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Edjp Ancırc Morva'd:ın t. H. AJlşan tarafın. 

dan dilimize çevrilmiş olan bu romanın fiyatı 100 
kuruştur. 10 kupon getirecek okuyucularımıza ro_ 
man yalnız 50 kuruşa verilecektir. Bu kuponları 
saklayınız. 
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iran kürtleri üze
rinde bir ingiliz 
planı mı var ? 

İngiliz kuvvetleri lrandaki 
l'ürtleri silfiltlandrrara.k kenı:!.i 

nıaksatlarma göl'e kullanmak is
tiyonsa, bunun ilerigi için tehli. 
keli ola.ca.ğıru hat.Irlatma.k mecbü. 
riyetind eyiz. 

Yazan: Asım Us 
Bir ka9 hafta ene1 İran Kiirt

leri arasında bir isyo.n ı;ıld.ı , .e kı
ı.a bir zaman idnde bastırıldı. A
janı;; tclgra.fl:an hô.diseyl bir iki sa
tırla bildirdiler. Fakat tafsilat ver
Jtıediler. 

lraıı Kürtleri arasında. çıkan bu 
isyanm sebebi nedir? Hadise sade
('" İran için bir iç meselesi midir? 
Yoksa isyanın iiınilleri arasında. 
dışımdan gelen bir tahrik de nr 
trudır? 1raru işgal eden İngiliz ve 
Rus devletlerinin bu hadise ka~J
sında ilgisi veyahut durumu ne
dir f Bu noktalan anJnmak müm
kfuı olmamıştı. 

İngilizlerin Kahirede fransızca. 
Olarak neşrettikleri (İma~es) mee
ıınuısırun son sayıla.rmdan birinde 
İrandald bu Kürt isyanı hakkın· 
da bir yazı gördük ld ajans tel
grallannın <Jühiitla geçlştir<llkle
:rl bn noktaları bir dereceye kadar 
aydınlatır mnhlyettetlir. 
(İmages) mecmuasının verdiği 

bu maili.mata. göre trandaki Kürt 
isyanı §ade mahalli bir meseleden 
ibaret değiltllr ,.e Tahranda. Fru
gi kabinesinin • (lüşmesine de kls
tııen sebep olan bn hadisede ya
baııcı tesirler \"ar<lır. Gel'en mnu
ınl harp su-asında Wa.-.sm~ss bımin
d('I Jıir Alınan ajam nnsıl İran i~
:risindc tahrikler ynpmıssa bu defa 
Abnıınlıır İrnnclnn çıknnlmazdan 
en·eı im türfü tahrihlerin ya.1lı1-

ın~ olması ihtimali lmwE"tlidlr. 
Son füirt iı;~·anı l';lte bu tahriklerin 
bir netice.o;i dive ltabul C(li!cbilir. 
İran Kilrtleri üzerine dııimn sıkı 
bir fazylk ı-iya-.ctj ta.tbfü ctmi!o,I o· 
lan Rı1.n Şııh Pehlevinin memle. 
ketten çıkanlm:ı"ı ve tranm İn~i
liı ,.e Rus i<ıg:ıli aıtmıı girmesi bu 
Kürtleri yeni iimitlel'f' dü•;ürnıüs 
Ve isyan har~etl bu ümitlerin te
Zabürti ı:ıeklindc meydana çılanış 
diye kabul olonahlllr. 
l:ğcr iranda.ki lriirt byaııı bu mem 
leke~ in~iliz ,.e Rus i5ga.lj girmez 
.len en:el veyahut hemen girer 
ı..;inne1 meydıın:ı. cıknn5 olsaydı hil
dise haldun<laki bu lmh tarzı doğ
ııı olabilirdi. l•'al<at İngiliz ve Rus 
iıtg:dinden aylar geçtikten ve bil
lıassa trnn lçerhinde bulunan bil
tün AlmrmJar beşikte'ki çocuklara 
kadar hudut dı-,arısına. atıldıktan 
!ionra bn hadi.;enln Alman ta.brik
leri ile aliik:ısı bulunabileceğini 
akıl ve mantık knbul edemez. 

Daha kuvvetli bir ihtimal İra
nın İngiliz Ye Ru., i~~li altına gir
mesi üzerine İran Kiirtlerinin de 
tlınide dü~mü';i \e daJıa doji;rııso 
düşlirülmücı olmasıdır. 

Nctekim (fmages) mecmuasmm 
Yazıları ara<Jmda. bu fikri kuvvet
lendirecek bir mütalea olarak 5öy
le clenllmektedir: ''!\lemnuniyetJe 
kaydeclelim ki yenJ İran şahı 
leürt ler üzerine sadece bir tazyik 
siyasetinin faydasızlığını takdir et
tiği gibi gerek şah ve gerek hü
kumetinin, memlcl<ette emniyet ve 
ll&a~·i~ tee?">sil!ıı eder etmez, siyasi 
tesamü1ı Ye iktısadi refah bakımından btiyiik bir tedbir alacak1a.1"f 
kanaatini \'eren "ebeplcr vardır.,, 

Görülüyor ki (İmAAes) mnbar· 
rirı is:vanı silahla bastıran İran hü
kfuneİine Kürtler ha.kkmda husu
si bazı t.cdblrler tav~iye ediyor. 
''Sly11<1i tesamüh ve ikrtsadi re
fah., gibi müphem kelfnıe1er ve 
t~riı:iplorJe \'8Srflandmlan bu t.ed
hir o kıı<lar elastikidir ki İrıındn. 
l{ürt azlıldnrına. maJı.sus idari lınti
Yazlarda.n bn.şlıya.ra.k küçük ölçüde 
bir Klirt devleti taslağına kadar 
ı::-idebilir. Bu ise İran toprakların
da bir nevi Ballmnalstmhna plil.nı
noı tatbiki.ne başlanması demek
tir, 

Acaba lranı iş~aı eden lnı?;iliz 
kuvvetleri buradaki Kürtlerdt'n 
~önUUü askerler toplamak ''e bon
ları silihlandırarak kendi m.aksat
lıuma göre harpte kullanmak için 
İran Kürtlerine bir t.akrm ümitler 
\'enncğe mi lüıum görmü~r? 

Eler hıı.kikat böyle ise tranda.. 
l<I ı.~ıw. kuvvetlerinin yalnız İran 
için değil, fnrnm komşuları için de 

~ lleride tehlikeli bir yol tutmuş o-

Lavaı 
Fransız hükümeti

reisi oluyor 
. 

nu 

Darlan 
Kara, bava ve deniz 

başkomutanı 
olacak 

Ri1Jom davası 
durdurulacak 

(Yazı.~ı 2 ııcideJ . 

Piyer La.val 

Ilir Vaşington haberine göre 
~vvv 

ALmaTJIJanın 
sulh şarlla~ı 

-0---

Alınanya Rusyadıı. serbest bırakıl
masını istiyormuş, Japon emper

yalizmini de durduracakmış 

Vaşigton, l ·1(A.A.) - Gazete
c;lcr toplantısmd:ı., barış şartlarım 
hamil Alınan ve İngiliz mümessil
lerinin Stoklıolınde bulunduklarına 
dair olan haber hakkında Sumner 
Vels'e bir sual sorulmuştur. Bu
nun sebebi şimdi Stokholmde bu
lunan bir Alman bankerinin Hit -
lerin son ba.nş hakkındaki şartla
rıru bildirmek ve teklifte bulun
mak i~in İngiliz mümessillerile te
maa tcs'.sine çalıştığı: hakkında 
burada Çik3.n haberlerdir. Bu ha
berlere göre Almanya işgal altın
da.ki memleketlere tavizlerde bu
lunmak karşılığında kendisin.in 
Rusyayı ezınakte serbest bırakıl
ma.sIJll teklif etmektedir. Bu tak
dirde Almanya, muvaffakiytleri 
Bel'linde endzjeler uyandlran Ja
pon emperyalizmin.in durdurul.ma
Emı da taahhüt edecektiır. 

lıı.eağmı hatırlatmak mecburiyetJn
deyiz, 

Zira İran topra.Jdarmdalq nüfu. 
sun hemen yansı aslen Türk olduğu 
ve bu Türk nüfusun mikt&n Kürt
lere nisbet edilemlye<ıek kadar çok 
bulunduğu malumken sökfınet için
de yaşıya.n bu inı.anlarm mevcudi
yeti asJa hesaba katılmaksızın 
Kürt1cr i~in hususi imtlyaz1ar dü
~ünülmesi <;adece insanhk düşün
celerinin mahsulü olamaz. Ve İra.n
da bu çeşit yapılacak islerin ya.nn 
l'iirkiye hudutlarına ne şekilde 
ıı.ki~ler getireceğini tahmin etmek 
güç bir şey dejtildir. Bu itibarla 
henüz vakit geçmemişken tranda 
bir isyanla meydana çıkan bu me
&ele ii'lerinde amka ile durmamız 
Jizmıdır. 

Parti Meclis Grupu toplantısı ır Yeni 1 ve 50 lira ıklai' 
Hariciye Vekilimiz iki . Saat Ayın 25inden itibaren 

izahat verdi kullanılmıya başlanaca~ 
Ankara, 14 (A.A 1 - Son zamanlarda bastırılan banknotlardan bazı 

hususi idareler ıçin yeni t 

geLir ka_lJnakları bulunacak 1 

,uymetlerin kazaya uğrayarak tedavüle çı}tarılmamasından dolayı, te~
vUJde bulunan banknotlarımızın küçük ve bilytik Jnymetleri arasında 

bir nisbetsizlik hasıl olmuştur. 
CUınhuriyel Merkez Bankası, bu nlsbctslzliği gıdermek maksadiyle 

ve emfsyon hadleri dahilinde kalmak Uzere, ayın 25 nci gtlnünden iti
baren yapılacak tediyatta bir ve elli lirn.lık yeni banknotlar kullana 1 
caktır. 

An'kara, 14 (A. \..) - C.H.P. 
Merlis gruptı umumi heyeti bugün 
'14. 1. 1942) 50.3.t 13 de reis ve. 
klli T:;abzon mebusu Hasan Saka
nın r~isliğinde toplandı: 

Ruzname, hariciye vekilinin be· 
yımatı ve ilkokul öğretmenler]nin 
has1ısi idare!erde-n alacaJcları hak
kmda tetkiıkeride bulunmak üze
re teşkil edilmiş olan parU komis~ 
yonur..un ra!)Oru.tııdan müre·kkepti. 

CeL.-ienin a.çıl.masmı müteakip 
geçen toplantmm zabıt hülasası 
okunduktan sonra kürsüye gelen 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, 
son dört hafta için.de Türkiye cüın
ı-,uriyetini ilgilendiren harici hfı
rli~e ve meseleler üzerinde iki sa
fi t devam eden izahat ve beyanat
ta. bıılundu. Ve bu izahatı mütea
kip umumi heyetin silrekli allaşla
rı arasında kürsüden indi. 

Bunu müteakip ruznamenin 
ikinci maddesinin müzakeresine 
geç.iterek bu mevzu üzerinde söz 
alan hatiplerm miita.le:ı. ve beyan
ları ile dahiliye vekilinin cevabı 
dinlı:>nerek bu hu.susta hazrrLanan 

Vels'in 
5 cevabı 

1 -- Atıruın' ve İngilizler snllı 
müzakeresi mi yapıyor? 

ı -· Birleşik Amerika Bulgaris
tan Ye ~laca.ristana harp ilan 
edecek mi? 

3 - Rulgarisandaki kabine değl .. 
ştk.liğinin sebebi nedir? 

ı - Kıripsln muva.ffaklyetslzliği 
ne netice ver~bilir? 

5 - Mihverin Vişlyi tazyikJ ne 
netice vel'E'ee1<? 

Vaşington, 14 (A.A.) - Dün 
gazeteciler toplantrsmdıa hariciye 
miisteşarı Samer Vels'e so'rUla.n 
sunller şunlardı:r: 

(Devamı Sa. 2 Sü. 2 de) 

lngiliz Maliye Nazırının 
beyanatı 
---<>-

ingiltere 
Tasarrufla 21 O 
milyon isferlin 
temin edecek 

Lüks e§yadan iki misli 
resim alınacak 

Londra, 1'l (A.A) - Ava.m kama
rasında beyanatta bulunan Maliye na.· 
zm Kingley VOOd bilhassa demiştir 

ki: 
Birleşik Amerika tarafından ödünç 

ve kira namı altında verilen yiyecek, 
cephan~ ve her nevi harp malzemesi 
harp gayretimiz üzerinde hayatı bir 
A.m.il teşkil edecek k~dar geniş bir öl
çüdedir. Ruzvelt tarafından ödün<: 
ve kira yardımı hakkında kongreye 
tevdi edilen raporlar geçen şubat s.yt 

{Devamı Sa. 2 Sü. 3 de) 

rnaııbatarun e:=as prensipleri uıınu- ' '---------------------------· mi heyetçe tasvip 1l<lildiıkten son-

ilk tedrisat meclisi dün toplandı 
ra hususi idarelerin deruhte et
tikleri llizm.etelrin karşdanmalan 
için yeni gelir kaynakları aı~tır
mak maksa.dile partice bir komis
yon teşkil ediJmesi hakkındaki 
teklif kabul edilerek saat 17,40 ta 
celseye son verildi. Şehir okulları 30, köy okulları 
i~an Japonya ile. 9 mayısta derslerini kesecek 

munasebatını kestı 
TııhJ'8n, U (A.A) - İran hUkümeti 

Japonya ile siyasl münasebetıerlnl 

kesmiştir. Tahrandaki Japon elçisine 
bir haftaya kadar memleketi terkeL 
mesi bildirllml§tir. 

Vilayet ilk tedrisat meclisi dün ~lecektir. !mtih9.D.a tabi olmayan 
vilayette toplanaraJc ilk okullarm tal.ebelere karne-le.r dıağrtrlal'S.k sı
açılma ve kapanma zamanlarını, ruflar hemen tatil edilecektir. 
imtihan günlerini tesbit etmiştir. İmtihana. tabi olan beşinci sıı:-

Verilen karara göre; şehir ilk rıf talebeleri jse, bir hazirandan 
okul1armda dersler 30 mayısta ke- (DerJamı Sa. 2 Siz ~ de) 

Gümrük ve inhisarlar Vekilinin Vakıt'a beyanatı 
....... zwwwz-- ~ ._. liitJCWI.-..... ~ ,,_, ~ ~ __ ....,_,_, --....:...,,. 

Çag ve kahve inhisar olacak 
A~ara., U (Vakıt muhabirin- ı takdirde bu işi inhisarlar umum 1 bayüer vasıta.sile sa.tt.Irrlacakt.ır. 

den) -- Gümrük ve İnhisarlar Ve- müdrülüğü yapacaktır. Kahveyi S:ıtrş fiyatları Türkiyenin her ta
k:li ga.zetemi:C be~tta buluna- ç~~rdek halinde, çayı da olduğu rafında ayni olacaktır. Kanun <]I· 

raJc şunlaırı soyleınıştir: gıbı kapalı paketler içinde sat- k'TI.ca fiyatlar yeniden artacak de-
- Kahve çe ~ym istihlak için mak istiyoruz. Bu paketler inhi- ğildir. Zira esasen son günlerde de 

• .rurda soku~"ID.I ve yurt içinde !l:nlar atölyelerinde hazrrlan.a.mk kahve ve çayın satış fiyaıtlarmu 
satrlmas~ devlet ~isarma alıan iızerlerlııe ida:renin farik alameti bıi'r miktar zıa.m yapılmış bulun
~nun .ıay.ili~ı: .meclısc sunuhn~ konu~a~ak trbkt sigaralarrm:ı:zda ıcıaktadır. Da·hildc yetişen çaylıa.rı-
uzeredır. Layiha kanun oldugu oldugu g.ib! beylye mı.ııka.bilinde (Devamı Sa. 2 Sii 6 do) 

Şark cephesinde 
Şark cephesinde karların ertılM'p başlaması harekatı büsbütün güç_ 

Jtirmlfftir. ÇünkU bütliıll salın. şimdi bir çamur deryası lınlindedlr 

iyük muharebell'r ancak lkl üç hafta. ı.onra, motörlü kuvvetlerin ııa: 
ket edebildiği zaman ba!jlııya.blleceğl sö;ylenmektedir. Besl.m, Alman 
.nklıırmı, Blfır altı 85 derece soğukta hareket edl'mez hale geldlklerbıl 
i.• termektedir. Çamurlıırrn kuruması ile bu tanklar, Şark oephe"ind1' 
Uthiş meydan muharebell'rine ba..,Jayacaktır. 

Şark cephesind~ Fikir ve sosyete ___ ._. ..... _________ ...._ __ _...,;~....--.. 
Alman tayyareleri • 

Kafkas kıyıla- Y enı yapllacak talebe 
rını bombaladı yurdu münasebetile 

175 Sovyet tankı 
tabrip edildi 

--0-

Sovyetler bir ayda 1203 
Alman tayyaresi dü§iirdüler 

Berlln, 14 (A.A.) - Alman orduları 
başkuma.ndanllğının tebliği: 

Biz, refah icinde, kültür seviyesının ileri 1 
merhalelerinde yer tutmuş bir millet yaratmak 
istiyoruz. T arihl sebeplerle kültür ve içtimai 
seviye bakımından geri kalan memleketimizi ı 

muasır nlilletler seviyesine çıkaracağız 

Yazan: SADRİ ERTEM Kerç yarnn adasmde. ve Doneç hav. 
zasmda dllşmanm hafif kuvveUerle 
yaptığı mabalU ehemmiyette taarruz. t<ıt.anbulda bir milyon lir:ı ı.ar· 
lardan başlın önemli hiçbir hareket ol. tile 1100 talebeyi barındırarak biı· 
mamıştır. 1 yordun kurulması 1mrarla':'mı5tır. 

ri muhterem Fikri Tuzer bir kıtı; 

clef:.ı İstanbulda yerinde t.et
lcikler raptr. Maarif Vekili Ha. .... ·m 

(Devamı Sa. 2 Sü 4 de) , Bu i~ için C. H. P ~enel seluct~- (Devamı 3 üncü sahifede) 

~· Bugiin son sayfamızda ~ 
~ Renkli "f-findistan har.itası 
~ ~y'.t;,~-..,~~-.... ·~Y. .... Y.'JtfY"'Af•~~~~~İ61ar,;,ı~S'ııt:i~~V,..'o\ 
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Harbi 
ı Londra ve Vaşing

tona götüreceğiz 
Londra, 14 (A. A.) - Tokyo 

radyosund-ı nutuk söyliyen bir 
Japon cı.özcüsü demiştir ki: "'Har. 
ili Vru;ıington ve Londmya kndar 
götü'receğiz. onla...'"ln ruynsetlerini, 
ktlltürlerıni Yok edeceğiz. Bunl:>-
ın yerlnC' bütün dünyaya hiıkim 
ılrıcak Japon siyasetini koyaca· 

ı., 

ltalya Nis'i 
istiyor 
-0--

Bir faşist 'ideri 
FraDIB olmasaydı lngil'ı.ere 

Harbe giremezdi diyor 
l..ondnı, H (A.A.) - İtalyan koor. 

poroayonlnr nazırı Amlçuc;:i MllAno 
paruıyınnda söylediği bir nutuktn de. 
ml§tir lu: "Nfs !talyaya dönecektir. 
Her ne olurl!a olsun hedefimize vara. 
cağız .. 

* • • 
Zürlh, J4. (A.A.) - Röyter: 
Fqüıt liderlerinden Farlnaeel, ne. 

glme FaclBta gazetesinde İtalyanın 

ı-·ransadan olan istekleri mescleslno 
tekrar dokunuyor. 

FrnnBJZlarm geı;:ml§teki ve §ımdlld 
harcketierl sebeblle, İtalyanlar Fran
sa hakkındaki emellerini ~rhamet -
siz bir şekilde idame etmelldlrıcr. 

Fransa ölUlerlmlzden ve muazzam fe. 
dakArlıklanmızdan mesuldUr. Fran • 
sanın yardımı olmasaydı, İngiltere 

harbe kaUyen baıııa.mo.zdı. 

Çan-Kay-Şek 
Birmanyaya bir teftiş 
seyahatı yaparak döndü 
C)uaklng, 14 (A.A.) - Mareşal 

'a.ukayşekin Bimıanynya yaptığı 
teftiş ziyareti, 1mıva.di boyunca 
hm Jııpon ilerJ,emesini durdur

ın:ı.k iç.n hlikfunet to.nüında.n csu. 
11 tedbirler alınacağı hakkında Çin 
ıılcr tarafından beslenen ilinidi 
kuvveUendirmiştir. İngilizler bu 
evrede ycler derecede tank ve 

uçak dcstcklemnesirulen mahrum 
olm~I:ı.rma rnğmen ciddi savnşmr 
vermekle beraber son hnfts.lar 
i~inde devo.mlı suretle geri Çekil
mişlerdir. 
Mnrcşnl Çar.ılro.y~eki Binnanya -

dald Çin kuvvetlerinin kumnndan: 
encrnl Alcksruıdr SWvel il<ı, Jn

ponlan bilhas3ı:ı. 1rmvadi cephesin
de durdumıBk için almabileccl< en 
ıyi cdbirler baklanda görUşmUş
tür. 

Çinliler Birmnnya. muharebesi
nin neticesi ha.klmıda bedbin ola
mıımaklıı bem'bc:r daha şiddetli 
tedbirlerin alınması gereğinde 
mUttefık oldulklatı söylenebilir. 

Çunking boşaltıhyor 
l)unJdng, 14 (A.A.) - Unltcd Pres: 
HUkQmet, mevsim gelir gelmez ha§ 

ıa.m&BI beklenen Japon hava akınları 
ihtimali kar§lBında son lk1 ho.!ta için. 
de 60 bin elvWn bogaıtıldığıhı bildir. 
mektedlr. 

Şubeye davet 
Beyoğlu Yabancı aske1lik şu 

besinden: 

Hind lideri 
Nehru 

lngiliz yardımının sadece 
menfaat olduğunu söylüyor 

l."cııl Dcllıi, l4 (A.A.) - Pandlt 
Nehnı, dUn verdiği bir demeçte ez 
cUmlc demiştir ltl: 

Kongre ileri gelenlerinin, mutavas 
sıt sı.fatlle, Johnsonla istl§arc ettik • 
ıerlne dair olarnk l{ıripıı tara!mdnu 
Knraşide söylenen sözler hakiknte uy. 
gun değildir ve yanlışlığa mahal vere. 
celt m:ıhlyettcdlr. Evvelce de söyıedl. 
ğlm gibi, bUyUk Brttanya lle olan mU 
ımkerelerde mutavassıt veya hakem 
vazifesi g6rmcğl, hiçbir zaman, hlı: • 
bir ldmıroye teklif ctmedlk, Johnson 
mUzakercıerln bir onlaşmağa vıı.nnnsı 
arzusunu gostermlşS() de, mUzakereyc 
kaUyen mUdah:ıle etmeml3Ur. Hind 
meselesine karşı gösterdiği alAkndan 
dolayı kcndlslno mUteşel<kirlz, fakat 
bir hal çaresi aramak huııusunda fa
al bir rol oynıynmll%dt. 

Pandlt şu sözleri mı.ve ctmI.atir: 
J\:ırlpa, Hind meselesini halletmek u. 

zere Brltanya hUkCımetlnln artık hiç. 
bir teııebbUse geçmiyeceğlnl söyledi. 
Biz, Britanya hUkQmeUnden biç bir 
teşobblls bcldcmlyonız. ondan valnız 

HlndisUının Biyası ve iktisadi terakki. 
sine mani olması beklenebilir. Bence, 
her Hindllnlr. vazifesi, her tUrlU teca. 
vUzc, cskı ve yeni her tilrlU tahakkU
me nıuknvemet etmektir. 

Yeni I>clhl, ı l (A.A.) Reis Ruz. 
veltin mUmesslll. albay Johnsonun İn
giliz Hind müzakerelerinde oynadığı 
rol r;lmdl münakaşa konusu teşkil et
mektedir. 

Slr Stnftord Kırlps, albay Johnson. 
dan aracı olarak h:ıreket etmesini IB. 
tediğlnl Hind mllliyotperverlerlne s6y_ 
lemlştı, takat Nehru buna şiddetle iti· 
rnz etml:ıtlr. 

Nehru, Hind, liderlerinin her kim 
tarafından olursa olsun bir aracılık 

veya hakemlll< iııtemedlklerinl söyıe. 

mlştlr. 

Bununla beraber Nehru, Johruıona 

Hind işlerine ilgi göstermesinden do • 
layı minnettar olduklarını UAvc eyle. 
ml.ştlr. 

Azad da §öyle demiştir: 
''Hiç bir kimse Amerikan aracılığını 

aramamaktadır. Fakat Johruıon yeni 
bir anlagmaya varılamadığı takdirde 
yardımda bulunmak arz~u göster. 
mt,,tlr. Bu arzusu redde9nl:Jtlr. 

----o 
Vels'la 5 cevabı 

(Başlararı 1 inci sayfada) 
1 - Barış şartlarttıı ham.fi Al

nın.."1 ve İngiliz mümessil ermin 
şimdi stokholmdc bulundukları 
haklandnJd ş:ıyi:ılardan haberdar 
mIStnIZI' 

- Bu hususta. hiç bir malüma
trm yoktur. Bu mesele Birlcşlk A
meTl'ka hükumetini hiç bir su·retlc 
i;giıcndirmemoırtedir. 

2 - Beı:lin :radyosuna göre, 
Blrle~ik Amerikn Macaristan, Ro
manya ve Bulga.ristann birer nota 
gön-dererek bu memleketlerle Bir
leşik Amerika arasm<la harp hnli 
mevcut olduğunu bildinniştir. Ne 
dersiniz? 

- Bu hnber doğru dcğiı!dir. Bu 
U~ memleket Ameıik:ıya harp i
li'ın <'-tmlş olmakla beraber, Birle
ş!'k Amerikn onlara harp illn et
ınomiştir. Bunun sebebi harbi ilAn 
eden hUkfımetlerln Alınan taz.yiki 
altmdn ve kendi milletlerinin nr
z~nn aykırı olarak hareket et
miş olmalarıdır. Bununla beraber, 
Romanya, Bulgaristan ve Maca. 
r.ldan mih,·cre SovyctJer Birliği 
aleyhinde tesirli bir yardımda bu· 
hm.dukl:ı.rı takdirde Ruzvcıt kon
greye harp ilarunı tavsiye ede
cektir. 

3 - Bulgaristanda.kl kabine de· 
ği~liği ve Bulgnrlstantn Rusya 
harbine LcıtiralG meselesi? 

lnglllz Mall1e Na
zırının beyanatı 

( /Juş tarafı 1 inci sayfada) 

na kadar bu &Urctle bUlUn memleket.. 
ıero yapılan yardımın 650 milyon 
sterllngtcn pek aşağı olmadığını gös
termektedlr. Bunun bUytllt bir kısmı 
birlcşllt krallığa verilmlgtır. Daha 
yeni rııkamlard:ın anlaşıldığma gore 
ödUnç ve kira yardımı ııimdi ayda 100 

milyon sterlıngl bulan bir tempo ile 
yapılmaktadır. Yalnız blrleffü ı-craııı
~a yııpılan yardım mart sonuna ka • 
dar galip bir ihtlmalle ~00 milyon 
stcrlingl bulmuııtur. Şlmdl bu )'llkQn· 
dan daha bUyUk bir nlsbel Hindistan 
ve domlnyonlar hesabına nakledilecek 
tir. ÖdUnç \'e kira politikasının bu 
dalgalı şekliyle devamı birleşik Ame. 
rlkanm birleşik milletlerin imkft.n ve 
membalarını en iyi bir şekilde kullan
mak üzere blzlmle blrlC§tılek ııuımsun 
daki azminln yeni bir delilidir. 
Nazır bayat pahıı.Iılığı hakkında 

fUnları eöyıeml§lir: 
Hayat pahalılığı indeksi geçen bir 

martta harpten evvelki seviyenin yUz 
de yirmi dokuz nlsbetlnde nltında idi. 
Geçen senenin nisan ayında ıso bu 
nlebct yUzdc yirmi sckl2': raddesinde 
idi. Fiyatların tesblti memlekete ge. 
çen sene yüz yirmi be§ milyon aler
llnge mııl olmuııtu. l942 senesinde lso 
çok daha pahalıya mal olacaktır. 

Klngsıey VoOd, ~n mıırtın sonun 
da biten mali senenin hasılatı yckft
nunun iki bl..ı\ yctmııı dört m!lyan 
sterlingt bul luğunu ya.nl bUtço tah -
mlnlerlnden iki yUz seksen milyonluk 
bir fazlalık kaydedUdlğinl bilüirmiş_ 
tir. Aynı senenin masraf yekQnları, 

dört bin yedi yüz yetmiş altı milyon
dur. Yapılan tahmin ise dört bin beş 
yUz milyondu. 

Kingsley Vood bu nisanda b:ışıayan 
malt sene içindeki masral yckQnlnrr 
nm 5286mllyonu bulacağını tahmin 
etmektedir. Bu rakanilar, blten mali 
sene içindeki §lmdlkl masranara nl8· 
betle 610 ml!yon fe.zia.dır. Şimdiki ma 
11 ısenenln bUtUn tasıllarmda ellmtzde 
mevcut topyekQn membalann bilyük 
yekQnu galip bir lhttmalte 6300 mil. 
yon ge~ecekUr. 
Nazır söZler!no o6ylc devam etmlg. 

tir: 
Mali hasılatı 2(00 milyon stcrlinge 

çıkarmamız llzımdır. Bu yelrl'ın §im. 
diki mali sene içinde yapılan fazla ta
sarruf ncllccslnde elde edilecek ra • 
kam olab!llr. Vergi mUkelleflerlne ye· 
nldcn mUrncnat etmek ~nındayım, 

Her tUriU mnll hasılat meselelerl dı. 
§ında hıiık tn.rıırınaan yapılan lstlb. 
lAkl de yeniden indirmek tcap edecek 
Ur. 
Nazır alkol, prap, tUtUn, slğara, 

IUka ll§yası flyatlarlyle temqa UCret:.. 
lerl lc;:ln aıman vergllerln artınldığmı 
blldl.Nrek demtıtır ki: BUyUk Britan
ya geı;:en aeno blra için 330 milyon 
sterllng tıarfetml§tır. Bira resmi vasa 
U olarak 5S ııenUlllrcllk bir pcnt ba· 
§Ula iki pcnt nlsbeUndc artlrılaeak· 

tır. Alkol resmi §imdi 17,6 ;ılllng kıy. 
metinde olan §l§eler baıına 4 olllng 8 
pens artırılacaktır. 

Kıngeley Vood milletin senede tU • 
tün fçln 3t0 rnlJyon sterllng sartetUğl 
kanaaUndedlr. Bu imtiyazlar ;ılmdl tü 
.tun ve slğara hususunda orduya veri_ 
lecekUr. 

Nazır, bUyUk Brltanyada hltlcn se
nede HOO milyon sinema bileti satıl· 
dlğı tahmin edildiğini söyleml§Ur. 

Kingsley Vood bazı IUks qyadan 
alınan resmin iki mlallne çıkarılarak 
bU qyanm toptan aatıo flyatmm Uçtc 
lklll nlsbetı.nde artınııacağmı bildir· 
mlotlr. Bu e,ya ipek esvaplar, kUrk. 
ler, ondUlüyon lletlerl, mUzlk Alet • 
lerl - radyolar hariç • mUcevhernt, tu 
valet eşyası, ve yüz boyaları gibi şey· 
!erdir. 

Maliye nazınnın tahminine göre bu 
değlflkllklorle elde edilecek olan ha· 
eılat art.malan alkol için 115 milyon 
sterılng, tUtUn için 90 milyon, temll§ll 
1çln 14 milyon. satın alma resmi !ı;ln 
ıo milyon kadar olacıı.kbr. 

Klngley Vood netice olarak demiş. 
tir ki: 

- Bu hususta ynlnız ilk haber
lere malik bulunuyorum. Bulgar.is
tn:ıdnki durum hakkında sizi ay
d mlııtnmam Fakat son kabine de
ğişiklikleriyle bugün Almanya ve 
Bulgaristan arasında yapılan mil- Dahilden temin edilecek olan 4,5 
zakercler 3I'SSmda sıkı bir müruı- milyar ııterling Ur:erlnden 2400 nıilyo_ 
:.ıcbet var gibi g6rUnUyor. Yani nunu yanl yUzde elll UçUnU mali ha -

s"rk cepllesln~e 
• (Baş tarafı 1 inci sa11fada) 

Alınan savaıı tayyareleri bombalar. 
la Kafkas lpyı ıımnnlıı.mdan birinde 
bQyü'l. bir Sovyet gemisini hasara uğ. 
ratmışlnrdır. 
Doğu cephesinin merkez kesiminde 

Alman kuvvet.ıcrl. muvaffaklyetıe ba. 
arılnn taıı.mız ha.rcltetıerı Sll'a&mdtl 

birçok meskQn yerleri lşgıı.l e~ler

dir. Bazı noktalarda dilşmanm şiddet
li taarruzları ve tanklarla destekle -
nen hUeumlan pUskUrtuımnıuır. 

Cephenin glmal kesimltıde blr dUş. 
man kuvveti sanlını~ ve yok edilmiş • 
Ur. 9-13 nlsan :r.:ırfmda doğu eephesin 
do 176 dUşman tankı tahrip oluruntı;i· 
tur. 

Husus1 tebliğ ile de evveıec bildi -
rlldiği gibi Alman den!zaltılan ve sa. 
va&§ tyynrclcri d{\Şnlan matume ve 
!R§C deniz mUnakalAtma yeniden ağır 
darbeler vurmuşlardır. 

Şimal buZ okyanusunda, deniz.altı • 
ları Murmansk limanından ayrılan 
bir kafileye taarnız etmlgler çe 12.200 
tonUll.to tutarındaki iki Amerika yUk 
gcmtsınl batmnı:ılardır. Bu iki gemi
den biri daha e~l .Alman' tayyareleri 
tara.fmdan hnsara uğratılmı~ bulunu
yordu. Diğer taraftan savaş tayyare. 
!eri aynı kafileye dahil d6rt bln tonL 
lCltoluk bir petrol gemisini batırmış • 
lar ve diğer bUyUk bir ticaret gemisi. 
n• o derece llasara uğ'ratmışlardır ki 
bunun kaybına muhakkak gtızU ile ba
kllabillr, 
AtlaııtJktc, denizaltılarımız topyc. 

l<{ln tutarı 104: b\n tonııtıt.oya yUkso • 
len 12 dUşman ticaret gemisi batır • 
mışlar<lır. Aralarında yedi petrol ge. 
mi.si bulunan bu bUyUk gemilerin he
men hepsi Amerika doğu kıyısına pek 
ynkınuıda torpillcnmlşlerdir. 

Sovyet tebliği 
Mo!iko\·a, 1't (A.A) - Rüytl'rı 

Sovyet tebliğine ektir, 
Kallnltı ccpheslnln bir noktasında, 

Rus askerleri Alman mevı.Uerlne gire. 
rek dillma.na binden fazla kayıp ver
dirml§, mühimmat, iaşe ve bcn%ln de 
polnnnı havaya atmış ve bir mlkdıı.r 
top tahrip ebnl§lerdlr. 

Tanklarla desteklenen bir hücum 
neticesin® öneınll bir yer alınml§tır. 
Bu savaııta, Ruslar bir rnlkd&r esir 
ve önemli mlkdarda ganimet almıılar
dlr. Tahkimli bir mcVZUn i§gall tçl.n 

yapılan §lddeUl bir savqta batka e
sirler almmııtır. 

11 nisanda biten bir aylık devre i
çinde Alman hava kuvveUerl 1203 u
çak kaYbetmtııerııır. Bizim kayıbunız 
314 uçaktır. 

İlk tedrisat mecllıl 
( Ba~ tarafı 1 inci saufada} 

on hazirana kad:ı.:r ipıtihan vere
<'eklcrdir. 

10 ha.zi.randan aorıra be§inci sı
ıufkırm tdmı.ır 25, 26, 27 ha.ziran 
ta.rihlcrind~ iloıı:.ı.l imtilianln.rı ya
prlacakt.ır. Köy okullarına gel~e; 
9 :ın&yısta. ders kenrlst yapılacak, 
im tihar.a tabi olan smrflar da 11, 
16 mayısta imt.iha.n!arnu yapaoo.k
lnrdrr. İkmal imtihanları da bir 
haziranda olııcaktrr 
Okulların tekr~r açılması 
Şchil" ve kasaba ve köy okulla

rının yeni talebe kaydı 7 eylülden 
20 eylfile kadar devam ctlccek, 
21 de blltiln Okullar tckre.r dersle
re başlayacülardır. 

Hasekiyi soyan 
hırsız yakalandı 

Haseki hastanesinde bit mUd
clettenberi bazı cŞyanm çalındığı 
nazarı dikkati celbctmi~ vtı terti
bat ·a.Iına.rak hll'SlZ kol~mağn ba5 
lam:~. 

Nihayet evvelki gUn Kostl a.dın
d~ birisi, 14: üncli koğuşta hasta 
bulunan k:ır.sı Ele11iyi :ziyarete 
ı;elmiŞ ve Etcn1mn vcrdifi bir ba
vulu alıp çıkarken yakalanmıştır. 

Bavulda, hastane)~ nit bir çok 
cnrgı bezl~rilc prunuiklar bulun
muş. Kosti adliyeye verilmiş, ka
dın hakkında da takibata giri§il
miştir. 

=o 
Mühim bir konferans 

TllrKıerin 
ingiliz yarahlarına 
gösterdiği insanhk 
Londı'a, H (A.A.) - İngiliz basını 

tzmlrdcn lııkcnderlyeyo geıen lnglllz 
yaralıların naklı hakkında ta!sil~Uı 

haberler ne~rctmektedlr. MUbadcle c· 
dfien esirlere yeml§ler ikram eden ve 
sevgi gösteren TUrk halkırun gUzcı mu 
amelesi, Ttlrk memurlarllc TUrlt hal. 
kının alılD.k vo ı.nsanlık meziyetlerinin 
bir dellll olarak bUyUk bir sevinçle 
kaydedilmektedir. 

Yeni Bulgar -
kabinesi 

italyada iyi karşılandı 
Roma, 11 (A.A.) - Radi 

Ourbe İtalyan ajansı bildiriyor: 
Bulgaristıı.ncia kabine buhranı

mn hızla !:.ÖzillmU3 olması Romn. 
eh sevinçle ka.rşıle.n.mr,ıtır. 

Hariciye nazırlığı vazifesinin 
Ba..ı:ıvt'kllc verilmcs1 ve be§vekilin 
cııŞ politikada mihver devleUerile 
i'l birliği, üçlü pakt momlcketleri
lc dostluk ve Türkiye ı.Je oorış 've 
snmimillk münasebetlerinin ida -
mesi prensiplerinden mülhem oln
cağı hakkında.ki dcımcci ittifakla 
tasvip ve elveıi~li bir surette tef. 
cir edilmektedir. 

Başvekil Filof t:mı.fmdan tcs
bit edilen 7 ookta. kıralm Bulga· 
rlstan:ı İtalyan ve Alma.n rejimle
rinden mülhem bir siys.st rejim ver 
mek hussundaki kaU an;usunu gös 
termekt.edir. Bu rejim Bulgnrista
na modern ve yeni Avrupa niza
nuna girmiş bir devlet sıfatile olan 
meşru emellerini gerçekleştirmek 
ımkamm vere<:ektir. 

Şurası nçı:ktır ki yeni kabinenin 
tceekkillü Bu.lgtuist.a.n için eski si· 
yasi partiler rejiminin sona erme
si deımektir ve bu da f t:alyan si
ye.si mahfillerinde memnunlukl:ı. 
kn."rŞılanmak t.'\dır. 

Lav al 
Pa.ris, 14 (A.A.) - D.N.B. BU· 

yük clQi dö Bı inon Vdşiden dönU
~ünde yenıi. l<Tmısız hWtOm'C"'Jnln 
:ıdlSll kurulacağı iıaldmıda apğrda
ki demeci yapmıştır: 

Piyer Laıval Fro.nsiz hükfunet.i -
nin reisi olmai1d.ad.rr, Amiral Dnr· 
lan kara, hava, deniz bUtlln Fran
sız kuvvetleıinin hoşkomuta.nı ola
<'2ktı:r. Da.?"la.n ruwrlı'ktflll çekil • 
melde bera.ber nazırlar meclisinin 
toplantıle.rma iştirak edecektir. 

Maa.nıafilı, Darlan devlot reisi 
mareşal Petenin halefi olara'k ıkal
t:'laktaclır. 
Kahin~ harbiye nazirlığı bu

lumnıyacaktır. Diğer nazrrlıkl.ar 
hakkmda henüz ka.rarlaştmlınış 
bir ı::ey y()}<tur. 

Vio:I. H (A.A.) - Burada.ki ko
nusmalcnn mevzuunu heyoosnlı 
bir haber teşki le<liyor. Bu habe
re g5rc yeniden iktld~r mevkiine 
gelen Piye:r Laval Başvekillct mu
avinliği, cahiliye ve hariciye nnzır
lıklarmı deruhte ed~ekir. Amiral 
Darlan Fransız kara, deniz ve 
hava kuvvetlen başkomutanı ola
caktır. Mösyö I..nval öğleden sonra 
Parlııe avdet edPcckür. 

Hiyonı da\'ll ı durduruldu 
\'işi, H CA.A) - Dııb. ajansı bildi

riyor: 
H nisan tarihli resınl gazetede çı. 

kan bir kararname gereğince hezimet 
mesullcrlnln muhakem~I yeni bir ka
rara kadar tehir edilmiştir. 

Bundan OO§ka yUksek ndalet dlva.· 
nı, ayni kararname gereğince, harbi 
intaç eden bUtUn mesuliyeUerln de a. 
raııtınlması ve tetkiki ıı:ın lllt tahkL 
katm tamamlanmasına memur edil -
mektedlr. 

Bu suretle harp mesullyeU meseıesl 
de zımnen ortaya ltonmu§ olmakta _ 
dır. 

Riom muhakemesinin bugUnkU ccl -
sesi yapılmıyacaktır •• 

lstanbuJda yabancı lbulunuıı ve 
şimdiye kadar ihtiyn.t olarak celp 
ve sevk olunmamL5 olan (Trak 
ya hariç) 313 ila 331 doğumlu 
sağlam ve sa.kat gayri müslimlcr 
ı_.tilfilı altına alınacağından Bey 
oğlu yabancı şubesine kayıtlı 
,.,, ,, " ' 
• isan 1942 günü şubeye gelmele 
" ve J~7J.:lır guP-ac re hn 
hakkmda kanuni muamelenin 

Almanya Bulgur milletini Rus~>aya sılattan ve Ust tarafını yani 210 mil. Dl§çl mektebi çene vo atız eerra • 

k h k dis• . b' liğ. yonunu tasıımıf ve başka membalar- blsi profes6rU Dr. Ziya Cemal Aksoy B 1 B k 1 
·:ırşı arpte en ıylc 1:; ır ınc u gar . aşve ., ,. götürmeye ve hilhassa bu i

6 
için dan cıde edeceğimizi Umit ediyorum, 16,4.942 pereemtıc gUnU saat 17,30 • 

nf'ıkcr vermesini temine ~ışıyor. Yaptığım tcldtnerln bUtUn man &etle 1 dıı EmlllnU hıı.lkevlnde (Ağız ve diş 

' ıthilr l'rlı'I" 
4 _ Sir Stafford Kıripsin yap- içinde mali istikrarımızın ve ııosyaı bakımsızlığının zararları) mevzuunda Japonyanın Berlin ve Anka. 

tığı miiza.kerelcrin aldm kalma- cmnlyetımlzln tçmlnine yarayacağını bir konferans wreccktlr. ra elçilerini kabul e'&.ti =============== sına rağmen, Hindistsnm mütte _ itlınntın beyan ederim. Teklif ettiğim Konferansta projeksiyonla mUtead. Sofya, 14 (A.A.) _ Ba§vckil ve ha. 

~
/1 f..Jt7 -f-;:::;-;;-1/~ fik devletlerin harp gayretine as- vergi zamları h3klkalta harbin deva· dit reslmler g6steıilecckUr. r1clye nazın Filof dün Japonya.nın Ber 
'{./ c_,,,Cl/~U la engel olmak arzusWlda olmadı- mı için zaruridir. Bu zamlar birleşik Herkes gelebilir. !in bUyük elçisi general Oşlma §ere • 

'YAZAlıl:: n1c.ı11iL PE:IO'llHŞi ğmıı dair Nehru tarafından yapı- mlllctıcrln zaferi için ba§ka bir ha -1=============== flne bir öğle yemeği vcrml§Ur: Japon 
• Bu harb iyilerin asırlardan beri lM son dem<ıç hııkkmcln fikrinizi yatı yardım olarak Avam kamarasına :ıı--------------.1 diplomatı bu yemekten sonra uı;:nkla 

ı:nll.r ettiğini bir Itaı: ayda harab e. söyler mis.iniz? tavsiye ederim. ı ı Ne dememeli ? Atlıı&ya hareket etml§Ur. 
lıyor! - Evvelce söylediklerime hiç Filot Japonyanm Ankara elçisi Ku. 

• Bu harbck alınan tedblrlere, ba· bir ~ey kat.ncak değilim. Hariciye. kümeU, Vişiyj Almanya knrşısm- rt Ha.razı da kabul ctmi§tir, 
ircUere b3kıllrsa mC(lenlyetın iktisat nazrrhğı yeni Delhi mU7.akerelcri- d:ıki hareket hnttı hakkında hızla Partinin vllAyeL idare heyeti rel.sl 

\'O mUnakalc muamelelerini hatırlatır; n1 yakından takip etmiştir. Bu bir ke.ınr vcnneve davet etmiştir. kendi vazifesinin ünvanı Uzerine daha 
yapılan barbarlığa bakılırsa çakmak mll7.:ıkerelerin kesilmesi Bır eşik Bu husus~ bir haber var mı? geçen gün bUtUn gazetelerin dikka· 
taıı devrine hns calıllee bır zihniyetin A:ncrikn için derin bir inkt>an - Alnıaıılıırın s:..-ir .harbine ve tini çekti ve (baakan), nizamname. 
hUkUm sUrdUğU g6rU1Ur. mucip olmu!}tur. onların frons·z millet'ne karşı tnz. nln bclll şahsiyetlere verdiği \ınvan. 

* &w vahşiler ılitiyar akrabayı 5 - Mihverin Vişl üzerindeki yik siyasetine llnhil olon bu bikfı.- dır; benim \'llzifem reislik! dedi. 
Oldllrmetı dindarlık sayarlarmııı' Bu tnzvlJ-.j de"n.rn ediyor. Almnnya, yele'ri ben de okudum. Frans·z mil- Böyle iken dUnkU gnzetelerdeıı ba. 
laarbln liderleri gençleri bldUrtmeğl Birle!'lik Amcr'lwnın Viş• karşısın-

1 
Jetinin bn prop:ımırı<l<ı ilE' ,.0ıu de- zı1arı gene (ba§lmn) diye andılar. 

dlnı!l&riık a11yorlar, galiba! daki siya~tıni tenkit ediyor. Gn- ~fat'rmiyeccğinc kani bulunuyo • Bu mevkide. - şlmdlll\ • {reis) de. 
* Deha, hercU merç .Aleminden ma· zetc ha'l>erlt>rin<' göre Alman hü- nım. meli, Cba§k&.nl dememeli. 

--~~~,o--------

J apon kuvvetleri 

Tokyo, 14 (A,A.) - Japon ha
V<\ kuvvetleri yeniden Ko:rre.gidor 
kalesine bnş:ırı ile taarruz etmiş 
ve küçUk harp gemi!erindcn mU- ı 
rekk('p b:r düşman knfileslnl tch· 
likeli surette hasa:ra uğrot.ıruı.ğa. 
muvaffak olmu§tur. 

15 - 4 - 1942 

SPOR 
Atletizm 

müsabakalarında 
alınan dereceler 

lst:ınbul Atletlmı AJıı.nlJğında.n: 

şeref stadında yapılan Altm Çıvm 
mUsabakalıınnda atıetlzm mUtchassı. 

sı taro!mdan çalıştırılan aucuertn a.l_ 
dıklan neticeler: 

Eşrc! Aydın 10.000 metre Türkiye 
rekorunu 33.03 e. Bayn.nlar nrasmda 
lncl özcan 800 metre rekorunu s.ıı 
den 2.52,4 e, Hadiye 200 metreyi 37 
saniyeden 32,1 e indirmişlerdir. 

OçUncU katagorlde GUner Frik 6,43 
ile uzun atbmnyı Cevnt Tugay 3.16 
ile sınkla atlamayı. 500 metrede Aa. 
nan Ölçen 1.ll,9 ne _,;riirkiyo rcl<orln 
rmı ycnllcml17lerdir. 

Bu mUsab ıkıı.Iar ~sn:ısmd:ı Kemıı.J 
K6ks31 Ciridi 58.60, Fuat 51,20 met
reye atmıştır. Sınkla atlamada Ziya 
3.30, H:ıllt, Sudi, SUha 3.16 atlamış· 
!ardır. Cezmi Or 200 metrede 23,'1 yap 
mı:ştır. 

BUtün bu dereceler mevsim başı ol. 
masma rağmen yUksek sayılacıık de.. 
rccelerdir. 

Olmrlk v İnhisar. 
ıar Vekilinin gaıe. 

temize beyanatı 
(Baş tarafı 1 incı sayfada) 

rruz vanlır. Bugiln bu çny}arın eki
mi gibi kurutulmMı da serbest.Ur. 
Satı~ f=I inhisar altmn alınınca e
kimi yine scrboet bmıkmak, fakat 
k.unıt.nın isini inhlea.r altmn n.lırtak 
zanırl olmuştur. Yerli çaylanmı • 
zın inkişafm.ıı engel olmamak ii%e
?'e bu kurutma inhisan devlet zl.. 
r..ıat işletmeleri kurumuna verile
cek, ve bu kurumun hazırladığı 
~ylar, inhisarlar idnresi tarafın
clsn satm atnıacakbr. Çay ve kah
venin inhisar altına alınması dev
lete yeni vnndat bulml'.k zarure
tinden ileri gelmiştir. Bu inhlsar 
hazineye temin edeceği gelirden 
başka bilhassa mUstchlikin satın 

al~catı kahve ve rıı.ylarm kntrltır.z 
ve h:lesiz olmnsı.'lI temin odecek-
ti r. . 

B:.ı Ls devlet eline reçince şim
cliye kadar bu mndtlelerin ticare
t.ile iştigal ct.mclctc olan nrm mağ
dur knl:ıcnkian hatıra g lcbff.r. 
~'mrnt bu iııclr tizerinclc ca. ı tm 
mtand:ışlardan kUı,:UJt mtıcılrırla 
'k:ıru kahveciler inhieatlı.>.rın bnyi
liğin i yapa.bi1ecck ('}'! ~in bunlıırın 
mağdur knlmalıı.., vnrit değUcllr. 

Mahrum\yct valnrz bu i"i.n top
t&n ticarel'ni yapm:ı.kta <ılan bir 
kısrnt vatandcşlnra mUnhneır ka
mcalı.lır. 

Sayın vc-1dle r;ordum · 
- R:u.ı yerlt'.tdc tuz flyrıU ı

nın )'Uk.seldiğinden. tw:a u.m n
prl:ıc:ığındcn. bazı yerlerde tuz bu
lunmndığıııclın ~ikiiyct edilmekte
dir. Bu hususta bizi tenvir l'der 
misiniz'/ 

- Tuzuu tuzlalardnki sat~ fi
yatını kanun tesbit ctnlli tir. Hü
kftmet bu fiyatı:ırda inm yapılma
&: için meclise hiQ bir teklifto bu
lunmatnIŞtır. Ma.lfımunuz olduğu u. 
zere tuzun dahildeki sntl;jı ser
besttir. İnhisarlar idaresinin b:ızı' 
yerlerde amb:lr tesis ederek om
lnrda tuz bulundurrnnsı halkıı ko
lnylık içindir. Tuzlada bir ki:o tu
zun kanuni satı<: fivatı dort ku
ru~tur. Bu tuzların nnkkdild .Ie
ri yerdeki satıl} fiyatı mnhnlıt }Y.ı. 
lcdiyeler tcsbit olmckkdirlcr. 
Nakliye ücreUC'rinin tnlınvvül et
mesi mnhnlli bclcdiyclcıi bu s&.tIR 
fiyatlarında <la deği3iklik yapma
ğ:ı mecbur etmektedir. 

SnU, fi)'tl.Uarında glirUlczı tnhawUI 
bundan nen geliyor. Haı-tco tuz ihrn$ 
etmemekteyiz. Yurt lçlnde mevcut 
luzlalarımızdnn ltUçUklU bUyUklU hA
lcn 54 tuzlamız ranllycltc olup mev_ 
cudumuz yurt ihtıyacımw fazla.siyle 
temin edeei!k haldedir. lstihsalO.tımız 
hlı: bir engele uğramamıştır. Bıı bn· 

kımdan yurdun tuzsuz kalmasına lh 
Uma! verilmez:. aYlnız bizim paluıllcr 
ıı;:ınae satmakta olduğumuz bir rıofra 
tuzu lle torba içinde aattığımıı: mut· 
bak tuzumuz vardır. Bilhassa Anlt • 
rndıı. bu tuııılnr fazla s:ıtılmaktndıı:. 

Bu tuzlan biz Çan1nltı tuzl:ısmdan 

hususi blr geklldc lmllt cttırmckteyız. 
Ankara belediyesi soıı g\lnlerae bun. 
!ardan sofra tuzunun kilosunu 16 bu
çuk mutbak tuzu için 10 kuruş fiyat 
koymuııtur. 

izzet Molla'dan ıeçmeler: ................................ . .......... . 
J>cst-1 kütabımızı etmcmiı: allı'lh 

resA, 
Mena'.I lfıtfunıı yoksa cliinbJe 

kap:ırıı.. 

Bf7.c \'Cr 1n mi hudıl ab.I hayat.I 
lt\'flk, 

Hızrı bulsak da reh.I oıulmette 

kUlAlıııı kaparız. 
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!,!kir ve Sosyete: 
VAK 1 T 

Yeni yaptlacak 
talebe yurdu 
münaseoetile 

\ l llaş tarafı 1 inci sayfaaaJ 

1 
il l'fteel <le t.alebe Yürilu mese

l~I ilo ciddi bir surette me§ö~ldür. 

Zam alamıyan il ı uı ıırat· 
menluine hakla t1rll oık 

•ttı ve hlltrfimet kftnalmın yakın 
'!lı,a_._. hillı:ıssa büyük Milli Şefin 
' ~riı 'o kilittir da\ aımıa göı;t~r
d ltlcrl ilgiden büyük llhamla.rınr 

tüt Okul öğret.menlerinden tam• hedWM "le~ lılt.çe8in.e gir 
Iarmr al3nU)'Rtt ~O den fa~'a öğ- miştf!. 'Bu ~da.dar 
rc;tmen'n z:ı.mlan yeni bütçeye h~ ljjjbamt.m,.\an1:ır. 

kOllll'JUJtur. Aynj zamanda mesken 

:tiıt-:ıt,tadırlar 

1 
'.talebe yur

0

du \'C umunılyetle 
lii r me-;e1cs'ne sıkıdan sfaa gös

~leıı bu alaka), biz yalnız l cti
'5~k ııenç insnnlann daha rahat, 
:1'ha huzur içinde lst 'l<balc hazrr
j'9nıalanndan dıılıa baska mann
:\p <la uılıyonaz. 

Asker ailelerini 
zimmetine geçir 

• llruıu lz.'\h içlJI in'l<ılip part.iıdnin 
~eti idarede aldrğr nzlyeti, , .c 
- , . ..,J,·et'n tnrfhc mı1 olan kt· !i • 
flltlannı hatırlamak lbımılrr. 

d lnlcillp ttartki, !Wleee bir ikti-

Galatasaray belediyesi tahsil
clarlığmı yaptığı sıralarda, eısnar
tmı asker ailelerine Yardım icln 
topladığı ia.necl~. makbuzlıa.n taJı.. 
rif etmek suret.ile 500 küsur .lirn
yr zimmetine gcÇiren ve yakalana
r-..ı.k ikinci a.ğrr ceza mahkemes:ne 

BtR TEKLtF: 

"' mevldl partisi <leğil<llr. Bir 
;ı'llll'tin bayatını yeniden nizam
-ak lstiyen banun için politik 
~anlardan <laha zlyaae bir mil
i n ruJmnu, içtimai kıymetlerini, 
!'>at tel&kldAial deiitf irecek fu. 
1htıut lııirtnci ptiaa alm11ttr. 

lfalke\'l rl niçin 9Çtlm11trr~ 
'rürk mili etinin frft{lliiJK:ı nıhu-

ııt91 • • in' • 
mmınrıs ı yaratmak, parti 

ilkokulların ikinci 
çocuk haftasınd 

a tatilj 
llrngH. 

llfogrammrn !ına ,·a.sınanndan s:ı
t~n kar:ıkterde milleti bir l•aki
... t hıt1intle g6nne1ı: ~" ! 

~ic:Jn, gtl%el tmnatlara kttlti!r 
~elcferf !l'ürkfyedc Milli Mildn
,-. nyarmda. eh<'tllmiyetli isler
;.aııuir. Çünkü imparatorluğun tas
ı l'<'si ·~~odc elimizde kalan 
:-j!))l'f'a.k YC ruh ııvJaem.i bizi ÜN• 
j ~<le çok çalısmal a icbar o<lccek 
. , ''Utyet~. Biz me9nt. refab 
:ı:uıııc kültiir sc,iyes1nin ileri mer
;:aıelclc-rinde yer tutmus bir mil
~ Y:ı.rntm:ıJ· istiyoruz. 

llk tcdriu.t mUe ... .eleri seçen yıl 
yaptıkları sömesUr tatilini bu :yıl yap 
mam11lardır. Tedrillatm 30 mayısa 

kadar devam eclec•e röre llk olaıl. 
J.tırda usun bir çalıpıa dev~! pçL 
ren mlni mini yavruların da bö)'1t bir 
tatile ihtiyaçları olsa. gerek .• 

Maarif Vekilli~ !?3 nisan ı;ocuk bay 
tamı münasebetiyle 23 nisandan 1Uba-

Belediye eski 
karakolunu 

1 llJ crı C!'ö•rdnnbt'ri tıuihi sebep· 
1
e?lc J," Uür \'c ictimai SC\İye b:ı.· Vlllyct umumt mecllsl dUn Eaat 15 
'lnlınrlan "'eri knlruı memleketimi. de reis \'ekili Abdlllkadir KaramUr· 
~~~Ua.<iJr milletler SC\'İY<'.SİDC rı· selin baııknnlığı altında toplanmıştır. 
.""11la'k 6-ti7onz. Evvela. geçen celsenin zaptı okunmu, 
L ~~r lninli&p parti'ii oportüni'it ve kabul ecH!ml§tlr. BU!htre ruzna . 
:IJ. siyasi tc,ekkül olsaydı f~ln bu medekl maddelerin müzakeresine ge. 
"lld:lr idealiı;t tarafını hcsnoo kat- çllmtgtiı', 
ltıa;:. YalnlK günllnti gUn etmekle Gnlatasaraay karakolu binasınm 
kl'Tırlini b:ıiıti,vnr s~yardr. , 83,500 liraya. 10 senede mUsavJ taksiL 

IIalbuki bir mili t ynmtmak 1 le satın aıuunasına. daJr, Knvanln ~ 
bir hıft! tJ ntnftsif Jiifll;,tler Miit:1 biltQe endin· ' ' iane M s ..._ 
:V~ilıc f"tkıırma...~ emeU ona bir mll- kunmuştur • .llaabataıar mtanak8fala. 
lcttn mit mi~:ıri"i üzerinde rahş. ra sebebiyet verm.1§. Azadan Hamdi 
ll'ıayn se\'kctmistir. Bu c;ahşmanın Rasim BUtUn söz a.larak vUlyet ve 

nUn~ ~lularak bu~ mUfkW J&rl· 
!ar ~de Jııi )Wıanm ahnmasmdan 
vaz J!Sl}d,m ..... Hamdl Ra· 
sim BtltGne küi1iiil'~ be'-dl,. 
reisi muavini Rlfat Yenal söz almış 

ve blDaıııD Jumıeıı ma1U inhldam ol • 
dutunu. bu blnanm belediye tara!m. 
dan satm a1mmıt9t tQln SUme!'bankm 
çOk mUsalt bir teklif yaptıtıJU, tırsa. 
tı kaçırmamak l!Mr.ıın geldlğlnl MSyle. 
~- Te~ kabul ..... ;ur. 
· LtıJbr ~ıbl Meettn :vef'llle rtyaa 

set dl'lftdıa bir lt&tlp batlbap edilmesi 
i.litenmiş, e'berlyetle Halit Yqııroğlu 
~tftlr. (' erlerini sık, '!ilk g3rüyonız. belediyenin bUtçe durumunun glSz a. 

l>ött yUzll g'C(:.en hıtlke,Jeri, gü~ ----------------..... ------------

~ -.anatlan koluncl:\n tutnp onu Tavuk hırsızı ku·· mesı·n I Yata, raaUyete 5e' keden t~\ik-
er, ""ayet maarif politi'kamrzm ı • • d 
~el·~ ellemmtyetıt i4ltikamet, bnn. ıçın e yakalandı 

1'tn birer misalidir. 1 
,
1
} tanbolda açılacak 1100 kisilili 11 yaşında Feridun ile 12 yaşında kafesin içfll(!e ya'lcalatmı§lJr. Jtemzl 
r'°he ymdaaa da bu uvlyeden RemiJ adaıda iki QOCuJC. evvelki gGn vaaıtaslyle Feridun da yakalanmı§, 

1 llhlea e<Dyort17. \'c bu faaliyet- Fatihte SangUZe1de Kbım adında adliyeye verllml,ılr. ·il' n;-o~mda onu cfa bir halka ha. birisinin bahçesine girıni§lerdir. Rem· 
tldc ~iirftronı:r.. zı bah~cdekl tnvuk Jtttmeslnln içine 
ller şeyi imkinJarla, yapabile- dalarak tavukları birer birer alıp Fe· 

C?eiİmi'ıiıl aaami baddile lilçm<'k li- riduna venneğe ba§llımıa, bu aırada 
~(lır. Hayale kapılmadan, hayn. ev sahibi tarafından görWmll§ttır. 

Konsoloslar valiyi 
ziyaret ettiler 

Mühim bir keman 
konsari 

Ekrem Zeki ve V eroll 
On gör 

Şthrlmlsin sanat hayatı bu k1;Ş mu. 
siki severler! cidden memnun edecek 
şekilde geçiyor. KonHrv&tuarın hazır. 
la~ bir kaç ehemmi)'etll konserden 
bqka Berlln fflArmonUı: orkestrasın. 
dan aynlra!f bir ıae,.ua Ye me§hur 
muaanniye Erna Z&k'm ıteb.rimlzl zl· 
yaretleri, Cemal ~t " Ali Sezln'in 
son kon.eerleri bu U'ad& Ayılmak Jl· 
zuıı gelir. Bunlara U&n olat'ak lstan. 
bul bu hafta .t0n1blda d& dlfer değerli 
bir u.natJtlrm bir tekatk ye iatidad 
mtıkemmeıtyeU halla4e dlnleyiellerc 
sunulmakta olan keuuı konserini din 
ıe,.cek. vıyoıonı.t Ekrem Zekinin 
doJgun bir programla bamriadıtJ eene 
Uk konseri 18 nisan cumartesi gUnU 
saat on yedide Beyoflunda FraJWZ 
tıyatronnda verilecek. 

,, 
8ohsl hayahn•ud•, kin gUtmetı, ııaQıı~-

bir ülik ekslkllği "'BY•rtt. Hak llll.... la~ 
lllltjlpe de ulu oıta saldırmakt.aa ... J,h- pt ~ • 
~ Bize liu b lriği, ya öz ~ic- ada~ 1ıia aar, p -
dAmns, pnl fuiJctian'Y. verh-; ya. yatat\ eli~ Mr lldı ı .. ...; 
hat 4- e&ra.fonızdnn ~ekllllr, dile haDntle 1ıabr. 

ftpıekten utanır, fena tanınmak Mcml•d,.,. ·--=-· 
lrorkllsayla yttrtlyettk. bu 11G11•cıa da ellerine aıutar, fu9ll8 -
\......-.z. lerlne ''erdili hrMtı b . 

Birincisi, rok dejerllc1ir. Fakat sa, ile yazdı:! 
crkeete fazilet kamalı IMtlun-

rm. (Keki ttlrltts\l de iyf(Ur. Çün- ist.er dış bozganla.nmltt 
il Uldn kanua koı:J.ur.u etraftan iç ittllM'latlumm •etice9i 

celd•illt CIW duygularla ' ba.,tayan G'.~•llller Mil durgularQJJ 

op.ı.ı., oltılıle ;•sanda ye•lc· ""'°'' ~ ~ • 
'4r. Ba le ahenginin tlısrna L*a- dir: Gizet ~ :ve 
ıtlaz oluruz. ffl"1'a, ~·~# · -

Cemiyet içinde ilk Ul"ISlltl, ~J1ete -~ı~· f.(i ~ ·
'hak,, ı aala)'1itakt leıntlardal' Ren ea ~~ ~r ~~' 
·ıkar. "Hak" ı ne !ta<lr keodloılfin bu kı~~~ _ ıma~ ~~ fl1Pf · 
>ayı, ne • ya.lnız ~mua, bunun oıe, CenaJı~ ony~e ~~· g
mah aayaMliriz, llt\k h~pimldn- se, ~!'n ~~,o~ ~ ~ 
lir. Biıfat. clhıueu ıı.Jnsdıfı gtin, ~m ~ ::JrrıJ:fi;f:rHl -~ 
t!plmls teearize aitıunll .,.,., ~aftfı 8nıek, f s ~ • 
Sallanı t..em, yUksell medeni- !Jhafıf"..n r,ey~. 

etff, a.oua1, ırtnac F•flYUI ~
.. tıen beknnı:, bit-. b'5 nlmecle

'in, oradaki hak ve ahllk lhen
'ntle11 dofdağuna gfi111nhllz. 
potnry.. iyiyi ve ctaeD, luark'5 
a.~ t&§mNt., o '-at.anda RllÇeJ! 

'1~ bir deler kaJltolmu. •™ 
)Namair, lıuıu hlllrln ve I~ Vf
'tff~ flallne ayu cem1tel~ .R~ 
zutnm, ne eaett, •e de ~ ~ 
,ır. 

B U slltunlarda bir kaç kere unzıUf olarak elde et.t.iğinw: ııe-
u..t1iate yazarak halıkmuz tke, daima verimlidir. Bu.n.u, ıDi· 

ıç.'ln bir içtimai terbiye davaaı çiıı umumi bir n.aecl.Juıiyet h&tiııe 
edindiğimiz "sıra usulli" .nün nl- geti;rmemeiidit? Ne f.t&Y1ıt, Jl~ 
hayet kanuni müeyyidelerie kati 4e ~ Pit llkı ~ ~
olarak tatbikini görii.p seviniyo. aıı. gebnlyen bu ''liıM u.wtl., 

halkın doğrudan doğnıya menfn-
~ Bcledişc ReJSJii:i, An- ait ve hattl ~ile ilgili-
ralta hallam lreleba'* yerlerde dlr. 

Ekrem Zeki bu konserde Brabms'ın Kurt a·~-1 • h.a;--VT ..... ...:ı:.ıı.ı reemen straya gAınneğe davet et- w.uwuı •YV•o1• _,v\U6 
keman konsertoswıu, Schumann•m so· gihl ı.. 81ltU hoa*1vlll da, 

tı P k la'i l ti. Şöy1ıe ki: ""'-·1- , ... ı----- ._,_,,._,.L.1...-3-na nı, aganlni'nin apr n ve dl. it\ • llU'»ı; ~~ ~~ 

111er iida idf~ m.-.ıı-.ı••ıaıırtr. tıa::.!...... =:"'~~ lread• rt .-cim )'Qla aı.•7 5' 
lann eserleriJd çalacaaktır. IDuem Ze sına almnıı"*-. IW billl'll. MuıM. mt1a ekmek 
kiye piyano ile Bayan Verol& U~r ;ıo...... dağıtümuma ilk beşlad.tğı gU&. 

2 - Bo.nlan aykıtı Dl'eket 
refakat etmektedir. Sanatkl.r bir ba· edealer 1608 Ve !5'7!5 8-l'a]ı leriti. Flralanıı öailne ~ 
banın otıuna .1&tııtkAr blr annenin lwnmlara göre eezalaachnllM!ak- telaş ederelr- intlızamsrzca )'1-
kızı, hayatta oldutu gibi aıın.de de itlen ha.it ~ bİir dul kadı-
arkadll§lık ediyor. Bu gU&eı ve •vlm tırs _ .A) bttipe maddeleıtua nm, henQs aJıdıfı Uıı: a.yhk m&a11-
u manzara ayrıca alkı§lanmağa ld· dağrtılma.limda ve bunlar için nı olduğu gı"bi ça.Idırd:fmı gör-
yiktir. kart ,·erillrkd, ı müttüm. Bir mjina6Ci~, aea-
1 25 yıı evvelkı Vakıt 
~--ı 

15-l-1918 

Marya Tereza 
Avusturya • Macariat.&n lmparato-

B) Umumi yerlere gtriı ,.e ~ı- P* adam, 0 fıı-.t.I ganimet bi· 
lerek zaval!JyI Nlyük bir ~ 

kı~~·Nakil vasıtalanna binişte. vasrt.n.sında.n ma.hııım etmişti. 
halknl blrlbiri ardı lll'a didime- Bu; sıra.ya ginneden ya.pıl&n a.Wı 

ve-rltknin ay:ısız ~an 
lerf mecbmtcıir.,, yalmz bir taneeidir. İn8a.nlarm 

Evet; mecburi! .. EBasen biz de ihtirMma ~ı vermeyegöreün .. 
bunu bekllyotı:hık. Damıt hemen Kilçük gocuklan ezmeık, kadm.la-
difer Belediyelerin bqma., n w ~ ar.ı_. tar

Görüyorsunuz ki her kal:abalık I zında uğra.yatileceğimiz diğer 
hakikat yapmanın 8UTnu ara- Feridun bu vaziyet k&r§ısmda ta _ 

tıı.ı..1ayız. Ve buau lapmak if',ln de \"Uklan bir tarafa atarak kaçmıı, ıu ları dün sabah VUll.yet makamına ge_ nı Şar! hazretıerl.nin bOyUk valldelc· 
'n1adaıı. üşf'nm~len çahşıyo- zrm ise kUmesin kapısmı kapatarak terek vali LQtfi Kırdan zl,aret etmlı. rl Arşı Düşes llarya Tereza lstanbu. 

; • BöiyJo. bö\•le hu~iiniin hayal- pollse haber verml§, küçük hımaıan Jerd!r. l ıu tcırıt etmişlerdir. 

lngflls, ttaıyan ve Yunan konaoıo .. zuhuıımda, zabıta mari.fetile ted- ..._ ..... ..- --ı a--
u.. di" maddi-.,- - - .. o;ıuu&"& uıc alnuı.Ic IAzrm gel 'gi zaman, o başı bmuk twD>Mnm verdiği 
tatbik edilen usul muha.kkak llU- hudutsuz bir can l!llbnt.mı varoır 
rette "SiM. usulü" oluyor, Böy1e- kf, ne yoku beklemeie, ne de 
ce, en tabii t"ıaik kaidelerine de aç kalmaia bemer. 

ti ~·arının ha'kikatll"rl otac:ıl.tır. :::================:;:::=============================~========= 
SADRI ERTEM Ka.labaltk top'!amm yerlerde 

"birbiri ardınca dizller* il büir
mek,, itiyadı, mfilıetlerin tarifle. 
rt arum.a girmiş bit' husu8iyet
tir. Meeell lngililıler Kin şöyle
dir; böyledir; dedar de, a.ıbsm
<Jan. "beşi onu bir gişe önünde 
toplandlklerl vakit ~ "IU'a· 

ya rtrip ll8IÜOe ı.r.rini ıörür
ler; o derece intJzıımı .e 161cüne
tı !le'\'eD bir mllletUr,, l&s1eıt tak
dh4e il&ve olunur. 

Et fiyatiarı 
·işüyor 

11yatl..ır blr kag gUndcnberl 
cıu tcdir. E lcdlye iktisat işleri 
tıı · •ıu :;iınUn yaptığı tetkiklere na. 
:>~ • 

oyun 200 den 180 •· lruau 180 
!! 
1 

'O a, sığır ıtw den 120 ye, keçi 
~r. n 100 kuruşa kadar dUşmUştür. 

Yhaıırı n bol n ltdarda kasaplık hay 
"atı geımıyc t şl!ı.mı§br. Kııııa bir 
<; 

1 
nı ., sonra daha fazla gettrtıne im· 
llla't'• basll olacaktır. 

Şile bezleri ihya 
ediliyor 

tt Va1ı r,eı;:eo pazar günü Şilede bir 
Uclk ıesı.t yapmıştır. ,ne lıe&ıerL 

: Yeniden ihyası için, bir koopera
kuruımaaı kararıattırııınııtır. Bu· 

~alt basırlıklar ikmal edilerek ilk 
-'Plantı yapılmıştır. 

lıu hayırlı te19klcUl Şilede el te7.gıUı 
~Dda bez ımAl!ni yeniden organize 
'Gtcck \'O iptlchıt madde tedarik ede· 

ktır. 

"-------------------------------

• Anladım ama.... Fakat bU
tUn bu anlattı:klamn 8İif al&kada.r 
ediyor mu?. 

Birdenbire kızardı ve güçl.ükk 
nefes almağa başladr. 

Kadar bir tek JreHme aöylemi. 
yor ve gözlerini gen~ oda arkada
şı üzerinden bir saniye için olsun 
ayırmıyordu, Pot yatağının yanın
daki kUçUk masa Uzerinde duran 
bir bal'dağı aldı ve ağır ağır için
. deki suyu içti, sonn..: 

- Bir şey deği bu, geçti, de. 
<li .. Bereket ki yaşımız bize haya
tı liğretiyor ve i.nsanm üzerinde
ki ağırlıkları silkip a.tıyor .. lman 
yalnı~ başına ~ bir hayvan
dır.. Benim !ula olıı.l'd bir de 
Ludvig Virth gıbi her 19yl ken
disUeı konuşa.bllcceğim, teeelıt bu
lacağnn bir arkadaşnn var, daha 
bP-şka a.rb.dqlara da malildm. 
Bu f;ekilde insin d~UnmUyor. Ve 
bildiklerini de unutabiliyor, hem 
nihayet bugOn bu ~itler beni 
eğlendiriyor d:ı, yalnız bir hale 
hakıyonun ... Babam nuik bir er
kek, Pek c:ok ps.ra kuuuyor. An
nem de güzel bi:r kadm .. Mua.u.am 
bfr aputımammıa ftf, birbirimizi 
asla rahatsız etmiyoruz.. Hizmet· 
ç~Ierin kaybolmadığımı, eve qğra. 
drğnnr aileme bildirmeleı·j ki.fidir. 
Hayatımı kendi arzuma göre tan. 

-------------.. ı zim ediyorum, eğer varlığım ar-
llir genç kız İ• anyor zuya göre tamim edilmemişse bu 
17 Y&flDdayım. orta mekt.ebln 7 Del da katiyen benlm hatamdan de
'fnu Olrudum. D&ktllo bUmtycrum. ı ğiJdir nihayet mtlhJm olan yaşa-

trhllnfl bir mOHSeeede do.ya ve VJ§ tarzımızın bizim için mUkem. 
~ illlfbıı!,. C'Rlr malt ıstıyorum. mel olmasıdır .. Biz diye sanki kim 

Adne: Vaki&: N A. leri kastediyorum? Ben ve arka
<l0~l<ırnn .. t~te o h~a.r. 

----..-........,....,..,,.,......:;._.--.,_,..._.. Tıp talebem LQdvig Viıtlı, mu-

. ...J' "' . 

-~ 
Y uan: Franauua K6rmendi Çeviren: Muzaller Aca1 
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tadı olduğu Uıere erteli giln yine 
gelerek Pol'e bir ~ '.kita.pla bir 
ıilrii mecmua getirdi, Bunlarm a
raamda felaefeyc alt buı kitap • 
laria Berna:r Şov'un c.serlerı var
dı. 

Kitaplaria beraber Pol'e bir de 
g1bel l~r 89~: 

- Bugi1D öğleyin Rozet'i gör
dlm.. Her ne pahuma olursa ol-
81Dl o da beaimle beraber bura
ya kadar gelmek lstiyordu. tabii 
bel1 böyle bir çocuklulı: yapmasmıt 
mtbıaade etmedim., dedi. Seni bin
lerce defa öpiiyw ve hutaneden 
bir an evv~l ~ıkmanı stbırsrılıkln 
bldlyor, 

Bu söslcr Uzerlne Kadan bir dil
§üncedir kapladı. O gün öılteden 
c.orın ~ hdllen hlı: JronU!Jlll•· 
dı .. Vlrtb gittllrten aonra d& yine 
bir mtlddet konuşmadan öylece 
yattı ve nihayet b'rdenı.e yata
ğmm içinde d~du. oturdu: 

- Ona ıbndlye kadar biÇ bir 
şeoy llOl'Dlımlllf olmam hakikaten 
garip!. 

Diye kendi kelld~ .mınldandı. 
Ve 80llıl'll ,&1erint diğer yatağın 
sakini iiserine &ereık BOrdu: 

- Pol, doğru 9Öyle sim<live ka
dar hi<: bir kadmı kollannın ara -
ama aldm ım? 

- Ben mi? Bir seınc kadar otu. 
yor.. tık tecriibemi geçirdim . 

- Kim bu kndın ?. 
D'ye Kadar s~l'l ' kc> bır sual eor

du. Diğeri adeta cglenerek: 
- İsmini mi öğt'C'nmek isüyor

sun?. dedi.. Bu da bir su· değil
dir.. İsmi l!ozet Go'drcn, sanşın, 
ayıf bir kadm henUz on yedi ya
!fOlda.. kahverengi göz~ri var .. 
güzel.. fena dcğiL. benden tamam 
ılç av kflçük .. Balxısı maliye ne. 
zaretincle mtlsteŞa."r ve ba.bmla a. 
ralar.nda baz1 gizli i~ler vsr .• Na
sıl daha başka ~eyle-r de öğrenmek 
i4t:yor musun? 

Kadar b!.r an için nefesinin ke
sildiğini hissetti. Demek ki Pol'iln 
kollarına nldığı bir hizmetçi, bir 
<iadr ?ir ha~t.nbakıcı değil, l.yi bir 
ııJlt"'Jen bir genç kız<lı. So.rrşın, 
r.ayıf .. hCM de on yedi yaşında!. 

Ümidini şilphcye bağlayarak: 
- Palavra s:ıvnnıyorsun .. 
Dedi, Diğerı sordu: 
- Nicin bu derece inanmaya

cak kada; havrete d~Wn .. Ne ya. 
2Jk ki burada' onun resmi yok. Fa
kat merak ebne iyileçti/İimiz za -
man sann onu Ukdim ederim. 

N:hayet Pol'ün hastaneden çı -
kacaih 2'iin n-eldi. Ved~.1an çok kı· 
ea siirdU. Kadar boğazt lr:urumuş 

olduğu halde: 
- Pol, dedi, sana çok teşekkür 

ederim. 
Diğeri SÖSÜDÜ lteeti. 
- Bana hiç bir teY için ~

kür edecek vaziyette değilsiın .. 
Yatağında rahat yat ve bir uı ev
vel iyilevmeğe gayret et. Ta.bil ben 
bu arada seni görmeğe cehrtm. 

Ve bu sözlerden 90Dr& aynkh
lnr .. 

Bisim, hlç bıtr mllteiEtmU mil
l~ten af&fı kaltr Yerimk yok
tur... Fasla olaralı: OstOıılllkJer 
ga.ı,..muımbe, hlç bir enl'e'l tJı. 
"&VVUl' edllMnez. 

HiKMET MVNIR 

Gerda her zaman ziyaretine pl
meıkte devam ediYQr ve Kadu bu 
kadını gilnden güne daha u uıb
yordu . .M'Utekabll vulyetıermiD ne 
olduğunu düşündOkÇe günden gü
ne k'l.1'8.Dlıklara dalıyordu.. Gerda 
Buhr her gün muntauman geli-
yor, beyu maııtORyla yat8fm ya- Mes'ut bir doium 
nmdaki aan.dalyaya otunıyor ve 80 YUkaek maden mllheııdl8l Bay Bed. 
:ruyordu: rl Bekiroflunun blr km dan,&,.a gel. 

- Naaıbmız? Bakalım har&re· mlftlr. Yavruya usun ömtırle alhhat 
tin!z ar.abnı'l! mı? Bir isteğiniz var ve saadetler diler ebeveynini tebrik 
mı? Bana, i)i yemek yemediğinizt ederiz. 
söylediler .. Neden! Yoksa yemek- ı-------------
1!>1' mi fena.,. Mevva filin ister mi. 
tin? Size verileeclt hic bir yeni ha-
yaditı yok .. İşsizle?' şehirde bir nü-
mayiş ya.ptralr.. Üniversitede de > 
kU<:ilk bir hareket oldu. Fakat be- ~ 
ufm fazla ma.'um:ı.tmı yok .. Dostu- cı 
nuz Katy:ı'nm S:hhatl iyidir.. 1 -. 

Bütün bunlan beı dakika içine 

çarşamba Perşem 

1 Nisan : 16 Nisan 

R. evvel: %8 R. enel: !9 
Kamn: 159 Kaurm: ıeo 

erkL5lmyor, sonra kalkıp gidiyor- 'aki&ıeı 'aııatı Ezaoı \'Mil~ &uaı 
:iu. 1stediklerlııizi günü gününe Obnt"fh• 
ı:;et1riyor, yiyece~ ile alA.kada.r o
luyor, ne okuduğunu gözden gc
çiryiordu. Bil' gün Pol'ü kastede
rek: ''Sizin bu delik:ı.nlr He dO!!t 
olduğunuzu görüyonll!l, fa'kat ben 
onu pek beğenmivoro.m ... , dr-di 

UO it.il 15.U 11.11 

11,14 6.1'1 U.H 1.11 
15.68 9.10 H.• t.• 
18.48 12.00 1J 5Q ı.l.tO 

:14.M U':' W.T: UI 

•• ~, ______ ......, _____ , 



- ... .. - -- ·-·- ı-:: • 4 • 1!'14'2 ---
VA KIT 

Sünne\: düğünlerine ve 
bu.auai etlencelere 
KA1l:A.GOZ 

Hayali Malimiıt A~CI)' , 
Adru: Aba1a7 Cıcl. Bakkal ömer 

u.ın. Teletoe : ~ 
10.15 gün evvel haber vermeHdlr. 

(39C565). 

N 1 G R 1 KAYIPLAR 1 
Baş, Diş, eze, rip, omatizma .. .:::.··'1.ı:.'::.::,: 

Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Agw rllarınızı Derhal Keser ::
1

:~tı:ı~1s:O~~~~racaımı 
tklıal vapurunda a~l Mabut 

otlu Mehmet Tarakçı (39.511) 
* ... • 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABIL IR .................. ; ................... . , 
ı·arkıye çamhariyet• 

ZiRAA T BANKA Si 
&~ ıartııl: 1888. - Sennayml: l000.000.000 l'tirll Una 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
. Zirai ve ticari her nevı banka muameleleri. 

Para blriktl~Dlen 28..800 Ura Uua:nlye Yeriyor. 

1 Bugünkü radyo 

7,30 Program, saat ayan 7,33 Rad. 
yo salon orkestrası 7, 415 ajans 8,00 
mUzik 8,15-8,30 Evin saati. 12,30 
Program ve memleket aaat ayan 
12,33 Şarkı ve türküler 12,45 ajana 
13,00-13,SO Fasıl programı. 18,00 
program, memleket saat ayan 18,03 
Radyo dana orkestraaı 18,45 Ziraat 
takvlml 18,65 konuvma (Dl§ politika& 

1 hAdiseierl) 19,10 ıa.z eeerlert 19,30 
j saat ayan ve ajana 19,45 Serbeat 15 
dakıka 19,60 Fasıl programı 20,15 
Radyo gazetesi 20,415 Bir halk türkü. 
aü l:Sğreniyoruz 21,00 Konll§ma (sağ. 

!ık saati) 21,15 Şarkı ve tUrkürer 21, 
45 RlyasetlcUmhur bandosu 22,30 aa· 
at ayarı, ajans ve boraalar 22.45 -
22,50 yarmkl program ve kapanı§. 

BF;l'OGLU JIAJ,K ~INE1'1ASI 

1 - Lorel • Bardl lavlçrede. 
% - Ateş Orduw 20 kııımı birden 
S - 'Oç Arkadaıılar 

Kadıköy nahiye müdürlüğünden al· 
dJlım nisan ayma alt &fır lşçl ekmek 
karnemi zayi ettim. Yenisini alaca 
ğımdan ukisinin hükmü yoktur. 
Kadıköy Yelc1P.ttnuen1 Karakol ıro
kak 101 No. da Baydarpqa depo. 
9Ullda 23080 numaralı Mehmet Al· 
tmoluk (8960B' 

• • • 
Edinıe liaeainden aldıtmı 29.11.941 

tarih ve 87 numaralı ihraç belgemi 
kaybettim. Yenilllnl alaoatımd&n bu 
belgenin hükmü yoktur. 

Sababat Atak 

Kütahya 8ulb BAkl.ınlltlnJı•n. 
... 

KUtahyanm Meydan mahallealnden 
ölU Mehmet E§ref kızı Sıdıka Yalçm 
ve oğlu lamaiJ Hakkı Yalçın tayfan 
mutuarrıt o:duklan mezkQr mahalle· . 
de klin hudud ve evsatı aaıreıı §art. 
namesinde yazılı fl50 lira kıymetli ar. 
kasında bahçe ve ahın havi bır bab 
hanenin kabili taksim olmadııtmllan 
satılarak 1Uyuun 1..zaıestne dair veri • 
ıen karara binaen 12.5.942 saaıı ırııno 

sat 14 de mahkeme kaleminde açık 
artırma ile aatııacaktır. Artırma ıart 
namesi 22.4.942 tarihinden ltıbaren 

açıktır. Almak lateyenler yüzde on 

·' 
HiNDiSTAlv .. 
hak.kında notlar 

• 
ır. Blndlatan 3,600,000 kilometre lllllrabbaıda • 
.y. J)tlnyaam ea ""1tik dalı oluı 8880 metre yiUmeklDdıe S\ıere!ıt 

lllncll*Ddadrr. Bundan .onra gelen dallar fUD)aıdlr: Gavrtsaapr 
(81'3), D&valagtrl (8680) Kblol.nçlqa (8580) • 

.y. GuJ ye 81Dt ovaları c1üDyaDm ea mtıalılt arulalillr. GuJ llllla.rl 

yüzlerce kola~. 

• GuJ ııebrt BlnduJar lçtn mak ............ Banma ceaDıelıe aldllma 1 
IUkat ederler, öltllertıd 1ııa nebi.re bınlmtardı. Şimdi &IUedal aelWtD 
kenarmda yakar, ktlllertnl atarlar. Erkekler, buan kanlan Jakı1atum 
lleadOertal atıete atarlardı. Ba Met 90ll zamaalanla me eWınlttlr. GuJ 
ıtelarl a,ooo ldlomet.re amalupn.daclır ve ı,ooo,oeo kilometre vlııle......,., 
yaal Anadolu yanm adaemm Od mlalldlr. 

'lo Se)'IAD adMI, t.efekldll ltlbarlJte IDndWHa 'balhdır, Bir .ıra 
mercan realflerl ve kam setleri bu adayı Mbl1ıe lıılrlettlrtr· 

• BlndJst.an raab oldufuadan 111 ve kaplan ...,,_.lftr, Flllel' .,... 
Jara, Hhlıtere gakarlar, Jllncllller ftlleıt ,..uıayıp abttın:ıtar. 

• Blndlstanm ilk ııaldnlerl ima bo7lu r.encDer 141. ilanlara Ner 
rtto elerlerdi. lll'an bu ırkın 1ıak1Je1ıerine fıeeacllf cılaınQ'or, 

• 1'.11 1ııöyDk Blad bllk6ımılarlılmı XVI acö ..... 1ıeıQlr 'l'llıll llll. 
k8mdan BaMr ~ 

• A.~ lllDde xv DC1l Mil' nllııa~ dotnı leDele 
1ıet1..,11ar. H88 de v.-o d6 o... A.trlkaDm a.mboamn ılı lrı wlr 
nzen llhwl,._ yoluma balmuftu.. 

4 11 n~ ..mta Porteldzlerln ele pçlrdUdel'l ,.erler Bura lrlrfe. 
~ Kant.on'• kadar maaı,ror 'fe 8mıd adalıl.nnJ ela lbtin. eılt;JQı41a. 
11 llt'll Mll'da Felemenklller, 80llJ'a Framlzlar ve lngWzler pldller, 

• lllndl9t.Mun eMI payitahtı olan Kalkttta'llln ntlfma 1.1111.000 
dit. Bemane'aa aöfwıu 198,000 dlr, Bunıda 1700 dea fasla cıaml 'ftl ma.. 
bed TUdlr. 

• Dönyaam ea oek plrl.no yetlıttren memlekeU Blııdlatandır, 8L 
nede SO,oot,000 ka ls&lh9al eder, yanamı Ilı.rao eder. Ça7 ....,._ .. Dde 
ÇlndeD sonra geUr, Selıellk ı.wı.all :280,000 tondur. J"amak ı.ooo,ooo 

t.oa~. 

'lo 1923 de 19 mDyo.n ton maden kamttrö l9tlllllal edllmlttlr. Bmu. 
daıeıan, Pencap, Maclrlıe; Beap1e. .Bombay ye A-QAde. pe&roa ftl'dlr. 
Fakat en mWaim mel'luıı&l Blnwıyada lna't'IMll ftdWDdecUr. 

• Demir yolu 80,.ool ldlometre amıalııfundadır ve J11r1ıet1k A.merl-
~ · KuMa Ye ~ 1011A plmektedlr, 1 

Oevıet Demlryolları ve Llm•aları 
lı.letme U••• İdaresi illalan 

il ··f'-'" ,.~ .. ..,, .. ·= "' j !':!: !:"..: !"!"""''.~ -
Mwwıımen bedel BOl8,80 Ur& olan 10 adet tip barlcl vqon ~.4.194.S 

CUma günü aaat 15,30 da kapalı zart usulü ile .Ankara'da ldare blııumd• 
arttırma su.retile 8&tılacaktır. 

Bu ife girmek lat.eyenlerin 603,&i Urahk muvakkat t:emin&t ı.ıe kaDU• 
nun tayin etUği veaikalan ve tekll!lerinl ayni gün saat H,30 za kadar ko· 
mlayon Reisliğine vermeleri llzımdrr. 

Şartnameler Ankara'da Kal.zeme Dalreıiııde ve Ha:yd&rpaf&'da Tuel' 
lüm ve Sevk Şelliğlnde dafıtılacaktır, ('197) 

Hali taafivede bulunan 

istanbul ve Trakya şeker fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi T CUJliye Heyetinden: 

Hali tasfiyede bulunan tırtanbul ve Trakya Şeker Fabrlk&lan Ttlrl' 
Anonim Şirketi hiued.arları Umumı Heyotlnlıı 4 Haym 194% &arllllt Pazar' 
tı.·aı &iiJıti fevltalitdc aun•ttc aktı içtima etmek üzere daveti kararlattını. 

mı, c.ıl:tuğ-.ından, Şirket h~ıırlarının m"1'.k0.r günde, eaat 11 de, laı.ı. 
bulda, Bah~ekapıda, 'l'a,hnnda '2 numarada kAin Şirket merkezla.l tere'• 
leıı:J!rmelerl ve hl98t" ~netleri veya bunlara mut.aeamf olduklarını ımı.bl' 
enakı içtima gunünden bir hafta evvel TiirkJye İIJ veya Zlnat Bepk•la,,.. 

ııa \·eya Türkiye Şeker Fabrlkalan Anonim Şirketi merkednc veya lataıl· 
tıulda Bahçekapıda, Taşharıda bulunan ta.ftye memarlarma tevdi ederell 
duhuliye varakaeı almalara rica oluııur, 

Ruzname: 
1. - Şlrkf'tln taaflye muaml'1l\t '""' va7.ly~tlneo muteaDlk tuftye beyed 

raporunun okunmuı ve laııdlkl; 

%. - Şirketin heMp vaz.lyetlnln tetkik ve taavlb1 ve Tutlye memurı.· 
rile ruura.klbln ibrası. 

Nafıa Vekaletinden: 
.29,4.1942 çarşamba gUnü saat 15 de Ankarada Nafia, VekAJeti btnaaı 

ıçlnde MıliT.Cme MıidUrltiğü edasında toplanan Malzeme Eksiltme komlayO"'. 
nunda ''8750,. ltrıı. bedel tahmin edllen ••ııooo,. adet normal kürek mUbaya. 
a.smın kapalı zarf uaulile eıcslltmesl yapılacaktır. 

Ekalltme prtnameal ve tderrüatı bedelsiz olarak Kal.7.eme MUdUrlU· 
ğUnden alınabilir. 

Muvakkat temıııat ''656,. lira "215,. kuruştur. 

tstekUlerı.n teklıt mektuplannı muvakkat teminat ve prtnamesi.ndeıd 
vea&Jk ile birlikte ayni gün saat 1' de kadar mezkQr koml&yona makbU• 

~nkaaınaa KUmtıarıtlı ve i hbarsız taıarrw 'l'!:ıtapıannaa eı:ı u 
ouıunanısra ııeneoe 4 :1eta çektıecek ırur'a ile tt.ta&'•d&kı 

0111.na ı:ore l kramıye i1agıtııar.1'ktır 

ISTANBUL BOK~ASL~lN 

ıt t 812 f'lyatlan 

nisbetinde teminat vermeğ mecbur. 
dur. Muayyen günde usulen nidadan 
sonra en çok artırana üzerin ıe :ıır•t 

kılır. Müşteri bir hafta zarfında para. ı ı 
yı vernıezae ihale bozularak on be{ 

mukabilinde vermeleri IA.aımdır. (262&-U86) 
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1,0IX 
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ııtı ıG 

·~(J ıG 

l fi( ı4I 

•• • O ll<KA 1 ttcsa(ılaruıo1&K' paralar Dlr seoe ıçtnoe ~ ı:rao:ıao •oıııt 
ıll!ıaııyenıere lkramıye çıktığ. takaıroe % :.ıo caııa..ıyıe ~rüecekt.11 

Kqıdefer il Mart.. 11 Hazıran 11 EylQı ıı Blnııctlı.Mun &riblf' 

__ , __ 
Btısıl d ı~ı \'l'r : VAl\fT MATRAASI 

Umuını Ncşrı)OI! ıdure eden Ue/ik. Mııııet ~eve11uil 

,.çuı, w Kapanı· 

Londra 1 St.erlın 5,24 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 tavlçre Fr. 30.36:'1 

Madrld 100 Pezeta 12.937ıı 

Stokho'm 100 tsvec Kr. S0,72 

ESHAM \•E l'ABvtLA1 
İkramiyeli % fi 938 22,6fi 
% 7 941 Dcmlryolu n 19.Sfl 
Türk Umum Tiyatro 68.-
Aslan Çimento Müe.uıs 13 ()(1 

İstanbul Umum Sigorta 29.-
Şirketı Hayriye SIJ.-
5;trketl Havrıvc Trmettn :ın -

!{Ün mUddetıe yeniden artırmaya çıka· 
rılır. Bu ikinci artırmada en Z1yad1 
artıranın üzerine ihale olunur. tici l. 
hale arasmdaki fark ve faUı·ı:snce atar 
tlan tahsil olunur. tıbu gayri menkul. 
lertn lhaleaine kadar blrfkmıı verg• 
ve belediye ve evkaf borçlarllf' dellA 

l ııyesı alana aittir. lılllftert prtname. 

l 
de yazrlı bUtün 19raıtl kabul ve ıtıra2 
hakkmr fııkat etmiş sayrlır. Fazla ma 

1 
ltlmat almak lst.eyenler mahkeme ka 

, 'eminde mevcut 42 - 7 No lu doaya. 

l daki şartnameyi okuyabilirler. ._ ____________ • U9610) 

"Vakıt,, Kitabevinin yen ı 
neşriyatından bazılar• 

tlldyea.r - ISflKl.ll 
~·mu &U!i'J 

~· ~vtyoruaı - ttomaıı - ıt11KJIAN dfllCÇAil 
~ u~n-. c;aaeı.N.m. - ~IGD&l .u.ruG 
:ıt4'C'lla· Meob........, u"n :•r - BAJUU rA.JUa oa 
l'etıneo f!lultaıı Mellınedllı ~ .. ,._,, IJtltöDO - lllLllJ UMflf 
Ktndt lleUdtJIC' 1000 MIDllM' •.w ~tftUd - ............ ld._. 
Kf'nO• •1'9d1Dt IOOCl IH!llaw lif lfretlct 41._.. ~ 
fif"flıt ıu•nıtln•· 1000 ıc..Umr iP <\tnclM • fnırtll1'tt _fta ... 
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