U (A.A) - M. Kırfpıı'· 
in mllzakcrclcr neticesini yarın bildi
receği sanılmalttndır. 

M. Kırlps, l\Iahasbha Hind partır.i 

reisi Savarkar'a bir telgraf çekerek 
ınilll Hlnd hUktimctınc girmeğl parti· 
sinin reddedip etmediğini sormuştur. 

Haber alındığına göre Savarltnr, 
Bomb:ıy vnUsl vasıtasiyle verdiği c•. 
vaptn vildyetlcrin Hind blrll.ğlnc gir. 
mcmck baklana iUrazd ı ısrar ctmelt
le beraber partisinin mnhnlll hUkfune. 
tc g1rmeğc hazır oldugıınu bildlrmlş· 
lir. 

~yni !a!.~.te, .~o düşn1an tayya· 
~~sı. duşurulrrıuş bulunuyordu . 
Zıkrı geçen ticaret gemilerinden 
l40 bin toniliı.to kadar tutan 21 
t~nesi batırılmış, topyekun tak· 
rıben 102 bin toni!atovu bulan 
diğer 223 tanesini ciddi hasara 

kalır,, diyor. gı!:iidir. Fakat !]1.lrasr ımılfımdur ki 
DU§mUş çocuk... (Cenini sakıt) ~"telerin faaliyeti, Almanları c;ddi 

ka!"§ılığr... mısetc hırpala.maktadrr. Hamburg 
.Maı:ahba pnrtısinin lıllki'ımette ilci 

Azalık nJae<ığt sanılm:ıktadrr. 

Cenln'in irndcden mahrum olduğu. 
nu göz CSnUnc almaktan olacak ki on. 
lara (dU;1mU§) sıfatı verilemiyor. 

CDUşürOimUş çocuk) demeli, (dUş. 

Tflrklyeden geçmek 
için 

lngiliz tayyareleri 
tarafından bombalandı 

Londra, 9 (ı\.A.) - Hava. nezareti 

Nel'iden seçmeler: . .............................. . 
Bir mUntı!ık kalılı hicve müst~h:ı~. 

müş çocuk) dememeli. 
uğramıştır. 

• 111 uncu nsnn amelesi Pcriklcs "' • • 
(/Jnş tarafı 1 itır.i sayfada) tebliği: 

Amerika. genelkurmay b:ışknn: Dün gece bUylik miktarda bomb:ı 
kim etmedim: 

Adını dPrdlm, eğer gnyrcttc dılıniDIA esirleri kadar mes"ut değil. \Dfiiııı;;tc.ıı, 9 (A. \) - Unlted Press: !===============. 
mif. Perlkles ks.lksa da §1.mdikl Yu· Rcsmt olmayan Jmynaldardan ha. 
""lnlrlıtrm ne kad3r Ocdbaht oldukııı- ber nlındığrn:ı göı<' ı-~illplnlerdl' Ame. 
rmı, nası~ açlılt derdi geçirmekte bu. rlkan huvvetı • ın t rruz c•l<'n .lll I 
unduklarııu sörsc- . Ponların sayısı 200,000 dır. 

VAK/T'A 
lı.BONE 

OLUNUZ 

general ::M:arşal ile öcliinç ve kira- t yyarclerlmlz Almanyn tılmal batısı 
lama :işleri müdürü lfopkinsin ln- Uzcrlndf.' uçmu~lnrdrr. Hnvn şnrtlan 
~ltcrey~ ~~~ BirlC'flik Ameri-1 çok ıııUsaaılcslz bulunuyordu. Tanrruz 
kada hilyuk umıtlcr uyandırmak- hedeflerinin bo..,-ııcnsını Hamburg şeb 
U.drr. rl teşkil ctmi~Ur. 

me7.m1inı ohun~ ı ! 
Sanmam,. klın tun r.ıhmcttim. yn 

c-lirUm duyma:! ... ı: 
Anı rokt:ııı hlCH.'Clerdlm. hicvi <!t• 

;ıtını olm.~ 
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~il~ 
Esirlerin 

mübadelesi 
(liaş tarafı l ınci sayfada) 

tn'"'olığa alt ha.tıralan yeniden 
Yns.ınıııya ba~lıyor. İngiliz lbılyan 
b.İrlerinin Turk knrnsulanndn mu

°l:ıdc!e edilmesi bize ayrıca hir ln

Üniversitede şeref galerisl 
tesis edildi 

ı,irnh ,·erdi. 
U:u bin basıııdanberi harp dışı 

kalnınyı gaye etlincn Türk cle\'le
lmia bu samimi, bu insani a.rzusu 
~tgide dünynda dalın zfya1c mıı
rıa Ye mahiyet kazanmakta ehem
nılyeti aıılasılmaktı.ı<lır. Harbin 
IJaş IMlığı zaman clUnynnm m.anza
l'a<>ı ~öyle idi : 

1 - 1918 ln gall1ı lıiil Uk l!c\'· 
lctıcri \'C onların tabileri. 
lI - 1918 in magliııllıırı Ye on

Muhtelif bakmılardan üniversi
teye hizmet edenfor.n adlarını ve 
resimlerini üniversiteye kaydet
mek Uzere bir şeref defteri ve ııc
rcf galerisi tesis ed Imes!ne karar 
verilmiştir, Şeref defteri ve gale
risi ~ bir talimnlna.me hazırlan
mıştır. 

Bu talimatname hUkUnılc:riııc 
göre; buraya ünivers tey:i kuran
lar, üniversiteye tes's yapanlar, 
kütüphane, para Ye maı btrakaıı
lar, liniversiteye hizmet edcnleı', 

devıunlı burs temin edenler üni
versite §Crcf clefteri.nc ve galeri-

sine xaydolunacaklardtr, 
G:ıl~ri \'e deftere ynzılm'lk için 

iimvcnite proff.sörler mı:clisınln 

ilc:te ikisinin bu ynz.ımayı muvafık 
iJulm:ısı gerektir. 

A>Tıca bundan ronra üniversite 
l•eyeti gizli reylr. de bunu üçte iki 
bir drecriyctıe kabul etmcs. de 
iaznndır. 

Şref galerisi için üniver&tede 
müs~'lkil bir salon açılacaktır. Bu 
ga'er: ileride da.ha ziyade tckcm
ınW ctt:r.ilerok müstakU bir bina 
' ı-:ıla.cak ttr. 

lara iltihal. c•dcııler. 
111 - Sosynli<;t rejimi tatbik 

eı•en birl?.der. 
n• - Hn.rp sonr:ıo:ı <ln,atannı 

hallederek bugünkü tezatlar kar
Şısmıl:ı blhı.nır l<ıılnb1 Iec~k hakiki 

Bakkallara verilen gıda maddeleri 
narktan fazla ya sattlmıyacak 

Fiyat murakabe kom'syonu, dün lllil!i t~ı:;ekkiiller hnrp ba5lnıhğı zn. 
geç vakte kadar devam eden bir 

Olan tn~iltrre, Frnn !.\ \ 'e bunlarn 1 
tabi olan cle,·Jctlcr clünyanın yeni- içtima aktetmiştir. ı;timadn toıı-
rten tak jmlnl 1 tiycn dinamik em- rak mahsu'lı?ri ofisi tarafından 

bakkallara verilecek b3zı gıda mad 
Pcryali t de,·Jctlerle harıı haline delerinin ffyn.tlan ÜzPrinde görü
~r<l'lcr. 

Ru mücaclelcnio bir kısmında '-ülmilfliür. Öğrenild ğinc göre ofis. 
~·~ haziran 19,Jl tarihin<.' katlar bir kt"''Dl g<da m."Uldelerini, bakkal· 
"<! lnr, narkt.ruı fazlaya satmak 1stc-

syalist nizama. ~öre dc\'let ku- mekted!r. Halbuki bu ibi dn 
:tan &>' vctler mılwere karfoı sem- . . · g gı 
:l"t'J ı · t t f 1 1 t ki tt• ınaddelerının p~:rn.kende sat.ışmtln • .. ı • ır .::ı ura "ı:ı: ı < a P c ı. l . 
ı~a'· t »2 ı · 1 h rl s aı·sı esas, murakabe komısyonu tara • l\a .. ıaııranı an e . osy • . 
Cl'rıhc demol<rn ... nerlc i.,brlliği yap
ınııı, fa"ist cephe ile harbe tutuş
rı111cıtur. Rimdiki halde üç grup da 
lınrp l•nlincledlr. Ancak bunların 
haricinde Jınlnn Türkiye gibi ta.raf
ı.ız de\'letlerin mana \'e mahiyeti 
l!Ünden ~ne tcb:ıril:r. etmektedir. 

Çilnkii Türkiye ı;ibi da\-alanıu 
'1aııetmjo: dünyanın büytlk bloklar 
halinde mUcıı.delc ~len ku,·yetk'r 
0 rtc<>mcfa hnldknten bir kı~'IP.et o
.lart:.k kolahi'en <lcwletlerin kıyme
ti ~ıırn,ld sulh ~linlerl için çok 
l!henımiyetli olo.cıı.ktrr. Hu devlet
le!' nrn .. ında bilhassa TUrı:ciyenin 
:rıev1tıı muhııripterdcn ne anl7i, 
11<' ıle iılMlojl, balnmınllan bir ı:ıev 
lstcınrdlği i"in ~limlen ~üne• km· 
\'ttlennır.kfcdir. 

1 
r• <l<'mokrnsilerle, ne totaJitC'r. 

erıc, ııı- bOH.) Rltst rejimle ha.lletli-
lereı. d:n nmı:r. 'nrdır. 

i'ıuıun içindir ki, Türkiye mu
lıariıılcr arnsıntln h:.ı.lıild bir taraf-

Yeni talebe yurdu 1100 
kişilik olacak 

Üniversitede okuyan fakir talebe L 
ç!n partinin vücude gcUrcceği yeni 
talebe yurdu hazırlıkları ilerlemekte. 
dlr. Yeni yurd 1100 ki§llik olacaktır. 

Lastik tevziatı basladı 
Otomobil 11..stiğl tevziatına~ bugtin 

başlanacaktır. Bu suretle lt\.stlk veri
lecek otomobil adedi 120 <lir. 

Aynca 1500 sandık çay ve 1400 çu
val kahve de dağllıla.caktn'. 

----o----
Müzik dersleri 

Şişll Halkl"\'lndcn: 
Evimizde bir salon orkestrası le1}kll 

edileceğinden l{cman, Viyola, Viyolon 
sel, piyano gibi ve nğız A.letlcriyle 
me~l olan amatörlerin ve Şan dersi 
almalt arzu edenlerin her gUn 17 den 
20 ye kadar mUracaalları. 

Tülbent tevzii 
BugUn mnnlfnturııcııar idhnla.t bir. 

llğlnde bir toplantı yaparak tUlbent 
tevziatı görUşUlecektlr. Tevziat için 
bir liste hazırlanacaktır. 

fı.nd:ın konulan n:ı..."it olacaktır. Ya
ni, ba.kkall:ı.r, narktan fazlaya mal 
satamıyncakia.rdrr. Bu vazıyette 
ise buna imkan görülmemektedir 
Bundan dolayı komisyon, tevziatı 
clurdunnu.5 kcyfiveti ticaret vekfı
letindcn S('ırm.nğn karar verm.işUr. 
Toprak absulleri umwn mUdUr 
muwini Şakir d dün komisyona 
çnğ;rılarak kendis!ndcn izahat is
tenmiııtir. Vekaletten gelecek ce
vap üzerine harekete gcçile<:ektir. 

Profesör Halide Edib'in 
konferansı 

Profesör nHllde Edip buglln Beyo~. 
lu parti s:ılonunda •'Ya§ayıın edeblyn· 
tımızdl). mc,•.ı:u kaynaklan., admaa 
bir konferans verm~Ur. 

Bayan Halide Edip, Edcbiyatıarm 

kaynaklarını, klli.slklcr, milli edebi
yatlar ve Dehtı olarak tasni! etmiştir. 

Bundan sonra, k!Clalklerden lngillz, 
Fransız, Alman, İtalyan ve dUnya e
dcl:>iyatındakl yerinden bahsctmıııtır. 

Sonra, mahalleli ve milli edebiyat. 
tarından mi.sn! göstererek, bunları 

tahlil etml~tir. 
Bundan eonra. Şeksplr. \'C Plulark'u. 

geçnıiı;ı onların dehıiJaı ını ve lbduıo.rı. 
nr izah ctml§Ur. Nihayet Türk edebi. 
yatının ı a.sırlık mar.isinden bahsede. 
rek, sözlerine nlh yot ,·armı.Ur. 

Konferansta, blihıuısn tanınmıı .si· 
malar ve üniversiteliler bulunmUjtur. 

Esnaf cemiyetleri 
mürakıbı 

Tirnret o-tnsı esnaf cemiyetleri 
mürakibi F ~rit hamal esnaf cemi.
yetlerinlın durumu hakkmda veka
lete iz:ı.hat ver:mc-k üzere AnJmra. 

ız nuntnkıı. t.cşl.ll etmektedir. IIa
rirten gelftcl'.c telılil-('\'~ karşı her 
~aınnn ilühh \'<' ruh birliği ynµ
l>tış olan TUrl, lınlkı ,·ınhj;,1111 lt0· 
ruyacnk bir haldctlir. Silahlı bir 
tarar ızlığa dayanan l'ürkiycnin 
~ınit Nli) oruz l\İ Jıarbin yannki 
~nltiş<ıfl nrı ldnilc ·ıılnız hastaların 
ıa<Iesi için d~l;,'11. sulh l~In de bir 
!llrrJ<c-ı olmnsı m\\mkUndilr. 

Şehrimize gelecek I ya gitmiştir. 
idhalat eşyası -A-1·~~-f.--t-

Hd.ıen Baııra ve Bağdadda kUıliyet. tın ıya 1 

SADRI ERTEM 
Dün bir altının fiyatı 3::1,90 lira, 

l li :niltclarda hihnlM eşyası bulunmak_ k"l lt b' fi t . 490 tadır. Irak hUl{fımctı ile yapılan te. u çe t:ı mm ır gram ya 1 ıse ....;::;:::::============= 1 lbi dd l kuruş u. maslar netice.; nde bu g ma e e. 15 yaşında ko""çu""k rln milmkUn olduğu ltndnr .sUratıe --------
mcmlekctlmlzc tdhnll temin edllmi~· Birletecek fırınlar 

b • h tir. Bu maksat ile Irakta malları bu- Birleşmek ~ belediyeye mü 
ır ırsız lunan ldhaUıt tnc.lrlerlnden birer liste racaat den fll'ltlla.rm sayısı altzyı 

istenmiştir. Listeler, bugün öğleye kn bulmU!itur. Yeniden mUracaa.t eden 
T erkos borularını dar idhalıı.t ve ihracııt birlikleri umu· ler fatih ve K:ıdıköyünden ikişer 

sökerken yakalandı mı MUpliğine verllm~ olacaktrr. frrı.ndrr. 

A.ksaraydn, ~ muhtelif yerden 
C!;Ya çaI:ı.n 15 y!\Şmda Hilmi Şen 
Odb bir çocuk <ftln tüccar Ahme
Cin bahçes.:ıd~ terkos borulaımu 
~ökcrken, köpek tarafından yaJca
;ııınıı~trr. Hilmi ltarakola teslim-

Cdibni .. t.r. Çocuk hırsız adliyeye 
'<CriJın'<tir. 

- Yüzüm yoiksn ho§una. gitmi
yor mu da gUfüyorsun? 

Diye sordu. Vaziyetin ciddileıı
meğe başln.drğ1m h~sseden Kadar: 

- Haydi yavrucuğum, neden 
böyle mnnalar ı:ııkarryorsun.. Ben 
hO§uma glt tiği i~ güldüm., Bun
da ne fenalık V&:?'? .. 

\ 
Yazan: F ransuva Körmendi 

E~meğe 

var zam 
gapzld 

Fiyat milro.k:ıbe komi~yonu, 
d~n'di to~!...v.t;sıncla clune': nnrltt· 
nn 10 p:ıra z.n.m Y!'' ın..~ r. BütUn 
eltmeok alınırken ıo kuruş ıo pa
ra vE>rilecC'ık ya.nm ve dö. tcc bir 

J:rnlek almrrken zam V<'rilnrıye
l'tıktir. Yeni nıırk, bur~Undcn itiba
ren tatbik ~illeccktir. 

Yen' edebiv( t ve 
fen faku~teJeri 
Ayrı ayrı binalarda 

kurulacak 
Yeni kurulaca.k olıı.n edebiyat ve 

fen fakiiltelcı~ l•.~.1ikmd::ı veklı.lctle 
tonı:ıs etmek üzere her iki fökU tc 
ılekan• Ankıraya gitmişlerdir. Üni
Yer.site .<faresi yeni kurulacak ol:ı.n 
ba fakültelerin ayrı ayrı binalarda 
olmasmı istemektc<lirler. Dekanlar 
fakUltcJerin ihti\•açln.nnı vekalet~ 
b9dircceklerdir. Buna :ı.it projc

lCT hazrrla:ımL5br. 
Fakültelere lü77lll olan aletlerin 

bir krsmı memleketim1zde imal e
oilec<'k. bi • kısmı d:ı A vrupaya ıs
m:ı.r1anac:iktır. 

''En Son Dakika,.da 
ismini gören katil 

Polise gidip teslim oldu 
Dün Beyoğtund:ı, Yeni.şehirde 

bir c1Jlayct i~lendJ.ğirti haber Yer
miştJk, Sru>..t gündUz 1~! sul:ırmtla 
\'acilin mcylıa:n-eslııdc :>:ı.ı<lı~ olup 
çık::ın lknvgad:ı.. füdürülcn Necminin 
katili,• Kemal ve :ı...'1lcadaşlarr. Meh 
met Ali i!.c H:ıer Bayramın muh:ı
kemc1~ıine başl~ur. 

Kemal, kavgaya. Müjgan isn .n
<}e b:r :kad::n.:n s€bep olduğun~, 
Nronü:>·l öldür.nıedİği.Di ~ alıırz N ec
m:L hrafmd-;uı :ığlrca ~7tmlıındrğr
ıa söylemiştir. 

Hacr Ba.rra.m ise kendisinin kav 
gaya kn.rı.5UUldiğmı ve o esnada 
kaçbğmı, gösterilen ufak ~ 
kend~~•nin olduğtınu söylemiştir. 

.Mehmet Ali ise, kavganın pis 
18.flar ve sn.rho~luk yüzündmı çtk
tığmı \'e ismini ''En Son Dakika,. 
gazetesinde görlince gidip teslim 
01du~ımu söyledi. Bundan sonra, 
C\•rak müddeiumumiliğe havale o
l cn:ırak dava. talik cdlltli. 

Açık bira satılmayacak 
mı? , 

1stanbulu.n içkili lokantaları be
lediyeye mU'I':ı.c:na.t ederek bugtin
kü l<>rlfe üzerinden nçrk bL-ıı sa
t:Ensm!l. imklin olm:ı.dığmı 1leri 
silrmüşlerdir. Lokantabnn bu is
teği tetkik olunm:ığa başlanmış
tır. 

Çeviren: Muzaller Acar 

Valinin Mısır çarsısın· 
daki tetkikleri 

Diye tevile kalkl1 ise de Ka.tya 
artık taarruz eder bir vaziyet al
mrşt.r: 
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Vali ,.c b~lecUıe reisi Lütfi Kır
tlar Munar Sedat Çetint.aşm Mısrr 
'l?ii:sı hakkında vermiş olduğu :rı:ı.

. ru dun nınhallinde tetkik etmiş
h ?·. 'Ynnınd:ı iınu mUdUrli ve mü

' ndi.sler de bulı.mmuşlardır. 
Vali bundan c;onm Fatih stadı

·1 giderek stadın tesisi etrafında 
} _Pılan haz.ırlıkl!Lrl gözdrn geçir
e ı tir, 

1-favagazı saatlerinin 
çalışması 

lhvaga"'t s .. ntierinin çalışma. 
c l•rurnu etrnfmd:ı yüzde 4 ve yüz
ı ... u ni betinde bir tas:ı.rnıf kay

e,· 'eliği t.csbit e<lilmişt.ir. Hava
•Zı "'irkelleri bunun mühim bir 
(kOn tutmryacağını, ueırmal oldu-

t'ıınu söyl0rnişfordir. Vaziyet ı;öz
n SeçirilmektC"dir. 

Motör hırsızı 
.... Galata Necatibey caddesinde 
<~8 nunıarada Müreftc Şaraıl fob
t-tl{ 

1 
a..-n sahibi Agopla, Tekirova ma-

t ~n lhnıtcd şlrkcU sahibi Aleksan
'!°°• 8 bin !irn kıymet.indeki bir dc
ıı. z nıotörünü 13 bin liraya sa.tar
"'en }a.kalanm.ışlar ve adliye~ e 

~. 

- ~öylediklerinc emin ola.rnk 
:mı söylüyorsun? 

Ve bir nn sustuktruı sonra il.3.ve 
etti: 

- Bir daha gelmem o z.ama.n 
göriirslin .. 

- Böyle çoc'U.kça sözler söyle
me Katya .. gelirsi11 .. yine gelirsin. 

Filhakik:ı Kntyo. yine her za
:ır.a.nki gibi bir kronometre int.iza
mr ile geldi. Fa.knt art:ılk fazla iko
rmşmuyorlard.I. Ka!ya gelince ev
vela sofraya oturuyor, bir kaç 
lokma bir ı:ey yiyorlar, sonra bir 
ı.ıüddet susuyorlar. 

Ara sıra bir iki kelime konu
şuyorlar ve bu yabancı, müte.. 
roddit sözlerden sonra vcniden 
susuyorlardı. Nihayet Kadar ya
nına yaklaşınca Kalya soyunu
yor ve lbera,bcr yatıyorlardı. 

Bir pazar ak.5amı müthiş bır 
rüzgar şehiri kasıp kavururken 
Katya yine geldi ve geiirken çok 
müşkülat ç_C:ktiğinden sızlandı 
Esa.Ecn biraz ba.şmın ağırdığmı 
ve döndüğünü, iyi olmadığını söy 
ledi .. Kadar genç kadını <,:encsin
dcn tuttu, yüzünü yüzüne yak • 
!aştırdı ve siyah halkalarla çev
relenen gözlerine baktı. Uzun za. 
mandanberi hasretini ~ektiği bu 

ııüvazi~ derhal Katya'ya tesir et
ti ve genç kadın yorgun, hüzünlü 
bir ateşle erkeğine sarıldı ağla
mıya başladı: 

- Tony, yavrucuğum, söyle, 
biz birbirimizi seviyoruz değıi 
mi?. 

Kadar bu sualin soruluş tar
zından korktu, işin izahata, göz 
yaşlarına, tatlı vaitlerc varaca. 
ğmı zannederek titredi. Bu neti. 
cc ile karşılaşmaktan ise derhal 
Katya'yı oracıkta bırakarak git
miye, oradan, hatta aparlırnan
dan kacmıya razı idi.. bereket 
versin ki bövlo bir vaziyete lüzum 
hasıl olmadan Katya b;rdenbire 
alevlenen karlınlik hisleriyle göğ
sünü Kadar'ın göğsüne yapıştı. 
rarak bütün vüccudylc sokuldu 
ve br iki dakika sonra Kadar 
vüzünün üzerinde kadının alev 
ğibi yakan nefesini hissetti~i 
zaman: 

- Her halde harareti var, ba
na hasta gibi rröti.inüyor •. 

Dive düşündü. 
Perşembe sabahı Kanar başm. 

da ve boğazında bir nğrı ile u
yandı. Öğleye Üniversite lokan
tasında yemeğ'İni yerken başı ta
hammül edilerniyecek derece<:k 
dönüyordu. Eve dönerken ecza. 

hanenin .birinden bir tüp aspirin 
aldı ve eve gelince de madam 
Vessely'den bir tennornetre iste. 
di. Cıva sUtunu 40.2 derecede 
durdu .. 

- Griptir! .. 
·Diye düşündü ve yattı.. :fakat 

artık kalkıp aspirin içecek kadar 
bile kuvveti kalmamıştı, Su iç
mek istedi. Fakat kolunu uzatıp 
bardağı . alaca' takate malik de
ğildi. Yalnızca karanlıkta barda. 
ğm bulunduğu tarafa bakmakla 
iktifa etti. Ertesi sabah maJan; 
Vassely kapısını vurduğu sıra. 
da Kadar hala uyuyor, daha doğ 
rusu şuursuz br halde, yarı bay
gın vaziyette yatıyordu. Madam 
Ves...~ly içeriye girip de hastayı 
görünce yüzü bem ~yaz kesil
di, olduğu y~ mrhlandı kaldı 
ve: 

- Ol• Allahım fakat !'lizin 
yijzünüz- kırmızı.. kabarcıklarla 
do u.. derhal bir doktor çağır
mak laznn .. 

Dedi Evde l?'CnG bir doktor da 
otunıv~r<lu Hastayı bir dakıka 
ıçindc muavene ettikten FCnm 
teşhis kovdu. 

- Kızıldır derhal hastahn. 
neye kaldı~ doğru olur. Ynk-

1 

s 
ŞuraılJ, burnd:ı llfılu ooş bir mu 

llw•a'!a, idare ş kli münnlmı;ası ı 
~lrlşilrllğ ni gönnlı~ müsilniiz T 

0 1n;\·lart1 tel< b:ı~ınn birer Jıf cıis • 
"bl de nlmak üılctlnılcn l'•ırtul
...... y~·k, hiiy!c bos ıwylerlc uğrnı; 
mn!;: zorundıı lmJmryııenldık. 

1-:n i,vi iılnre seklinin, hnıı~I 
oldu6-ıı, prrt eskidenbrri J,nr tlar 
vormnştur. Bununla, çai'la ı ııı en 
bliyiik çaplı nd:unları nğra~mıııl&r 
müş:ıhcderelcre dn.lmı'!lar ,.e b37ı 
sonnı;hn elde ctmf<jler<lJr. 

"Ciimhuriyet~, in, yani halk 
f'ğ{·n•enllğ'ne ''haldmlyetine , clayn. 
n:Ul idnre sisteminin, bütiin öt.eJ;:I 
~ckillere iistüıı olduğunu öne siir
nıcy,..n, hemen hemen hiç bir hn· 
kim fonımıyonrl, 

Y:ılnu, biiyük harpten 011rn, bu 
binlerce ),llık ionnı~, biraz S!\fst· 

lır gibi oldu. ll:ılk cğemenJlğfnc. 
dcmrfı<rao,;lyc clayn.nan idarelerin, 
çok t>ngelli sistemlerle lditUrilm
leşti,'.:ini iclclia edcnlcı·. ortaya !:lk
tr. l.\lcmlekctlcrindc <lai:rılıın :ruh 
ı,m·Yctle.rini topl:unnlt, onlan 1511' 
gibi blr teir 'l<lescnin glihej;;-im'le 
blriktireı·ek Lcs ) apıruık i tiycn
lcr, hıı"?ma buymk kalmak t tc<ll
Jcr. Karşrlnrmdn. rüynlnrınm fnt. 
Jı kf'yfini bozacnl< en~ellcr görmc
ğe dnyannnıaclıl:ır. Bir Diyard:ı, 
;ralnız bir ldşinio ferman ok11tnın
sınr, <it<'kilcrin dinJemec;i liizunıu
nu öne ~lir<liiler. 

Ortalık karı_şrktı. Gönilllcrdt', 
knybolmu5 gi17.elliklerin ateşi, ~·e
nllmls t-Ok.atlann a<'l!!I Yardı. }~dilen 
\'aitlere kandılar. f11tedlklerl sekil
de idare kurdular. Rn sjstcm, 

ıııillctleri stirii ynpar. di,·en kitoıı
l:ırı in'1nmnı::Jnr Eski, yen bütün 
h:ı '<> ı r kıl ': lmlal-larını tıkn · 
ılı·:u 

" Iıirrlvct" siz h·ç bir se~ ol 
·mı unuauı:ıı. Demir bir n 

~·n i · r • "ı'Clılrr bonm•lnnıklanı 
, nh'u'n•. 
Ortn<ln k ndılerini haklı ~öı,f(' 

rcccl• b r t ~am n liim tler de 'u 
d•. uumrı [ıl'lrri bir mcrkc;r.c baj; 
1:-mak, lıir t rk dıiğmcH· hasara! 
bütün mc!!l1 I; ti hı·ıti~r içindt 
bır:ı.lmıag ycti)ordu. nu sayede 
geç'ri b•7.:ınrlnra l.n, ""nldu. 1'"nknt 
lıüttin hir milletin -.inirlerf, ne ka
<lnr 1,anııın gı·r~iıı durnbillrf .• llu 
sinirler tistüne c.f:i::;en emir tok
nın'klnn, ııc kadar zaman istenilen 
nlrnrd<ln ses \"erir? f ~tc henüz bun 
l:ırın ltesnbı yapılmamr"tır. 

l'ıı'nız, bir +c•k nrlanıa, kalan bir 
lılrrenin hir :\'Ütüne tufanı andı
an muşlbtlcr getirebileceğini nn

la~ nıılar. ••ittikre ~oğ'llhyor. 
Bıı -; · ' ncotıııı sonnı. bana Ö) le ge

li~·oı. 1.1 diinyadn hiç hir millet, 
bir trl: <-'llc iılıP·C' cdilmeğf istemi
;\ "cd,tir. C'linkii bir tc.'k adam, ha. 
şıııcln kemli o~ u, ı.cncli ~e'T~ i için 
znrnrlı bir takım il1t'rnslnr ta~ıya
bi!ir, Ucmokrnsi i.;c, mPcllslerl, ka. 
ıııurnları ile hu lhtlrn" sellerini 
siizcıı lıh· cll'lrtir, Hünynnın uğm
<lığı tın knnlı musibetten <ıonra, ar-
1 ık iılare sic;t~lt-rinin mlina~. 
~ın!\ yPr !mlmnmıştTl', sanıyorum. 

Alol için ,yol beOd bir değil, bin
ılir; ama t-n la-.a<ıt, yine mutlalm 
bir Uınedlr. 

HAKKI SUHA GEZGiN 
~~~~~~~~~~~~-

[~~! 
Beklediğimiz büyük 
çocuk kütüphaneleri 
V

AKIT'ın ''Gençler her ro

mam okumalı mıdır?,, ko
.ım!u anketi, değeırhıoe ilsi uyuı. 
dır ir. Öblir gazeteler de bundıııı. 
~z uç.mağa başlıı.dılıır. Bu arndn 
"lstikhU" a.'iimdaşmuz, yine bize 
ve:ilm.iş bir cevabı inceliyerek 
olı- "çocuk neşriyatı., serisinden 
b:ıh!Jcdiyor. 

Muharrir dostumuz lskender 
lı"'ahrcttin. "Vakrt" a söylediği 
sözler arasında bunu pek güzel 
anlatıyordu, Maarif Vekilliğinin 
dcste-klemesini beklediği sb""temlı 
b~ "ÇocuJc HikAye \'C Romanla
rı'' seıfai vücude getirmeği ileri 
sürmüştU... Ayni fiJn-.in, buglin
jerJe bir k:ıç muh3.?Tiıiıı zihnini 
b'.:rdcın kurcalayışr, iyi bir t.e~adlif 
eseridir. Çocuk :-.hlli;kma ka:rş: 
toplu ob.ra.k göstcri.tmi5 bu ilgi
den mUsbet bir sonuç çrkahilecc
h'İni umarız. 

Önce şurasmr inceliyelim: Biz
de g"Crı;ek okuyucu çocuk nesli a
rasından yeL§iyor. BugUn kitap 

sa evde bizzat tedavi etmf'yi tR.r. 
cih eder misiniz? 

Evin içinde bir telıl§tır ba§la. 
mıştı, Madam Vessely ellerini u
ğuştura uğu.ştura ağlıyordu. Ka
dar bütün bu telAşa knrşı l~k:.ıyt 
J:J..r halde yatırıyordu. Sabah ol-
masına rağmen hıırareti kırkı ge. 
çiyordu. Doktor bin müşkülat
la bir hasta nakliye arabası te
min edebildi ve telefonla "Allo
gemeines Krankenhaus•· hasta
hanesindeki bir meslektaşiyle gö
rüşüp hastaya bir yer temin et. 
ti, sonra çıkıp gitti. 
Yarım saat sonra hasta nakli

ye arabası gelmi!)ti.. hi<: kimse 
ne yapmak lazım geldiğini b'I. 
miyor ve kimse hastanın odası~ 
na girmek cesaretini göstcrt-.:ui
rordu. 1~1.e tam bu ~ırada Gerda 
Buhr birdenbire koridorda gö
ründü. 

- Yarım saattir sizin saçma. 
lıkların1zı dinliyorum •• dedi, yok
sa siz hepiniz aklmrzı mı kaybet. 
tiniz? 

Bu sözlere çilli yüzlü hizm<.>tçi 
cevap verdi: 

- Fakat matmazel, dedi. Has
talık sari herkes hastahğn. tu
tulmak iiıtımalinden korlmyor. 

'Altışmı art.Iran en önemli yekUtı~ 
cla'ha dün çocukken şimdi olgu:D.• 
laşmış bulunan, ayni Cümhuriyel 
Ncs:ldir. Bununla dcmdt istiyo-. 
ruz ki, başka memleketlerin hay. 
ı anlrkln ba.h.setti.ğimiz "okuyan,: 
Jn'ma okuyan., halkı arasına, ta
~ı::ı tnbaka bu yeni nesiller ıın
yesinde giriyoruz... Durum böyle 
olllllea, yarınki kafa teşekkülü· 
nün tipi ilzerindc bu yetrl nesil
lerin okuduklarmzn elbette tesiri 
olacaktır. "Ç.OCuklarmuz ve umu .. 
miyetle gençle-rlıniz ne okumalı?,, 
so'I'usunu rorarken, bu ilıtiyacı 
lşaretlemL'2 oluyoruz. Mevcutlar 
aras:ından iyilerini göstermclkle 
:şimiz bitmiyeceğini söylemek is .. 
tiyoruz. Daha iyilerini ,tam iyi .. 
lerini slstemli 'bir gayretle dtişü .. 
nUp bular.ık, iC'Sp ederse dilimi .. 
ze çevirerek, fa.kat bilhassa doğ
nıdnn doğruya ~-amıak suretile 
dc,•let elinden pek büyük ·ve ka, .... 
raYJ!ilı b'r "Çocuk kUtUphancsi,, 
meydana gelmesi mnudunu bes!i
yor.ız. 

Hem bu kiltilphane bir omclt 
teşkil edcceğ1 için, memleketi
mix<le, genel olarak çocuk neşri
yatına da kifayMli bir yol göste
rilmiş olıc:ıktır. 

HiKMET MONIR . 

~ıı enelkı Yakıl 
10-f-191P 

Ankara aş ocaklan 
Ankara gazetesinde oltUnduğunıı. 

g8re lstanbulda olduğu gibi Ankarn
da d:.ı biçareleri doyurmak için aş o· 
caklıırı ııçılmıştn'. 

Cuma lcumartesi 
1 

1 O Nisan 1~ Nisan 

n. c\'\'rl: 23 n. evvel: 2-1 
Kasım: 154 Kasım: 155 

\ ıı.Kıllı'ı • ıı..uıı ı.ıanı \ ıı .. il t.ı.anı 

uuneşlı• 
5.2S 

tlnl'tJ ı • 
10.46 5.27 10.42 

Oğle 12.lG 5,88 12.lö r;.sı 

1ktndl 15.57 9.14 15.67 9.18 

Alt&nm 18.4S 12.00 18.44 12.00 

Yatsı 20.19 1.86 20.20 1.86 

1nKnlt 3,46 9 .0i 3.44 9.01 

- Eğer hastalıktan bu ka
dar korkuyorsanız haydi bura. 
dan gidin, hi~ değilS<? yolu tıka
mavm .• 

Ve Gerda Buhr bu sözler üze. :-.:-:. ============ 
rine hizrnetdyi iterek Kadar'm 
odasına girdi. Teskereciler h~s
tayı sedyenin üz.erine ycrleşt•r-
me1tle meşguldüler. 

(De\•aoıı var) 

SAltlBt : ASii! US 
Basıldığı yer: VAKİT MATRAAS: 

Umumi Neşriyatı idare cdc-n 
Refik Ahmet Sever.n!1 



Yazan·: KENAN HULOSI 
ı•asifik meselesini hnrbin en ge.- Sımlci birui çcaıe.me garip bir şa

rip tnb:.·e oyunlarmoon birı tclıiltl>ı mnr indiri,yor; kelSmeleri birden
edPn nrk=.daşım:ı karşı söz smuli- bire kaybediyorum. Onları birbiri
nın bende olduğunu düşilnerek: oin yanına getirmek, birbirine bağ 

- Fıı.k:ıt, decran, az.iziın, J:ı- lamak milınkün olmuyor. Bir ara
ıxmyn. ... Bunu hemen söyledmı kı !?k: "l<'a.kat, diyorum, artrk başka 
d "lime n.nide tuhnf bir sfirı:me il- r;ey düşünmek JAzım!,. Bana ne 
.ız oklu. Bir sanilc, iki, Uç .•• Ha- .Japonyada.n, p:ısi.fikte:n, harpten, 
\ır! Dilmin ucunda bir takını fı- Ame'r:i<adn.n? hepsi iyi, hoş~ Gali
drlf'r vnr: Jcponya, paS:fık, harp, ba cümle §(>yie olacaktı: 
ımk .ş:ı.."'k, daha bir t3kım şeyler... - Fa.ksıt, az~m. Japonya pa-
aka.L hep0 i de kelime, yahut ga- sifikte bir gün mutlaka mağlüp o

. !> bir hamur lııılinde... Suyu nz, lacaktır. 
oğn.ılmnmıı,ı, belki fırına verilm::- Tamam! Japonya pasifikte bir 
:~. hiç deJilse az pLs.miş: mağlup ob..c3.k ! 
Kcndı kcn<Wne bir kere daha Bı.mu kendi kendime bir defa, 

,ayret ediyorum; söz söylerken b'.r defa daha; üç dört defa söy
. er vo.kit yaptığımız gibi itimat liiyorum: 
nı toplamaya çallştyorum: Yani - Japonya, pasifikte, bir gün ... 
düşUnmcden söylemek bir denbire Bir gün, iki gfuı ... Fakat kend: 
boş::ı.nmİık.. kendime değil, nrkaclaıpna söyle-

Bir saniye daha geçiyol', Bunu ınek.. On.ı ikna etmek, Amerika 
oaşkn bir saniye tnk:p cd"yor. Me- hakkındaki 11üştincelerlnden vaz 
'{erse hecelerden kelime, kelime- geçirmek., 
lerden cilmle yapmnk için biz ne F.ve gelmiştim: Japonya, harp, 
bllyilk bir kuyumcu gıöi hareket pasifik, galib:yet, mnğlübiyet ... 
ecliyorınuııuz? K~limeleri işte yan- saat on bir! Bütün ev uyuyor. BiT 
'ana get..remiyor; onlan altın. gü- <lefa daha :.·ine kendi kendime 
ınüş veya krom bir zincirde oldu- tckra.rlıyonırn: 
ğu gibi bir sıraya dizemiyorum - Fakat .. M1.zjm1 Japonya .. 
Hnyrr, bunu yap~ıµyorum, cümle- N~ yapsam kurtulmanın ~mkan-
~i tanuunrynınıyorum. yok! Mutlaka, ve yavnş yavaş, 

Arkadaşını: dudakalrnnda yalnız kendimin 
- San tehlike milthiş bir ı;ey ! duyacağı bir sesle değil, hızlı ve 

diyor. ç-dnık söylemek.. Yahut ondan bo-
MUthiş! Fakat ben bir konuş- şalınak! Öyle bir dakika geldi ki 

mada eUmleml dertop ederek fik- harp ve Japonya birdenbire boğa-
rimi söyliyemcdikten sonra... ı::ms tıkand ; pencereyi açtnn: 
Köşe bısmda birbirimfadcn ay- - Fakat d"dim, nzizim, lf.r 

rtldık, bunu yaptığ"mız da.kikada giln, Japonya p:ı.sifikte mutlaka .. 
kentli hesahmıa ne kadar fena et· Oh! Raha.thk! Büyük bir yara
tiğimJ derb-al n.nladnn. Çünkli elim- nın l':lnden vücudum bir ııcyler ıf
lc dudn.klanmm ucuna birdenbire raz etmi, gibiydi. Sanki liJ.rdenbire 
r·ne gelmişti, Havalanmak lstiyen harp bitm.işU_ San ordu dağılmış
h~r kuş gibi kanat çırpıyor, fakat t:. Bnhar gelmi§ti. Traş olmuştum. 1 
imltanr yok uçup gidemt:rordu: Fakat pencereyi kapadım ki aşağı- ı 

- Fa.bt.. nz'-.zim .. Japonya.. da kaJY,m çalındı: 
- Cannn, dedim, ı:ünde belki - Kim o? 

yüz, yş.hu t beş yüz cfunlc kullanr- - Pots ! 
yorsun. Ne ıııka.r? Bir tanesi de - Allah allah? Gece vakti? Sa-
bozuk olsıın; sak::ı.t <ltl§sün! Yahut at oo bkde? 
l.iç eöylcın<:ntl!i ol! - Mııal~fe beyim! Uyuyan 
Mümkfın değil! Bu "sakat düş- halkı rahatsız ettiğinizden dolayı 

r.ün! .. Lab'.ri gÖ7Jcrlmi.n önüne ec- be!i lira pr..ra ceznsına mnhki'un 0-

zahane vit.rinlerindcld ccninlerı lncakstnız. Lutfon knrnkola ... 
r.etıriy,,r, Başı gö~üne eğilmiş, a- Kapıyı işaret etti: 
ya.klan kambur; bir takım cenin- - Buyurun! 
!er! - Ziyanı yok, dodim, üzülme-

- Fnlmt .. Azizim.. yiniz S::Z; fa.kat emin olun k', bir 
Cilmlenin .sonu birdcnbil'e yok! gün, paslfikte, Japonya .... 

~~-----....;... _ __.._....;...~=--..;._~--
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Bisiklet müsabakaları 
lstanbul Bisiklet AJanhğınd&n: 
Seri blslklet yarı§larmm ikincisi 

1 12.4.1942 Pazar gUnU sabahı saat 9,30 
da Topkapı fle BilyUkçekmece araııın. I 
da ve 60 kilometrellk bir mesafe da· 
bilinde yapılacaktır. 

Tebliğ 

10 - 4. - 1942 

Eskrim Ajanlığından: 
Türkiye Eskrim birinciliklerine tec. 

rübcsizlcrden yalnız birer takım işti. 
rak edeb!leceğinden evvelce ayrılan 

A ve B lakımlan arasında seçme ya_ 
pılmasına !Uzum görülmektedir. latan 
bul A ve B takımlarında. derece alan 
eskrimcilerin 11. 4. cumartesi saat 16 

ile sabah öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalayınız . ....................................... 

:~d~~ılık kulUbUndc bulunmaıarı ı ___ K_A __ Y_I_P_L_A_R ___ ı 

1 Bugünkü radyo 

7,30 Program ve memleket saat L 

yarı 7,33 mUzik Pl. 7,45 ajaruı 8,00 
mUzik Pl. 8,l~,30 Evin aaatl. 12.30 
Program ve saat ayarı 12,33 Şarkı· 

tar 12,4:> ajans 13,00 - 13,30 Saz e_ 
serleri ve beraber şarkııar. 18,00 prog 
ram, saat "ayarı 18,03 Fasıl heyeti 18, 
45 ziraat takvimi 18,55 Dans müziği 
Pi. 19,30 saat ayarı, ajans 19,45 IOL 
sik TUrk müziği 20,15 Radyo gazetesi 
20,45 Saz eserleri 21,00 konuşma (ik. 
tısnt saati) 2115 Temsil 22,00 Radyo 
salon orkestrası 22,30 memleket saat 
ayarı, ajana haberleri ve borsalar 22, 
45 - 22.50 yarınki program ve ka
panı§. 

lSTAJ\ı'BUI, UOUSASIN.f?'ol 

9-4-9-12 FJyatlan 
~ıtııt n vapanı~ 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
M:adrid 
Stokholm 

l Sterlin 5.22 
100 Dolar 
ıoo İsviçre Fr. 
100 Pezeta 
100 İsveç Kr. 

132,20 
30.365 

12.89 
30.72 

tı;SJIAhl VE TABVILA1 

İkramiyeli % 5 938 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 

22.35 
23.80 

Ankarada •alılık ar•a • 

1981 ~ 1ııtanbul 7 inci ilk okuldan 
aldığlm diplomayı zayi ettim. Yeni· 
sini çıkaracağımdan eskisinin bük.mil 
yoktur • 

Necdet Ersan (8&151) 
*:,.. 

Rami iaşe memurluğundan aldığlm 
(2401 - 2405) numaralı be§ adet ek. 
mek karnesini kaybetUm. Yenilerini 
alacağlmdan bunların kıymetsiz oldu 
ğunu bildiririm. 

Rami Arlfpll§& Bağlar No. 9 Ab· 
bu Turgal (89-162) 

• • ıı: 

Kızım Yurdnkula ait Hasköy nahL 
ye mUdUrlUğilnden aldığım Nisan 942 
ayma alt ekmek karnesini zayi ettiın. 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük • 
mu yoktur. 

Eyüp, Eskt yeni aı.ddeeı 21/S No, 
da ~lclıihat Dlnçak (89-1~) 

* • "' 
İstanbuı limanından aldığım 1274 

numaralı reis r;eha~tnameml zayi eL 
, tim. Yenisini alacağımdan kaybolanın 

hükmü yoktur. 
Mehmet Kocadere (S91iH) 

lst.anbul Beşinci İcra Memurluğun. 
dan: 

941/2033 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 
raya çevrilmesine karar verilen bir 
adet koltuk o.vize ve saire ev eşyası 
açık arttırma ile Beyoğlu Yenişehir 

eakl Kilise yeni Ha.cı İlyaa sokak 67 / 
69 sayılı evde satılacaktır. Birinci art 

Ank.a.raıfa bah!;:etl evlerin hemen 
tırma 18.4.9l2 tarihine tesadüt eden 

a.rk:ıeında Ormançiftl'lği ve Balgad 
ı~öyi\ movkiinde ilerde asfalt yap:- P;:8'rteııı gi}nü saat 9,30 dl\ yapıla -
lacak olıuı Hayın..'Ul şoc: s· •. ı·· c • vCrilen bedeı mWuı.mmen kıyme· 

a .e ı us un • tin· % 75 in" b ı d,.. 
de, şehir p!D.nm:ı dahil cephesi 50 ın o § ı u ma ıb. takdirde 
metredC'n fazla buluna'.n 2300 kil . ikinci arttırması 1~.4.942 çar§a.mtxı 
sur metre nezart'tli arıı:ı maktua~ gUnU aynl saatte .l'npıla~ak en çok 
3250 lirava s:ıtılıktır T li 1 . arttıran& ihale cdıtecektır. Almak ıs. 

J • a P erm teye ı k' ha ös 
yazı ile İstanbul posb kutusu 753, n er mez ur mn ide S terilen 
Muammer adrefilne miiracaatlan saatte hazrr bulunma lan ilı\n olunur. 

·------------·- (39464) 

Beşlkta, İt'ra Dairesinden: 
941/473 

Fatma Teclmen'er: 
Kadıköy Kurbalrdere Andelip 
Esa t sokak 31 numarada. 

Aclalar ~ulh nlahkemeslnden: 
942/3 

l neyıet Demlryolları ve Llmaaları 
lşletDT e Umum idaresi ııaaıarı 

Muhammen bedeli 8048,50 Ura otan 10 adet tip harici vagon 2f,,,1942 
Cuma günU saat 15,30 da kapalı zart usulü ile Ankara'da İdare bin&smda 
arttırma suretile satılacaktır. 

Bu ışe girmek isteyenlerin 603,6~ liralık muvakkat temlD&t ile kanu.. 
nun tayin ctutı vesika.lan ve tekll!lerlni ayni gün saat 14,30 za kadar ko
misyon Reisliğine vennelerı IAzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde ve Haydarpa§a'da Tesel· 
lUm ve Sevk Şefilğlnde dağltılııcaktır. (4197) 

Maarif Vekilliğinden: 
16/Hazlrım/941 tarih ve 4835 numaralı resml gazetede neııredllen 

2/15923 aayı:ı talimatnameye göre orta okullara matematik, tabliye Fran.. 
sızca, Almanca ve İngilizce dersleq için öğretmen muavini seçilmek Uzerc 
İ6tanbulda Yüksek öğretmen okuıunda ve Ankarada Gazl terbiye enatllU
sUndoe imtihan açılacaktır, İmtihanlar 15.Vl.942 pazartesi gUnU ba§layacak.. 
tır. İsteklilerin buluııdukları yerin maarif idarelerine haf vurarak imtihana 
girme p.rtıarını öğrenmeleri ve vesikalarını bir dilekçeye lll§tlrerek en geç 
30.V.942 tarihıne kadar VekiJJlğlmlze göndermeleri il1n oıunur. (2103.2809) 

Sabanca Za~e Mehmet Şakir ve mabLama 
Ticari ve Sınar Türk Anonim Şirketinden: 

24 şubat 19-12 tarihli Slcllll ticaret ,.e V&lut pzetelerlle yapılan llAn 
mucibinctı 27 mart 19!2 cuma günü aaat on beı:<fe ı;lrketirnlzln Zlndanka.. 
pudakl 48 numarah ınağaz.ası.ııcla akdi mukarrer ııeoellk Adi ve ayni gUn· 
de ttaat on ~ buçukda fevka!Ade ht•Y'etl umum.ine lçtlmalarmda eeea 
mukavele mucibince r.lcıwrlyyet hasıl olamadığından lçtlmam tallkıne za.. 
ruret hasıl olmıı~dur, 

SenrJlk adi \·e fcvıuıtiide hey'etl umumlyye lçtlmalan a;t'Ul mahalde 
alı•lrtdo olarak 2.a nlsnn 1912 cuma gUnü saat on beşde ve a,ynı gUııde fC\·
kalıide olarak da ııaaı on beş buçukda toplanB<'ağından hlMedarlarm 24 
nisan 9ı2 tarihlncll'n 0.11 ~Ün CVHI l!Bhibl bulundukJan hls9C ıte11etleıilıl 

"trkct vnnı'l!itıc tr>ııllm etnvleri Hı tayin olunan gün ve saatte içtimada 
hıuır bulunmaları Uın olunur. 

MECLİSİ lDARE 

Alelade ictima müzakere ruznameaı .. 
1 - ıe ... i ıl idare vı• munıkıp rnpurl11rın'n okunması. 

2 - Blluııço nı kiırü zaı·ar hes:ıpları incelenerek müdür, mürakrp ve 
DK'Cliı;I idarenin :ümmetinin lbruı;L 

3 - 19.U ı.ent.'tii tomettüUnUn kabulllc tenli için meclisi ld&re.}o ma. 
zıınlyyet vt•rlime<ıl. 

·i - 1042 M"neııl it;Lıı bir mürakıp eçllerek ücretinin taytnl. 

Fevkalade içtima müzakere ruznamesi 
1 - Ticaret \"el.:filetl tarafmdan dahili nizamname-ye ıJAve.l istenilen 

Ud m:ıddenin roilı.akereııllc kurur itası. 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Beşlkta§ İcra dairesinin 941/473 sa· 

1 yılı daşyaslle Aliye o'an borcunuzdan 
1 dolayı 24 3.942 tarihinde emvali men_ 

kulenlz hnczedllm~ ve icra ve ıntuı 
1 kanununun 103 Uncu maddeli! mucl· 

blnce ikametgAhınıza gönderilen dave. 

1 - BüyUkada AyanJkola manutı· 
nnm akaretıerlndekl odada sakin iken 
6.1.942 tarihinde ölen ~vaclın eşyası 
14.4.942 tarihine mUsadlt salı gtınU 
saat orı dörtte BUyUkada lııkele mey_ 
danında satılacağından talip olanla • 
rın mahalll mezkilrdn hazrr buluna. 
cak memuruna mUracaatıan. 

1 ] 
Karnköy ve Gazi köprUsUndo çalışan işçi ve ustaba§ılD.r için yaptmıa

cak 83 kat tulum elbise müteahhit nam ve hesabına ve 2490 numaralı ka· 
nunun 43 Uncu madde.sinin son fıkrasına göre pazarlıkla ya.ptınlacaktır. 

Mecmuunun tahmin bedeli 581 lira ve ilk teminatı 43 lira ı>8 kuruştur. 

Şartname Zabıt ve muameıtıt MUdtirlUğU kaleminde görilleblllr. llıale 20. 
t 942 Pazartesi gtlnU saat H de Daimi Encümende yapııacaktır. Taliple. 
rln ilk temınat makbuz veya mektup:arı ve 941 yılına ait Ticaret odaeı ve· 
slkalarlle ıhale günü mu:ıyycn saatte Daimi Encümende bulunmalan. (4400> 

URKiYE i~ iSANKA~I 
Kücük T;.ısarruf 

Hesapları 
19H ... R.-\l\ttn~ Pl.A.:-.11 

KE:;ifUEl.E1': ! Şııb:ıt, • 

nn.rı 't ıı.ğu"''°"- ıe lkt."l· 
clt"'Şrtn tarlhll'rlnOr 

.-npıtır 

lUU l~MJ r'l!:l.Jı.OlU 

ı adet 200C. Wralık ... ıovo.- LJn. 

t1 100t .... ısooo.- • 
ı . 760 • - 1600.-

a • 600 - ·~- • 
10 -
t() • 

IKl • 

200 -
::00 • 

~ 

ıucı 

50 
~ 

10 

• - '2.5()(.a.- • .. .. 4()()(),- • 

• -~.- . 
• - ô()()(),- .. 

- 2000.- • 

Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Subesinden: 
Umum liUdUrlUğUmUzle eube ve ajanslanmız için kAğıt ve maızemesl 

otlalmtz tarafından verilmek !)artile açık pazarlıkla gösterilecek numune
lere gtlre detter ve evrak tııbcttlrilccektlr. Talip oıanlann iki bin Ura nakit 
veya banka teminat mektubilc bi:- lktc 13 Nisan l0ıl2 pazartesi gUnU saat 
Hi de Liman han 4 tlııcU kattaki ıubemiZde bulunmalan rica olunur. (4329) 

1 
tiye bllA tebliğ geri çevrilmiş oldu • 
~ndan tebliğ makamına kaim olmak 
Uzere ilAn olunur. (39466) 

2 - Veraı.et iddiasında bulunanla· 
rın Uç ay ıılacaklılarla borçluların bir 
ay zarfında müracaatları ııtuı olunur. 

(39150) 

Tür~iye Cümhuriyeti Merkez Bankası 4-4- 942 vaziyeti 
AKTtF 

Kasa: 
Altın: Safi kUogram 
Bıınkr.ot 

'72.606,218 

Ufak ilk 

Oahlldekl Muııabtrterı 
l'ürk L~ası • 

Hariçteki Muhabirler: 

Altın: San Kilogram 22.785.478 
Altına tahvili kabil serbest Döv. 
Diğer dövizler \·e Bor<;lu ldllrlng 

tıaldyeJer1 • • 

B.a.z1ne T:l b vtll e rt • 
Deruhte edilen evrakı oakd!ye 
kar~tlığl • • 
l<anunun ~ tncı maddelertrre 
tev!ikatı Hazine tarnfındar. va.k' 

• tedlyat • • 
senrdat otlı.danı: 

rıcarı senetıer , • 

t:ııham ve l'aJn-lllU CUr.danı: 

! 

' "l 
B 

Deruhte edileo evrakı nak.. 
diyenin karşılığı esham ve 
tahvil&.t (itibari kıymetJe) 
Serbest estuun ve tahvilat • 

Avanslar: 
Altıı:ı ve döviz üzer!ne avan. 
rahvilll.t üzerine ava.na 

. . . .. 
Hazllıeye klsa vadeli .svan.11 
HaT.iııı?ye s.ıı~ No. ıu kanuna gOrf' 
ac;ııan altın k&rfı.Uklı avaııa 

lllsse.d o rl ıır 
MubteJ.U 

• • 
••• 

l02.121.U6,8l 
6.890.832,30 

471.930,36 

20.688.20 

S!?.OıD.589,91 

-,-

65.803.437,54 

IM.'748.116~,-

22.454.058,-

sıs.~o•.,aıH,42 

4:S.192.261,93 
10.12G.(>Gj,71 

4.9t4,SO 
7.808.722,-
2.857,000,-: 

187.500.000,-

Ura PAS i F 
~erma~f': 

lhtlyaı \.ket.-ııl: 

Adi ve tevkııJllde 

108.0RR.709,70 Huııusı • • 

20.688,20 red11\0Uldı>lil 8Anknntlar : 

97.85S.027,4ü 

(>t,rubtt> e<11hm evraKı nnKıllye • 1 

Kanunun 6-"' lIJcı maddelerine 
tevfikan llaz:.ne tarafmdan vaki 
teciiyat • ı 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
oakıyesı . ı 

1 Karşılığı tamamen al' ın ')larak 
illl veten tedavüle vaZE>dilen 
Reeakoot mtJkabıll t;Aveten teaa. 
vUle vazedilen . , 
Hazineye ynpııaı. aıtm karşılıklı 

186.293.DlO,- avans mukabili 3902 No. ıı kanun 
mucll>lnE' ıınvetE'n' tedavüle Vll-. . zedtıen 

316-307 .41»,42 
L\IE\" UU.\ T: 

rtırk ı..1raaı . . 

7.822.019,1 
6,000.000.-

158.7.t8.56S,-1 

22.4tH n:-ıt-

J8G,:!!l 

ıı2.om l· 

288.500.000,- ~ . 1 

~ 
115.000 000,- ~ 

Altın: Sa!l Kilogram 

I 88.891.126,j 1 
877.422 1.28l,IG1,Cl 

8850 No. ıu Kanuna ~öre h&7.lıwye 

5.:S.618.8%7,6-1 açılaıı t\\°lln" muknblll &evdi olu.. 
owı ultınlar. 

Saf1 KJlogra:n 

Döviz TaahhUd .. tı: 
Altma tahvili kat-il döv1zler 
Diğer dövlzleı ve aıacaıuı 

177,970.666,80 rıng bakiyeleri 

4.IS00.000,- MWıt.eW 

11.689.151,0S 

938.892.88!, 79 

55.üll.930 

. . 
• • 

------
78.121167,01 -------

-,-

28.288,176,9 

Vr.knn 

l ~ lN8 cart.blDclen lu.bateo. lııkontn hadd'I % 4 Altnı ftzerlnl' avans % a 

Lira 

u.000.000.-

13.822,019,1~ 

511.793.910,-

89.628.%90,80 

,8.124.187.et 

18.288.170,95 
141.735.819.99 

038.89:?.38.t.7!1 


