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/ Yüklü olarak Mersine gitmekte olan 
Sakarya vapuru 
karaya oturdu 

Ankarada patlayan bomba hidi-
8Csinlo ağır ceza nınhkemesinde 
başı.yan muhakemesi henüz il.k 
S&fhadadır. Bununla beraber bu 
nuıhakemenln daha ilk günlinde 
tıöylenen sözler bile Alman büyük 
eltisi Fon Papcnin sahsı ,·esileslle 
Oiimhuriyet TUrkiyesinc ı,ar ı 
~"'hşetli bir suikast ynııılmı) olflu
b'Uno açfo<ça göo~rlyor. 2,5 yıldan. 
beri dliııyayı yakıp yıkmakta olan 
biiyttk i'ı&cla Jaırt;ı m.ia Tilrki.) eııJn 
tarafsız bir durum alnınsı sullı yo
luyla insanlık \ 'C medeniyet alemi· 
ne hlnnet etmek değil midir! Eu 
SllaJe ~ıktan açığa hayır diyecek 
hi~ bir memleket 'e millet olına
'1ıi;ı gibi hu siyaset aleyhinde fert 
ili~rile de herhangi bir meslek Ye 

trıezhebe mensup bir kimse t.-lra
fıncJao şlmdl.)C 'hadar bir tek kc-
1.!.rne söylenmeml tir. 

Bu suikasd Türkiyenin milli emniyeti 
üzerinde kanii ihtirasların faaliyette 
bulunduğunu gösterecek ehemmiyet 

ve mahiyette ,fıir hadisedir .. 

Tebrik ve tefekkür 
telgrafları teati edildi 

Ankara, 2 (A.A.) - Yunan 
ırulli bayramı mUruısebetile Cünı. 

burreisi 1smet lnönil ile Yunsn 
kıralı hll!}metıfı üçUncU Jorj ara. 
smda tebrik ve teşekkür telgraf-

' lnrr teati e<l~mi~r. _ 

Alemdar tahlisiyesi derhal 
imdada gönderildi 

!çlnde muhtelit maddelerle yUklU tur. Vapurun durumu haltkmda heniiz 
olarak Mersine gitmekte olan Sakaryn kat'! bir maıQmat alınamaMl§tır. 

vapuru bir Nisan gecesi sabaha karşı Alemdnr tahlisiyesi \'apunın J.mdadma 
Kuşadası civarında karaya oturnıu;ı. 1 gltml tir. "------ Ba rlclye wellHlmlzle 

Yazan : .Asım Us Yunan 8Qf vekili ara•ında italyan tayyareleri Alman tebliji 

l'ııkat AnkQJıl suikastma isim
leri karışmış olan suçlular ma.Jıke
nıe- huzuruncfa itiraf ediyorlar ki 
1ııth.nasız. olanı!' her memleketin 
•.)iliğine olan bu \ aziyet gizli bir 
takım cinnyet ocaklarında Jıo5 gö- 1 
rülmemcktedir. Netekim za.hird~ 
r~on J'ap~nin r;ııhsmı ortadan '-•1· 
dınnaJ< iı;m kuru!:'..ıuş o'an suikaı-,1 
da hakikatte Türkiye.)i tarafsız. 
lıktan çıkararak Almıınya aleyhine: j 
harbe so'muık lçinml~ ! Türk ordu· 
ı:ıunun 'c milletinin masum kan"" 1 
'iU \'eya bu memlG'{ctin menf:ıati- ı 
ne aJntma.kınıı.7 ! 

Usküplü Ömer Tokıı.t, ı;oeytamn 
nklmdan bile geçmh ccek bir ı;e
kilde aldatdmııtbr. ~uikaı;~ıya bir 
!lllih ,·erilmiş, bu ~ilahla. ı·on Pa
Penl öldürdilkten sonra eline \eri
len blr ilet.le kaı;ıp kurtulabiteee
ğine inendınhnıştır. 

Suikastçı Omcr Fon Papcne ya'k
lapp tabuıca Do \Uracak, eline \eli._ .... bir d*inl•••- ....... k 
etrafı. auman \'e !d8 dağıtmak su
n:ıtüe, görünmez bir hale getirilecek 
ve ba arada kolayca. savuşup gide
~kti. Halbuki Omer Tokatın eline • 
,.erilen , .e kaçıp kurtulmasına hlz· 

mn kendlsi }Mirça.11\nnııcıt.ır. 
Fon :rapen al<'ytıbu.lc.•.d sulka.<ibn 

t:ımMII"ndıktAa sonra. Miyle hileli 
bir fortt, nctic.eıı;inc'Je lJir de ı.ui
kastçıyı yo'ı: c<lecck ~de hazır
Janm.L5 olrn~sı, sadece bir kııç kun
dıık~mm eseri olo.mıyat.ajını an· 

Hind Mılli 
Pa,.tisi 
ingiliz 

tekliflerini 
reddetti 
Kırips pazartesi gunu 
Hindistandan ayrılıyor 

---0--

Almanlara gire : 
ır1ps blr ç1kmaza 

duştu 
--o--

Anlcqma i,ine Ruz.velt 
tavaaaut edecek 

Yeni Delhi, 2 ( A.ıl.) - Hind 
milli partisi Krips'in tekliflerini 
reddetmiştir. 

ınet edeceğine inandırılan alet ha
kibtte düğmesine ~ parça.la· 
)'ip yok deçek bir cehennem maki
belli idi. Papen tabanca ile oldü
rilldtlkten sonra cehennem maki· 
""i de sallmstçryı yok edecekU. 
Ba sa.retle cinayetJn bütün delil
leri de ortadan kalkm'§ olacaktı. "Vaşington, 2 (A.A.) - Ikips 

işinin bir çıkmaza~rmİ§ görün· 
mesi Birle§ik Amerikanın rnabfeı 
!erinde kötümserlik doğurmuştur. 
Bu mahfillerde h8811 ola.n &ana:ıte 
göre teklifler asil bir <iüiWnoe i!e 
yapılrnı§tır. Ve şimdiki §artlar 

(Devamı Sa. 2 Sii. 4 de) 

kıtnur:ı kiıfi gelfr. Ayni :r.aman<ls 
bu ı;;uikruıt Türkiyenln milli emni
yeti üzerinde 'iıanh ihtiraslann fa. 
a 'iyctt~ bulunduğunu <la giistenli
ği için gö:ı.lerlmlzi dört ~maya 
liizum gösterecek ehemmiyette \ 'e 
nıahl~·ctte bir hi.cfüıe<lir. 

Ankara, 2 (A.A.) - Yun:uı mil
li bayramı dolayısile Hariciye Ve 
~ili Şükrü Saraçoğlu tarafından 
Yunan Başvek:iıli Tuderosa bi.:r teb
r:k telgrafı çekllrn.jş ve Tudcros 
buna l:lir teşekkür telgrafı ile mu
kabele etmiştir. 

Cebelüttarıka ı ıım;:p~t!: :!::=
hücum ettiler lsovyet P•r••111111• 

lmbaıile• .. •ell•M 
( l' azısı S üncüde) 

Hind .ıuıkerleri deve ve flUerle 

Sıhhat Vekilliği T eşkilô.t 
Kanunu değiştiriliyor 

-o---

Mart ayı içtndıe 

105 ingiliz ticant 
gemisi batırıtlll 

Berlln, 2 (A.A,) - Alman ordularr 
başkumandan\ığmm tebliği: 

Doğuda düşman ccph:ısinln blrçok 
kesimlerindeki devamlı hUcumlan ea. 
nMmde. ve bizim kuvvetleriıtılz ta • 
rafından yapılan hücumlarda gene yWc 
sek kayıplar vermi§tir. Ağır topçu 
Lcnlngrad varoşlannda harp için ö • 
nemli olan tcs!Slcr üzerin~ ate§in.l 

l teksif etml§tlr. Bu ateşin ealri gö • 
r rllle bllml§tlr. 

Sovyet he.va ordUBu dUnkU gün ha.. 
\'a muharebelerinde ve yerd-e 45 tay. 
ye.re kaybetml§tir, 
Şimal Afrikade. Marmarlkada hava 

alanları ve çadırlı orduglhlarla çöl 
demiryolu ve Mımr St\hUinde lnglliz 

Sovyet tebliği 

Köstence ve 
Varnadan 

Kafkaayaya hücum için 

Almanlar vesatt 
Hastahanelerin kadroları bir araya topluyorlar 

Fakat ba plin gerç.d<Jetınemlş
tar. 1ııtimal ki suikastçı herhangi 
bir sebeple sllahmı atmazdan e\'
veı etrafı 8lıııe boğup ~ma)·a ha
urlanmayı daha faydalı görmü11, 
Yahat bir taraftan etrafı duman
latmakJa beraber diğer taraftan 
aiWaı atablleceğin.l heMp ederek 
o tekilde hareket etmiştir. Banan 
~ceei olarak sllah atılmadan 
boaıbanm p&tlams.slyle suikastçı-

getirilerek genişleti~ecek y:U:ir!o~~~~!:>td>tiği~ 
------------------------ Ankara, 2 (Vakıt muhabirin- , Dün cephelerde dununda deği • 

• • aH ~ den) - Sdıhat Vekilliği teşkilat lngiliz tayyarelerinin şildi.k olmamıştır. 
• 1 kanununu dcğj~ bir kanun 1 F •• • ı Vf i, 2 (A.A.) - Son haberle • 

Mihver devletleri 

12 adada hazırhk
larını genişlettiler 

Kalimnoa adcuına yeni 
toplar yalqtiriliyor 

Kahire, 2 (A.A.) - Tas ajansı 
1lln bildirdiğine gqre mihver dev
i~ 12 adada.ki. be.zırlıklan
nı a.ıtrrmış olması dikkati çekiyor. 
Alllceri kaynaklardan öğrenildiğine 
göre Alme.n, İtalyan deniz ve havn 
bakanlan Kollmnos adasındaki de 
nız U.Unü genişletmekte ve top
lar yerleşt.irmekte, edalara yeni 
hava meydanla.n kurmaktadırlar. 

Balgamtanın hazırlığı 

Libyaya mı, 
Rusyaya mı? 

Bulgari.standa harp hazuirklarx 
devam etmektedir. Işıklanıı karar 
triınaın tedbirleri bir ilkbahar ta-
8.ruzuna ali.met olarak göstcrilebi-
ir. Söylendiğine göre Bulgarista

nrn taarruzu Rusya.ya karşı değil, 
Lıbnda İngilizlere karşı olması 
Jaha kuvvcıtle muhtemeldir. 

- Radyo guetcai -

projesi hazırlanmıştır. Bu pmjc ile ransa uzerı- re göre Staraya Russa'da ~etli 

iki IE kt 1 bl sa,ğlık h.izmeUerini ikobıyca karşı - muharebeler oluyor. Mmitezde mu ar. er r• !ya.bilmek için kadrolar genişle - ne akınları harcbc hafiflemiştir. Ktnmda o • • 
tilmekte, bir lıükfımet tabibi ile hcmmiyetaiz keşif muha.rebeleri ol 
idaresi mümkün olmayan ıkazalara., tnuştu'r. 

1 ti dl 1 t iki hükfımet ta.bibi verebilmek u.
1 

Bombalamada bir çok Londra, 2 (A.A.) - Almanla. 

e' ren p ••• zere hü'kiımet tabfüi sayısı artırıl. yaralı ve ölü Var rın Röstence ve Yamada vapur ve 
maktadır. 1::te'ride imkan olunca her · Londra, 2 (A.A.) - Hava na- lcvazrm toploorklan haber ıılmnuş 

Saraçoğlunun Türkiyenin harbeden devletler
le olan münasebeti iz.ah eden sö:leri, cümhu
riyetin davalarını olduğu kadar kendi ruh 

yapıaını da aksettirmektedir. 

kazaya teşnW edilmek üzere, bazı zu.·Jığı tebliği: trr. Bunların Kafkasya.ya asker 
valilik ve kazal.9.rda sağlık mer· DUn gece boınbardnnan servisi- nakletmek istedikleri anlaşılıyor. 
kezleri kurulacakt.ır. Kafi miltc - ne mensup tayyareler, Almanyanm Fnkat bunun muvaffnJ( olması im. 
l138t'rs yetiştirmek üzere asistan txıtısmda ve batı gimalinde sanayi kanı pek azdır. Rusya, Srvastopo. 
sayası artınlmo.kt.a, ihtisas yapan (Devamı Sa. 2 Sii. 1 de) (Derıamı Sa. 2 Sıl. ! de). 

1 asistanları da.ha bilgili yetiştirmek - - -

Yazan: 
Ctimhuriyet hökfunetl Hariciye 

Vekili Sar:ıçoğlu 3iikrilntin Koma
da c;ıkan tı Popolo Ditaıya gazete
ıoinc ,·erdiği demeç buhranlı ()ün. 

Ya man1.ar:ısı önünde Türktyenin 
de,·letler arıuıı münasebetini b·r 
l<ere daha aydmlattr. Harp ka!'1'•
smıta Türk polltikasmm ana hat· 
lan, teferriiatı bir ~k defalar in
sicamlı bir ,ellikle t~rar edllm~
tir. Bence ~ğlu Ştlkriblön 
İtalyan gazetecisine söyledi~ söz
lerin tonu \ 'e Uslfibu Ttlrk dlplo· 
maslsinln karakteristik bir nokta
sını teşkil etmekte«lir. Prenslpi 
Milli Şef tarafından ahlmmş olan ' 
Cllinhuriyet dış politikası zaman 
zaman bizzat Milli Şef t.arafaulMl 
izah edildiği gibi, Sayın Baıveki· 
Hmiz tarafından da blr ~ kere
ler aydmlatrhn~. Bunun için 
HıuicJv,,. Vt'klHmiztn söylediği siic· 

=~ie~~;::~ı:~s::;~ Gençler her romanı okumah mıdır? 
SADBı IBTDI ~~~J~a~t~~t~~~~ek~:~c: Hı·ımı· z·ıyanın cevabı Nşletilme'lttfr. Şimdiye kadar kad 

1 r::ı dar:.ığı yüzUnden !Uhhat :r.ıemu
:-u, ebe, h~ire gibi meslek mc-

(DevMDJ S iiDctide) 

1 :nurları milstahak mnaşlannı al • 
makta gUı;lü.k ~~klyorlarch. Pro
je ile bu mf;.'rnurların terfileri im

i kfım temin olunmaktadır. Diş ta -
bipleri evvelce 25 _ 4-0 lira olanılt 

; ı' mııfl1 yeni proje ile 30 - 40 ola
r'l.k s•nıf 3 olm.'\k:ta, gedikli kilçilk 
s..thhat memurkLnnnı da, sıhhat 
•nem uru olarak sıhhat teşkili tına 
utmrnaıan tem.in edilmE'ktedir. A y
n; proje ile vckillıktc bir levazım 
rntidUrlüğü kurulmakta, f stanbutda 

Gen~leri •ergüzqt ve ma. 
ceraya •evkeden romanlar, 
Serveti fünun ve Rail N ec. 
detin müdafaa ettiği ıanat 
• tercümelerin ayrıldığı gu

ruplar - .uimanımızın alıtıl. 
mamıı e•erleri · 

Bugtin, Profesör Hilmi Ziya Olgen'-~uvazzaf b~r sıhhi malzeme mü • 
'.>ayaa komisyonu teşkil edilmek -
tedir. in ~;ok kıym"tll fikirlerini oku~ııcula. 

DIUmlzdeld teknik 
terimler 

(fozı&ı 2 rıcidc) 

nmıza veriyoruz. Proff'eÖr, blzıo, bu 

bnh<ıln münakaşasını ~·aparak aualle

rlmbJ .ıranyle izah etmektedir. Hl!. 

mi Ziya, ilk ıııuallml7.e şu Cf'Vabı ver

mekk'dlr: (Devamı 4 Uncu sayfada) Profeeör HllıDJ Ziya Ur,. 



"""'' 
Fakir çocuklara şeker' Atlantikte .. ~=~~! .. ~~=· 

Mihverin 25 denizalbıı 
1 

loiıade daha bllyQk imtlfularcia 

Mayıs başından !tibaren batınıdı bulunmak intinı )'oktur. Eski _ mtınakaşalan uyandırmak il!ltiyen 

dag._. ıtılmıya başlanacak l'iel')"ork, 2 (A.A.) - Şark sa- ve memleketin i.stiia tehlikesi 
1'.ilindeki denfz mtımeaei !erinin ne- karpsmda bulunduğunu unutan 

1ıısiltereye kaçmak 
isteyen 

11 Norveç 
vapuru 

.., ,, ~ - ı ~42 

I A•~ı 
Te~Ull -

Şiddetli baskınlar 
Ankara, 2 (\'akıt muhablrin<len) 

- Fakir ~ocuk.ara para.sız ljeker 
f.ağrtılması b&kltmdald hazırlıklara 
t~ oiaca'-t .kanun projesi maliye 
encilmeırl tarafınd::ın kabul cd.le -
ttk b!.i~e cncUmcn.nr gönderil. 
miştir. Bu })al"& ile senede 5 mil
yon lira bu işe tahsis edilmekte. 
<lir. Layil•annı bu ay içinde mcc
li"l umumi heyetinde göriişillerek, 

1:1ilmUzdeki ayın başmdan itibaren 
tatb b.ta geçileceği kuvvetle muh 
tem:!dir. Nerel~rde p:ıram teker 
ıJağıtılacağı haz·rla:nacak talima.t -
namede tcsbit edi:ecekt1r. Dağıt
ma i<:fadc belediyeler iktısat U:ş
kil!tından halkt'vlerindcn, hayır 
r.emiyetlerinden ,.e buna benzer 

fı Am'rnl S-iınon mihverin Atlan - liderleıinin uyuşmak istememeleri 

1 tıkte pek çok mikte.rdn. denizaltı Vaşingtonda ~ddctle tenkit edil 
ve mürettebat kaybettiğini söy1e- ınektedir. 

Almanlann hücumuna devam ediyor 

müesseselerden ietffade edilecckt.r. 

miş ve demi~tir ki: Gazeteler Hind istikW davam· 
Bu fauliyet biz.im en büyük diş- nın Birle!ik Amerı1cada daiına. 

mammızdır. Fakat tayarelerimlz eempati uyandınruş olduğunu ve 
sa.hı] sulardaki torpil eme hidise- mu.ide Hindlilerin bir çok teşvik· 
lerinl rerıil ölçOde azaıt.acaldardır. ler görmüş oklukla.mu kaydet 

v mektedir. 

tHorı 1t;rafı 1 inci •llfadaJ 

uğradı 

Vltl, S (AIA.) - DUııı. erte Uzeri 
Alman ba.hrlyeei Gateborg llmanmda 
1ıısDterqe kaçmak iltiyen 11 N~ 
vapurana taarrm eblllftir. Bu npur. 
l&ldan lJdsl muhakkak oJaralr, biri 
muhtemel olarak batmlmlf, lld va. 
pnr Goteborg llmanıa dönmU,ttır. Dl. 
ğer vapurlardan haber almuaamq. 
tır. 

--0--

Oiifman ,,cJıe bona6.rdlntGll 
tayyareleriyle 

Mevzılere hü
cum edigo~ 

\'~ 2 (.&.A) - Harbiye JJıL 
zırtrtı teblill: Gümrük ve emniyet 

umum mUdUrlüğU 
memurlarına 

İngiliz bomba ta1yarelerl dtln ıece 
Alnıanyanm batı aramtne yıpratma 

hUcwnlan yapınıılardır. Sivil ahali • 

Nevyork Sun gazetesi, Hind 
müzakerelerinin "belki bir aaır 
daha zuhur etmiyecek olan" bir 
fırsatı kaçınlıklarmı yumakta 
dır. 

NEHRU NE DiYOR? 
••• nllpüıler; - Son 2• aaat arfmda 

Lcmdra, 2 (A.A.) - Gateboq (t. her iki taraf devriyeleri anamda aft-

Sporcu gençlerimizi 
tebrik etti 

den bazı kayıplar vardır. Huartar pek reni Dellıi, ! ( A .A.) - Hind 
azdır. Gece avcılan ve tayyare karıı· kongresi icre komit.esi dört b~:.ık 
koyma topı;usu, hücum eden bomba saat süren bir toplantı yapmq 

nç) hAdLIMl halı:lrmda ROJter fU tlkço artaıı bir faal1yet olmu,tur. Ba 
malflmatı vermektedir: zı flddetll ba.lkınlar ~ iM ele 

Ver~ecek er istihkakı 
kanunu meclise verildi 

Ankara, 2 (A.A., - Cümhur- tayya:-eıerlnden 11 ini dUşUrmu,ıerdlr tır. Hind milli partisi, Sir Krips in 
rc:İlll İsmet İnönü, beden terbiye- BUyUk Hritanya ve Blrleıik Amerı. tekliflerini reddet.meğe karar ver 
5i umum mtidürlüğün(' :ışağ:daki ka iafe gemilerine karp yapılan mu. ml§tir. Kongre partisi reisi, bu 
telgrafı göndermişlerdir: cadelede mart ayı zarfında büyük mu. partinin henüz bir karar verme 

Ankal'llo 2 (Vakıt ..... Mrl..-•)- ··~porcu &ençltrim•Jtıin gUzeı ça- vaffakl,.eUer luıauınuııt.ır B&lırlye dii:.;ni söylemiştir. 
Emniyet umum mQdOrHlli} ne Güm. hf.rnalannd:rn çok memnun olu;ro- ve hava ordusu dU§manm topyekQn Ünited Press'in aldıfı haberle· 
rtık muıaarua ve muamele tqkilAtı rum. Teşekkürlc.>rimle ı;izi tebrik 8415.900 tonllltoluk 100 tıcarcıt gerııı.ı. re ~öre, bir anlaşma için Hindli 
hakkındüi kan1.1na b&A'lı kadroya da- ~dermı.,, nl batırmqtır. Alman denizaltı ordu . lere müdafaa bahsinde daha bli 
nll maaflı ve daimi ücretli memurla. iSMET :tNONV su, bU muvatrakiyete topyekfuı yük iştirak payı verilmesi llzım 
ra birer er taJinl iatlhkakı verilmem Bu telgraf, beden terbiyesi u- 684.900 toni!AtoJuk Ql A:Cmlyl tahrip dır. Hind lideri Nehru. Krips'in 

Bıatınıan vapurlar b0711Jc Bl'itaa7a umumi mahiyette h19 bir Ç&rpfm& oı· 
taraf~dan Londrac:!aki Norveç htlkfİ. m&mlfbr. DUflnan topçusu " pike 
metinden klralanan 11 geminin ara • ta)'J'&relerl mevzilerlmw bomb&lamı§ 
mnda bulunmaktaydı. Alman kontro. Jardır. S&hlldeki müdafaa mevslleri· 
Jü altında bulunan Norveı; vapur kum mlııla gen.tnde bulunan t.esialere "&. 
panyalan tarafından açıl.mi§ bulunan lerl bölpdıeki kıtalarmuza karfl dtlf
tavanm neticeAline fntizaren bu 11 man taratmdan mllte.ddld akınlar 

~ OOteborgda bulundurulmaktay • y:ıpdml§tır. Limaııclald müdafaa Jıat· 

dı. Bu kumpanyalar gemUerln kendi • larımı.n k!ırp tamı&lı hava hlicwııları 
lerlne alt olduğunu 8lSY11yerek lıanJa • bUtUn eün ft &"008 anam etmı,tır, 

rm ladestnı istemektedirler • Düpıan bcmlb& &a~ tanare 

lıakkmda Jtazui&Jlan kanun projeaı t:ıum mlidtlrlüğU tar:ıfmdan cllm- suretııe lşt.;rak etml§tlr. Bundan ba~. vazifesi muvaffakıyetsizliğe uğ 
___.,_ --•-·-.. .... ..,. __ ... __ ka dil .. manın 31> ticaret ,,....mısı ~o,..,·. rarsa. bunun bı'r facıa· ....ı.,. .. ~. 
·~---·r .. r • .._.,,_a ~-- l:urreiıııimize gönderilen aşagıdnkı " .. - 6

' u ~·..u, 
na göre ordu :meıuuplarma birer er srlzeyc cevaptır: dan doğruya torpil veya bomba laabet karşıiıklı nefret u~·andıracağmı 
tayt l ...... ~-·-· rtı 1 hakkınd ki lerlle ciddi surette ha.sara utramııtn-. söylemic::, mtıdafaa je1erinde bir 

n ........... ve mea a 0 35 bölge- ~nçlik kulüplerini " ~ 
kanunun blrtncı madde8f hllkmU em •. ve Maarif y...ı...0. 1_., ok 

1 
• t .. *"' formül bulunursa anlaşma ol:ıbi· 

Son zamanlarda hveç y~k malı • llU'flkofma topçumUllll &tep karfl • 
lreme1I vapurların kime alt oJdulUD& ımula *>il derece 711Uektea ugm&ga 
dair verilecek karara lıatlzaren eı kon. mecbur olmUf ve yaptıkl&n bcmllııar _ 
Dl\lf otan bu gemilerin ııerbeat bır&lul. dımanlar, bu aebeble ı.&betala .. • te _ 
muma karar vermlıUr. Bu IUbarla alrai.Z kalmıftır. 

• t • Qr}HIHt ıc-an::w U spor .} Ur ' 8 li • ICCeğini ilave etmiştir. 
ruye umwıı m d _ .. kadrosuıaa ve i:ımu temsil eden gent atletler 29 er n, ~ (A.A.).- ~~n bq-
GüıarUk a1111atwı:ıa ve muamele amıtı mart puar gtlnll Eekifehirde to k~utanııgmm bildirdiğine göre, Hind meclisi alyast mahkQmla· 
memurlan teoldlAtma dalr kanuna W.ak tn&ıU ~ adı veril!: A&m&n kıt.alım, ı.ımen gölünün ti· nn serbest bırakıJmaaı teklfini 16 
bağlı bdroya ıtrım mutıı .... c1a1mı ~ye Jar kotulan birieclllk mu- ma! doğusunda bir kolord.unun mu reye karlı 37 reyle reddetmiıtlr. 
UcretU memurlar hakkmda da tatbik sahek•lanm yapmııtar ve ikinci 1• :tarcbe kesimiınde, Sovyetlerin 31 MQaltlmaiılar rey vermemitJercllr. 
olunacaktır. Er tayini istlhkakr .ma _ nönQ Aferinin yıldanümUnll bu mart şafaktanbeıri Alman ID8Qİ • Lotldna, ! (A.A.J - Hind mu· 
halli rayi~ esaaı UwiDdea lıedelen 6· mlllllıl ..... ile filen kutlam•lardır luine kufı yaptıtJan yeni hllcum hısaba partisi yapılan teklifi ka· 
deneoelttlr. ADcak aakert birlik hulu.. JMdtehire celı:m.lyen gençler d~ larmı ~t.ır. Tanklarm hiıDa • bul etmediğini Sir Kripe'e blldir-

mevzuublıb.a oıan gemiler Ytedikleri KanWa körfezi cenulf aahIUndekJ 
zaman lsveq sularından ayrılmak im _ dllfmıuı bataryaJan Corregidar'u bom 
kADllll elde etmlflerdl. Gemilerta kap. balamlflardır. Ne hava bombardıman· 
tanlan !ngtıtz!er tarafından ta,sn e • lan, ne de toplar hlç bir hasar nre. 
dllmlştı. memlfUr. Kalelerimiz, dtlfman batar. 

o 

nan yw1erc1e w bedel o birlik meıı • bıdand1*1aı kuabalanJa kır ko- YcNndc ılertlyen Sovyet piyadeal, miftlr. 
11~1arma &11aen er tayiııl bede.IJ 11.. şulannı yaparat bu ır:ıtıamaya il- ı:ruıa edilmlı w bir~ tank tab- K.BIPB'IN WNDBAYA 

Otomobil lia'.:iii v•aika 
ile verilecek 

tıllkal;mı ~ktır. tiNk etmitlerdlr. np olUDDWftur. Alman atublan, TBKUll'I 
Bu vemıiH a. Uet !ıan>litı teeirll surette deltekle-

Londn., 2 (A.A.) -qili.Z mühim. 
mat nuın otomolıG 11.atiklerSDln ft8L 
ka ne •Uilmesliıe datr pelr flddetll 
tedbirler almacağnu büdlrmlıtır. icra Vekillerinin 

~lantuu 
Antuus, S (A.A) - Jcra YeJdHıert 

he,etı tıug12n aat M da Bqftlcllet. 
te Bafft)dl Doktor Rdtk Sa'J'dam'm 
rtilllffnde mOtad toplantrmıı yapunr 
t.ır. 

l.sımum -~ ln~ -~,-:~ma~ı: n:iftir. l'c.si D9lAi. 1 ( A.A.) Uııited 
- - .... .,.MIUc 8 Press gayri reamt bir habere ı&e, 

leıUlı ...._ taJiJdDi yenen ımıt k . u .keeimin yanmct•ki muharebe Sir Stafford Kri1l8. müakeek 
şeflerine 1ınaıı1annm ve bqblıkla- Elftiminde. dllpnanm Pldetli blr rin muvafflkJyetsiaWde neticelm· 
:ma lıMıllrilmellinıl benden rıca et- topçu ateli ıJe lıuıriuan bir hD- meainiıı önüne, ----'- "Rr--~=a tine göre, Hind me.seıeaı, Kırlpaln, 
---- C12l!l 31 mart ölleden 80llra dilt- ~ auuu teklifleri hal<kmda bazı Hind mUll 
·.......--. ' ... ı;... ' tanrn müdafauı bahsinde Hind' ~iain bu dile.ır.ı-ı ... ·e-'-e mana .... b.yıplıar verdirilerek Hl guruplarının aldıkları 9.§ağı yakan 

----- r;uu J nu ri llel.:lrtilJ ere daha büyük bir i§tirak payı tın . t b 'l gJ-.a.ı_ -~ d .... -r hen: ... ;,. ge p..,.;. mUtttır. Bir Aın.uı • me vazıye , u ngllfz mllzakerecl,. 
5-IC ...... -li .. .,. ..- •--·- h ı..J: veren bir an1qma ile geçilebiJece· .eı ın buma dwta -- ile -ıt-..ı...ı..den •pe. --nuo are&Ç\.l, muvaffK!yeUe .&;.: n yapatı Jwplll wtamaer 

--- ~~... "' t· 1 • tir ır;~ Londra bbbıesfne bikltm1i1· l d 1 ria. Ylol b I' ANll!!".. ne: ıce enmı., • Geri pOlıldlrtUlen o an emeç er ve nuyoııolist lider Bo· 

Dilimizdeki teknik 
terimler 

~vilrı&cr. tanklann mllaberetHe tir. se'nln yeııl demeci bugünün meeeleal 
, .>~n ıiaij' ~ A.1iiaifi" RINDUant 11 .. tıf'NYOV oluµıitur. KlriP1"1a .._ ~ 
tücumunu durdurmaya muvaf~i temlnatlarınm tam alnılne muayyen 
1 J..ondra, 2 ( A.A..> - Ofi: •·-v amamışl:ınhr. Yaliııs bu kl)Jo u- Dail Herald ........... . . y: n1 o ...... ıyaıı lıAr .ı.m!Ul içbt haNkttlDI te-

ıııın yaptlğt taamıs ve mUdafaa . Y . ~~nın e hlre mntemayU :ıruıunnıaaı ve gUı;lUk. 
hsreket.leri esw...S., aon 14 glln- ~Ihı. m~abin Kripe ın valfeai: lerl yenmek ümidini blbar etmesi, Bcr 
ile 52 Sovyet tankı tahrip edl1m"ş. 0!~ .. ~~ .. ~amete mahkQm llbİ !inde bllhu&a ka7d& clılter görUlmek· 

DiJ kurumu merkezinde tir. ı gorundugunil yamaktadır. t•dir. Gerek bu olay ve gerek İngiliz 
bir toplantı Yapıldı 11 .. 1.. . İııgiltere hükfımet Hindi ... Uımn basınının bir kısmının aldı""' ··azlyet 

men go unun doğusunda Al - milli müdafaa ijlerinin Hindlıler "'' ' 

Ankar'9, ı (A.A.) - Dilimizde ~~91 ~:=~n:ı~~:;~e~=t= ~~~-fından kontrolüne müaaAde ~~r:~r ~:=:::~=-bul=~ 
teknik U:riırıleri!ı kareıhklarmı a- tir. B!r piyade tllmeni, da~ık e ıgı ve dominyon ataıtükosunu tunu gtbtermektedtr. 
raştmp belirtmek üzer~ Türk dil Sovyet kıh<: artıklarmm <:ember derhal Yert!i~i ttkdi~ V&iyet Bu !lalde JJ1Sllbıler bqGa bUlror'u 
kurumunun d&v~H .. Je kurum mer- • ttrn..:a- b 1 d .ıı:.. . b' . . düzelebilecektir. Hind kongresi· ki Hlaclldtandakl _ ... ._,__._. _._ 

WJ i Qi:& u un U..,Ou ır arazı.rı te . k r artif;' . , -.... .._,_.. -
k~inde bir ımnanl:ı.r toplMıt."ı!ı mla:lemittir. Bunlar. gece, cem : ~1:1 .enn _-uvvet1ı Pf k-"'ı •

1 
Kd:ı1 ps ~ diye .kadar kabul edildfltrıdm dlıı. 

»apıhmştır. Toplantı bugün saat i..erden kurtulmftk l\ " d" t b ._ e 1_~ı:ın ma8: ~ ıwu e .. 1 emı kuvvenıdir. Diğer tarattan dünya el. 
11 <le maaı'lf vekili ve Türle dil 1 d, h" t reB or e~ yeı'.egını b!ldınnış \"~ t:·uın me· kln, H1ndistan111 '"-'•--ı ""'ıa -y· m ı; ucur.ı yanmıştı:-. u temiz- 1. f t ·ı· k ı..~ : "'kl . • ... c ... .,,.,.. •ır• '-"" 
kurumu başkanı Hasan Ali Yücel ieme hare~atı eSlU161nda, 31 mart. s~ ı~e ı ngı tz av nes.ne ru e reUer ııarft baı.tıu1e Atımnya, ılaı-
tanı.fmda.n açalJIUllllbr. Kunım ~- ta v~ 1 nanda, bolfc\ikler ıdo mıııtır. . . . . ya ve Japon:yanm mılllflD& kabul et -
l!cl sekreteri Jbnı.him için sct:tl- uen f~zta aın venniflerdir 15 ma- ' . J:?aıly ~a.U ~e&UJ~n :nuha_bı · rnlyen dunnnunu da ~- Bo
ğ:!. kolbaşı Kemselttin Kamu i le kirıe!i tüfekle b3şka harp .malze - rLoınm. bıldtırd.l ıff,ıncedRÖrel, b~r~ps ~e·nın dtınk11 demec1Dden, lıı.ı,an be.. 
WJlruUl olar:ı.k çağlnlmı Maarif Ve- mesi de al"1DU§tır netr.lya e c on ere\ utuıı tımmm &Jdttı tlWll'dml ve .Tapon reaml 
killiği teknik öğretim mlisteşarı ~- l)artilerin memleketin mildafaasr makamlarmm tebHğlerlnden t&pbe «8 
Rüştll Uzel, dc,•let..deıniryolJan u- So--et febUf.I na daha genis bir ölc:tidc iştirak tnrmu bir tarzda "1 cihet beliriyor 
mwn mG411ıril Cemaı H:Mlayet Ser- • ~ e~mck istediklerini saylmı;ştir. iti ur;ıu p3kt devJel~M"ı. her fekllde. 
ter, yük.sek Zim._-ıt onstitüsü rcktö- (n 1 _ 1 1 Krips milli müdafaa nezaretim HI•·"-taıun at-M --'"'··et ........ uaa a~ n • ..,,, i11l'i S<lJlfodo) l' H" - .... "'-·v ... _ 
rii Süreyya Genca, Sümer BanJt >ır ındlh·c tc,·cii etmek !azım mUaheret etmelrtedlrler. 
umum rnildihii Hut.ki Alisbah ve lı! elinde tuttukça ve Rus donan. geldiğine k~n::.a· • • •'"dif,i ~anıl· • " * 
tilİılni işW:ne müdürü Bülent Buk ması Ka:rad•rmde bulunt\..nkc;a Kar. maktadır. MUzahen-lcri:ı muvaf 
... ., .... ti 'D--L d kl18)"8Ya 1J.Slte~r tut. D!naSI 1"mt...:llD8f1. r-t-~.....te \..l 1 • ı..- • \"~ ~ :ı (tL&;) - Hint 
'"°!1• Al .._._ umum mu lr mu. IUI 11&1.,- Del.lce cnme!ı ·~ fllJY" ~rlfği koncreel ica'a kom.ite9i ... 
avini Hikmet Rıza Saylan, Nafia dır. Almaıılnr Batuına varmak fıı. den e\'\•e! Myte bir imb\'t'IKll bağ" ":-'1dan biri bir gazeteci i~ yap. 

Ve.'t'.!ff~i etekticilt i!f~ri ~tüt fda- !=1~0~~ :m~=e~: d1!°::'. hdır.1Wzv-.r TAVASalJlTA ;_ıgr konuşma e8!'":aalldıl\ İngil:Z tel;-
resi umum ddtlı11 Hamdi Toker, ·- aflerial tnltit --.. •e "-·--·-•. ~_ ... ,._ t...-:s. --..uı .. ~· zalt?lar bn deni~· ..,, .. ..ı""'r. BULtJNAQAIDGŞ! ~ ... ........aua 

yaJarnuıı al8flna mukabele et.mlfUr. 
Bqka bö.lplerden verilecek lıalm 

yoktur. 

Loadra, 2 (A.A..,) - Röyter bil
diriyor: 
Uaık dojudal&j Japoıı taanw.u. 

nıa ni&bl ~ Japoa)az-m 
J:liodjataA - Birma.ııya hududu.u. 
dan 160 ikikımetre mesafede ve 
KaJkütaya takriben yine 160 kilo
metre wııakta h1lhman Benple ~ 
fezi kıyım il%erinile .Akyab llmaın
na ant Olarak 'hır sem- heyeU çı
.ı:s~an ile ortadan kallmuıJtır. 

Saıuldrfma ~l'E', hayli önemli 
aaytda knıvuörtıer ve torpito 
muhr.i.pleri, aa'ker çikarma itini ko
l'Umalludr. 
a,.p11manı lıılDtedwlı ile ko

lay muvaea.Jası bulumnayan mün -
f~ Jlnm CJibwlı yOa:ilwdııu d~ 
man lnavYetılednüı !ııaNdıa. mm. _ 
vemet)e ~ bnWmw•rı 
pek - wmllfemeldfr. 

Jle1' halde ba llmul, .Japon-. 
Bincttet.t mt~ ~k
lan Yeni ür ileri butlıeU ı~ üs 
o!ar91r lı:nlılıpnıWıiJeeelıttlr 
Va,a.~, 1 (.l.AJ _: Harbiye 

,.,_tı«ı teblffi, BatuG~
• ~eilinde liddeW bulanlar 
~ elylmıırıııttedir. Japon 
t~ •e ıAe hı11••maan tay
yareıcn. 'Ameıı 1 • lmNZilerine hU 
eum etmilleniir. Ms • körfellin
Hci iıdihkH+r = ·~ WHııa.ma 
tiddetli akmı1aı" J"'ll ... ır. :Fakat 
t.an'we .kat...,,._ ~ı·r. 
ıbaNJ atılşi Detice*ric bcmDardı
manw teH111iz llalatlv ve fı>pç.ı, 
tıln"We'leri 91* ~tea uçmap 
•ecbur efmiltir. 
Stdıııe,r. t (AA) - Xltttefik umu. 

:ırıt karars&hı nescffndekl S7dne7 Bun 
ınz!te.el :mabahlrl bildiriyor: 8 Japorı 
tümeni, takriben 120 IJA. 150 bin kifl 
&annecllldlliM ltn Cava Ye Slııgapur 
da toplanml§dır. Bu kuvvetler y~ 
da yaplaoü 1ıi1J9k lllçQde lılr Japcıa 
taarnızu fçtil hazır balutımaltbtdır. 

ViRi, 2 (AoA,) - P~n ~
'r.iJıdiiinc t;ôce ıbu cectllt bomlıar'· 
dunan c11n9SDda Pclhy'ye 100 l:a
O.'\r bomba dü§müttür. Bil' hırilis 
tay,yar~i Alarli'c!e nle\•lcr içbde 
yere diii'iri-lmtic:ilir. Mürettebat -
truı ücU kt:n· ·; ~ ha liıw gelmiş ve 
dördiinrl: ... •. ..., ; ml!}tir. 

. .., 
Pariııı, ~ ( A.A..> - İn&iliz ha va 

kuwctl~ri rliin ağleden aoanı Mauş 
~€ n~'nin Fı nsa 1uyısmda Bıılon
~111. Sı.lı~cr cc-r S-ne mtıthiş bira
km yapm~tr. 11k tetilslmıe ltkı
den ~r!:l 14 il çocok o'8lelt ilsere 
c~et c:rkarılm•ır. 60 yaralı var
cur. 

L ....... .,n ~ve ~a c-.a ~ .,"zıJ~ ıörillmelertn 1881 JdıDd& Gmı4i 
gcneı direktöıil Hadi Yen.er, Na- • • • Vatlngton, 2 (A.A.) - Hladistan HE' kral naibi a.rasmda teçen mU-
fia VdtUli~ eaee n köprtiler haf- Moakova, 2 (A.A.) - Gece yanaı ıuuelee'nde .ff.uavellin tavaaautta bu. ~ ilk yedi a"nfmde do. 
mMtencı~ı lCetm1 Ha}'lriJoilu, ik- neıredUen Sovyct teb1Jj1Dln eklıade lmıac.ağmda dair bir şayia dolaımak. ı:tıırduğu ümitsizlik w.ı 
tmtl vekilliği maa.yt heyeti üyesi kaydedildiğine ~re Fin uker kaçak- tadır. b~fdlfinl fabl: tilph~ 
&~tir SrtJu Orama)• bu toplantıda ]arından mUrekkep )ılr mtılreze VJpurl Yemi Dellll, (A.A.) - Azad'ıa bu rıın i!rlza edllmılt __.. alapıa.. 
nult" bulunm~. civannda. bir Almaıa mıtral,yös tabu. gün, İngiliz pllnına niçin itlraa edil. ı l~tir. ~- l!llSJ-

Artmakta olan Amerikan )'ardı 
mma tuanw .m.a Japon turnaaı 
berine gitgide llrt&cafı tahm.ln edU • 
mektd.r. 

Jılaartl vekili :yapılacak ifln öneınJ runu tqı,yan bir treni ,oJdan çıkar • cli#ine dair kongre tar:ıfmdan hazır - Dffer ta.rattnn K:aflıs tJamn 
beme ..aalı lablard& blılaadllktan DUfUr. Bir çok Almanlar ölmU, ve ya. lanan karar surettal Kd,pee teTCii eOe. Jıantamı:ıa. _ t . .1o~ 
w taplUbıla bulUDUa arlrade.,ıerın ~tır. cettaa:;.. .,:;..:ktıecMr. Karar' .....U ~ tara. ~.Y-en:' .':;. 
her blriııln dalQncelerl öfrcnlldlkten * * "' :ktedir 11.0fNdileceti eöyten • ~ bir teklifi daima ineelcme-
eoma o-lıpıalann 10 takıma~ OUa.a, 2 (AA.) - Generaı SL · z;l: hazır olduğm.u bild" · ti 
sı ve aynca mOc!afaa tekıalfl tçtn bir konki, StaUaJa Ruayada çarpqıeoak Yeni DeUıl, 2 (A.A.) - Kıon&re ic. Muhtelif ~eüeai imli§ r. 
uzman davet edllmest ve bu hafta her olan yeoi P•nya tl.lmealerinl techis ra kamiteel 8'r St.aıtord ~ tek- aruııada jkJ llaen.ı tı. v~ bıuıl•r 
takımm kurulU§lyle ve çaiııma prog. etmeıe karar vt"rdlflnl , aöylemifUr. lifleri halrlrmdald lllll'v PNJMbd tu- hlr anJqma yap;lmu::tli. liderin 
ramı ...-n De utnfdaralt pleoek CO Ue 60 bin •rumda Polonya Mked vip etmlför. Bu ....._., 1ııa utua A. mUmJrUn oia.Jl --u =:~ı 

• Bokratm ner bırakm•memn• se. pel'fdlbe ·.unu tekrar topl&nılmaaı ıl.mcll lrarıa gitmektedir. Yuıacla ı.uıa zad tarafmdan Krfp9e tndl tdlleetk.. ıiai Röat.erea ;;;;Jel' --e. 
beb 18 ,...... kadar be;rbltrqlık e· karar altına almmrıtır: lard&n letlfade etmek mUmklln olacak tir. Komite, tabmlD edl..,...e ltn. Umumi ı.:-ı.-.. "-·~· · 
derek yam De metgUl olmamMUMlan b Krlp9in ala"•• dlllW 1 ...... et. _.._,._,._,,_.._,,Jn..n.u. m--bel mü-
! •·ı ..... _,...._ k kit& Kurulan Ç&bfDla ~a!muıarı ıunıar • r. -· , __ .,.._....., ..,_•,,_ JallkA __ ....._._ 
m., - - ~ b olcqmam11- cm: mek üzere bu •ball tekrar ....... • :mnt aol:t.ıi ~-· hVtf!J. ~ 

ur. ODcfalci kem&l kl.ltıl olmaktaa :&l. caktır. m"-'1..-..Jı t...ı.... • .~. 
Yade ftMı1c1ir IOO ...,_ ElektroteJualk: B. Hamdi Toker, ma ...,_.~-a- ı:..:--

ve ... ve J81rQ kltab 1 il Yeat Ddll, ı (&A) - .,._ Bla· !!e ı....z.ı1 ...u...ıc... ~ ok .............. _. kine: B. Bülent BUktq. KadencDl.k • d -- ·· ,._.. .... U416" ---.....~_.a,_ 
hu~J~--:.7 __. onun laular •et· we erltmectUk: B. Hadt Yener, Ktmya: 8 . ... eu ? dlltaH&n hareketini pıildlldlllld icra lumdteli &;;b~· k 

Rtl§tü Üzel, Yapmı mi~: B. Ke· - söylemtı ve demlftSr Jd: lifleri h"'"n+lrl ~ :ı- te • 
• AJle aıaha'*eUnt ret' ye lale e· mal Hayırlıoğlu Ziraat, Veteriner, DGnkt1 gueteıerden biri (Hea)ln Qel.c:ek hafta 1ılr ~ J8l&lıllecett • m~mittJr. Bu a1'3ıda ır~ .._.._el_: 

den f4wl"uıı lgynınlen mı Karı mı u.Dlled'- -u.ı..t JJd -.-. -Orman: B. Süreyya Sanatlar: B. 'Re. (göz aıtnua aım-)nı yuıyor ..,. ...... m. nıu ederi iJe l&lıtı ı · 
=~·=-=un oıcı::_ !yt 1ılr 1'7 °1- şat Bener .. İkU..t veklllili 88D&.Yi u. H&vadill otrendlnl&: Hea, a~r veya tı:'.rl-pa pazarte81 Cllltl 1'*' t*"oak devam et.il .,. bQsl1D ı;m;,~ 
olurdu. unları payidar mum mildllril,, Tqıt tekniği : B. Ce akıl hutuıdır; kendini 6ld0rmeelll.. • heraı irom"n"tJet-~ ~ .. acc.. 

1111.a mal Hidayet Serter, teknikle ilgili or: ı den korkuyorlar. göz önünde bulun· Yftll .,..., 1 (AA.) - O... ile 'j.ıti ırıurahbulıuı Me ~ 
* Tnın. •ula&re'beıllDe, Omi. taklap madde~: B. Bekir Sıtkı o. duruyorlar. Pandt bir beyanname P"*81 llalnla. HlwAW-. ...,,,,_ mael~ 

roaua fJr*=•, Oı!'lr ılw '" lııunu ranny ,_._ ,_ pıap memur ed!.lmlflerdlr. Proje ime- rlf'ti ~ t.Aofj • ,_; 
oku,.. ....... Meaderla . .., ..... - ıGs öıattllde bulUDClurırtJr. ~ye tf!Vcli eclllecekUr ~ı....ı.. ~ me --
gli ft 1ılr cihan· ı KomiaJ'alı lıa9kanlttına B. ~ttl ö. dır. Bir de göz altına almak var:'"'ra. • ~ .... __.. ~ içiıı Hint l*Mği 
a!m: •beb ~ ~ meJdan 1 zel. aıba;kaJılıla B. Cemaı H11ayet kat o da cgec llapstne &Jm&k)dır 1 ALllANL~ GOD: koocrctı baahmı .Aad ile ~ene _ 
Elen! kocallllnl e::r=rk Şu h:ılde Serter ve raporculu~a da B. Bekir j Ya i&'ÖZ önünde bulundurulu~r), • Berlln, % ( .\...\) - Yan rumt bir ral Vaveı sWM1& bir toplantı 
ml etUT •ttillne iyt Sıtlu Oransay ııeçllerek.ı:aat 16,80 da j ya (göz hapalne almdı) ~meli, (ata ı kf.ynaktan b!ldlrDlyor: ~~ b~ cumarteei :rü11!1 ya- ı 

ı toplantıya 90D verilml§tlr. altına alındı) aememell Beri! ı ~ temln edld!fl sanılmakta- , · n ı yaal mahtillerlnlıa bellntt. dır. ' 

Bu aebeble .&.~ blltiln 
kuvetıer Jıup -. ..... de baıumnak 
ta ve btif &anar-ı-ı ....., ~ 
ele f&&D79UerJne denm et.mektedlr.ler 

V .... ıt-, 1 (A.A,,) - Bshriye 
•~tJ. c:ırta ~ lıh' N.........,. 
~t gea 5 1 •• llltJanttt -· • '"!> 

da torpil' ... ~~ 

Ra11ca itiyle llltbam tme bllm: 
vnk'a söylerken Mdeffttn aU...! 
Dinle e9ftl, ..,. .,., cılllmı. Cl8Yab, 

Bltnlı•a bir • ..atıt et, '8"Ma! 
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~·)fi~ ~~ı---~~--.............. 
ıki karakteri bir- v 

\J\Kll 

leştiren diplomat Agır işçilerin durumu yenidun Ornn v~ kömür ih~i-
'k . . yacını onlemek ıçın 

1 Cb.ı tara ı J ıncı .a1ı1ıaaaJ 
~ 1'ilrk pslkoıo.µsı balmnuıdan 
bt 

1 
ali ~k aa ,.esikalardan sayıla· 
r. 

la O~·ıe memleketler unhr ki, oo. 

11
: ıtıı dı., politik& kombinezonları 

... : •.lı:ı.ra hayret ,·erecek derecede 

... rırt nı·~ .. 6~--t . ki ı .. ~ lerc, alikt.Llara, ze. 
lı;~llnl:u-1113 dayaııır. Jlunlarııı 
d baem~etin makadcleratmı 
tııı l>oJftik:l Tilzgtirlamım (izdiğl 
~-b~ete tcr:kedenler bülundoğu 
~ ~iml;,etJ bir De\'i akıl \"e 
ltr Yetın bir işareti telakki eden-

de \'ardır 
he"' Uphesh: • bütün bu saydığımız 
)ii':Plerl Juwrm3nu bir iakım bli· 
Ilı so JnJ hadi elerdir. J'Wi:ıt bu 
~~da lktlün.r me\•kkini j,.~lll eilen 
il 

11.,lal"Uı Jıislcrlnin. flliirlerinlu, 
d °: Yapılnnnm <'la bUyi:"b tesiri ol. 
r.~1tl~nu inkiır etmek mümkün de
_. clır 

tin Ay~j prerı iı>i nılı ~ apılnrı birbi
ll ilen farklı ins:ınlann nasıl ayrı, 
l;'S,:ı ~c!dllcrdc tat bil• rttiklcr.iııi 
~l"tuek için insanlarm tot u1.alda
la~derclt forlhtcn mi aı arama-
• - .. ili. hacet yoktur. Herkesin a:r-
' a . 

nj r:s l"ilh yapıl:ı.rmda t:lnnlığı 
1..-..ı::. tiplc'l' nrdll' .Bunlarla her gün 
--qı kal"ŞJ)'Jldırlnr. 

c<} ~ııraçoğluuun Tiirkilenlo h:ır11 
il" tle, leUerle ol n münasebeti,t ftıdı eden şözJeri, cünıhurlyeUn 
~ ''~rJnı olduğu kadar kendi ı·ub 
• :ı-ırı.ını da nk.,f'ttlrmelrtedlr. 

lııı~f{inısenln biz-: saldırma~, nl•
\' nıı gc~inniyeccği fikrindeyiz. 
fıliltkıi muhariplerdm hepsinin ki
~ <Jcreeedc dü manr \llrclır. I~le
L Oclpn hlc birinin :.iüıhlarmıııı 
l !l!;ün de bunlaruı ar sına kntm:ı· 
!l n SclK>p olmakta menfaati bulu-

itltııı.l.. 

ına nu ;;imleyi bir tanıimat cliı•lo. 
tının ğ%ma ko\'Jnaya ıimlia 

lr.'Jct 
l'1ı ur. Onun ruh ~aııı::.r, blıyle bir 
bcını~Ye he :ıplı fslmt 1wnasubt"1l 
, :tzİJ l'n mclcni hlr cesarete dil 
cre1;1ezd· 

~ ~b. h~ 'iı<,mika dunımona hayn~ 
I~ U:. lıı, 'cynlmt te..,lhni~·et yo. 
g !~a gc•medfk. :&lzf bo doruma 
Ele tl'tı Jtoskoroman bir tarihtir. 
d tı ko 1.ocaman tarih i~inde de bu 

1 
ll!'\\mu prn'"aıo.1z bir etimle Ue en 

~i iiııdc eden a~ı;tu Şlikrii ol. 
l!Ştur 

~ l.-\nrn~nğlu ~ifürüniin <1illnfle :rn
_1 •unıs bir hnkikntin ifadesi halini 
, arı elimle onun samimi ruh yanı-•n . •. 
b trı izde vliz bir inikisrndan 
:ı cka bir y değititir. 

t ?ıiıı".ıtü Sar~oğlu Cümhur.iyet 
'ı!t~lrninıo knrakt er.ini kemli <;ah. 
... ~~tı ile en &rfııeJ sekilde imtizaç 
~ rnıı bir <liplomnttır. Orijinal 
tr ,._ •· 1 l" ' tt · t~•·~· C'ıı ..'.t~Jım ": ı ıı"oma an ıc; aıı~ı 

ı,. ""r; \"ft.7.ıfe hnılor. Diplomattan 
~ ~·apı ı ftib:ıı llc rejimin, (tpı, lelin 
•le arıutannı tem.,it ctnıcstnl f1lkııt 
ııı \Jetler nrn"ı mttmısebctler baln
ı,1'1~ıın ela dünya nıikyıı,.mdn 'UJ'· 

ıster 

111
1
ki t~i bir l\l"llyıl getiren di1Jlo

,1aı_ıar tıallirair clCTtebflir. Halbu
lıt nraf'o~lu rı•lmnun olmnusu ba. 
l:,?1ındon t:ınıamen Tür'"..c hnlkmın, 
~. 11'\ 'nıilletJnl • psikolojik \'a.-.tfla-

llclan bir r.fımunedir. 

t. \~ ni uunancla de\ Jetler arası 
1'

1

~11 ascbett.c <le suples milli Jl"İ· 
lı tjik \a rnarı ile müternzin bir 
•ı: .dedir. İlk clrrslerini Odrmls 
\,tı~lll'ında milli lıun·etler ramia
lj,,11 n nlnn 10\arnı;oğ:u. Junlr i~a
ll·ıı ; ilk ute-.i aı:nn 'ftirk halkı
ı: lllanını, içiııilc tasıdığı gibi re. 
lıt fit fliı\lomn-.inin ınor.hk \'e İMlJI· 
ı/1nı da hcsaplıınıa' ı en l\'i Şe" .. il-

hllrncktcdi r. 

>iır;ara~oğfonun bu hu-.u-.iyeti hi
Cırııı hariciyemizin mm'aflaki)"ef 

llcıindcn birfdir. 

SADRI ~RTEM 

~::::::=======-======= 
Uç tip sadeyağı 
formülü tesbit 

ediliyor 
lı \ııkara, 2 (\"akıt nıuhabirlııden )
ı llılcketın sadeyağı ve zeytinyağı 
~cı esaslı bir etüde tnb! tutulmuş 

. ta milli müdafaa ihtiyacını Jcnr· 
ltıak üzere h:ılkın ihtiyacı da dil. 

1 llb~l~rck Oç tip sadeyağı CormUIUniin 
ti lı kararla§mtştır. Muhtelif fiyat. 
: l!alılacakbr. Bu sadcyağ1 Uplerl 

lıtıı~etı.r yardımcı maddelerle karıır 
'"'ili§ bulunacakbr. 

Albn fiyatı 
lıalJUn bir Reşadi.Yc :ılt.ınının fi· 

lı 36 lira i-di.ı 

t tkı edıhyor On~~,!!!~~m~~~1~ ... 
Ağ'lr işçi ekmek llııteleri vllAyetten lstanbul için 15 bin nğır f§Çl ekme:lc riıı odun ve kömür ihtiyacını temin 

mıntaka 1ktl.sat mUdllrltıftlnc gönde. kartı göndcrdit'fndcn bu ny için y<'nl. etmek iUere şimdiden faaliyete 

rilml:ıtir. MUdürlUk, bug'Un listeyi ye· den nğtr l~çl kartı verllmcs1 mevzu. 
niden tetkik edecek ve tcabmda bşzı ubahs olamayacağı tabiidir. 
taaflyeler yapacaktır. Ticaret vck6.leti, 

geç'ilıniştil'..Bu arada bir (odun ve 
kömür blrliğ ) ktu"U!nıasınn da .ka
rar veri mi~tir. Birliğe ltiınlcrln 
gireceği hazltlanacak nizamname 
ile tesbit olunacaktır. Odun ve kö
ınilrcüler birliği, .şehrin mahruluı.
t.rndan mesul olncaktrr. Villiyet 
makamı. bu biri.iği, her ko!aylığı 
göst erecdrtir. 

Bir randevu evinde on beş 
yaşmda kızlar yakalandı ~.,...:..---0--------

F i yat murakabe 
Ah'ak za.b1tn.sı tertip ettiği bir 

C\irmil meşhutia içinde küçük kız
ların dn fuhuş ~'tlptzkları bir ran
devu evini me ıd:ımı ç.ıkarm1';tır. 
Almıdard:ı Çatalçeşıne sokağın· 

.1a İçtihat apartmınnn'ıın l:i.r mı
n-.aralı dairesinde oturan Ali Ya
ym, idare etttği evde bir çok ~ift
lcri buluşturduğu ve, cııı b~ ya
~dnn ki.iı;ilk o!a.n kızlan d:ı fuh-

şa. teşvik ettiği ihbıı.r edilmiş, bu
oıı.n üzerine btr boskm .}apılmıştu·. 

Filhakika. b-.: cürmüme§lıutta 
bir Çök çiftler. mUruısebet.5.iz var.i
.} ett~ yakalandığı gibi, bunların a
ıısın<la on beş ~'aşmı henüz: dol -
<iunnam:ş kiiçfilt ltr.r.la.r da görül· 
mUştUr. Ali Yay adliyeye teslim 
edfünişlir. 

komisyonu 
Süt satışı etrafında 
tetkiklerde bulundu 
l<'iyat mUrnkabe 'komisyonu. 

dün vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdar.n reisliği altında top
lanmıştır. Top'.antıyn ·vali muavi
ru Ahmet Kmtk da iştit-a.k etmiş-

Gıda maddeleri bakkallara 
·iki güne kadar verilec~k 

tir. . 
Komis}"On, dUnkü toplantısında 

peynir toptancılannı dinlem.işlir. 
Tacirler, peynir narkmm kaJdırıl
m:ısmı fstcmi§lerdir. Vuiyet tel
ldk cdilınektcclir. Bunlo.rdan 005-
ka lkendi'crinin köyfüden 20 kuru· 
1;:ı süt nldtkl:srını, bımun i<'in süt 
nltm fh"at:nm 20 kuruş <>larak tes
bR edilmesini de istemişlerdir. 

Ticaret 'l>e toprak mı:h.sull<'ri ofisleri 
taraftn sn tcmın olunup bölge iaşe mli 
JUrtUğUnUı:ı c.ıuı:lne verilen, y~. bul . 
gur, peynir, d.ğer nevi hubub:ıt tevzi. 
atına lkl gtinc kadar ba§lanacaktır. 

Kazalardaki mevcut bııkkallarm 11.cı. 

teııi oa.r;ırlannuş ve listede a.tiş kabl
Jlyeti tesbit edilerek, tevzlııaa alacnk. 
ları gıda maddeleı1 tesblt ~ınlflir. 

Bu suretle kalabalık yerlerde bulunan 
ve salı§J o nlsbette :Cazla olan dUkkA.n 
lnra ihUyaçlan nlsbcUnde mal vt>rilc. 

cckUr. Bu gibi maddc1cr tesblt edilen 
fiyatlara göre satılıı.cal< ve bir kişinin 
nynr maldan bagknlarına v-'lrnr vere • 
cek oekilde !azla almasuıa müsaade 
edllınf,recektır. 

Ağır işÇi kartı 
satan 

Taşova tütün sat şiarı çok 
hızh gidiyor 

Bir baba oğul yakalandı 
Dünkü .sayımızda bir şahsın ağır 

;şçi ekmek kartı satarken suç üs
tilnde yaka!ıı.ndığmr yazmıştık. Bu, 
l~ ilçükpnzarda manav Mustafa ile 
oğludur. Üzerler.L-ıdc 20 ağır işçl 
kartı bulunmuştur. KarUann ar -
kasır.da .resmi mühür de vardır. 
Baba oğul adliyeye verilmiştir. 

l:rbaa, (llll"<U5İ) 

Ta§Ova'da tütUn satışları hızlanmış· 
tır. Erbaa Niksar ve TokattA mQba • 
yaat çok hare.retli gitmeltledir. ŞJ.ın. 

diye :kadar deranbar edilen tütonlcrtn 
heyeti umuınlyesi Batılmış oolunuyor 
ki mtlstahsU hesabına memnunluk ve. 
recek bir durumdur. Tqova ~rkezi 
Erb:ıada ~ranbftr edilen ,.e eatrıan 

mahsul dahıı eoktur. D met ve delılt· 
!emesi geçen sent:lerc nisbctıe daha i. 
)1 ve tem!% !mili edttmıı:ıtır. Bu ve bu. 

gtlnlln şarUatı bakııı:ıındıın kaimeler 
hiçbir seneye nasip olmayıın fiyat te· 
rctlüUne mazhar olmaktadır. 

Fiyatlar: Görmez 40 kr. ma?mıl 

2'61 kurup kadar ytıksclmiştir. 
.:Alrcllar: İnhlsarlnrdan ba§ka Aus -

tro • Türk, TütUn fünited, TiltOn mah • 
sul, Mit.hat Nemli §lrkctıcri ve yerıi 

firmalardır. 

Taııovnda henUz Xnka mahsullar s:ı 
tıp an:cdilmemlşUr. Bu mahsullar 
plyD,Saya geldiğinde flyatform daha 
yQlaıelec~I ı:nnılmaktadır. 

ı:nBAAl>A C)O<TK l<:SIKüEl\11: 
Kl!Rl l\JU 1NTfJlr\B:1TI 

Ç. "1. K. J.~rban §Ubcsi şcnellk kon· 
gresini pıırtl salonlnrmda yapmı§tır. 

lhtiyarİar, ı:ıimcii lıtninı yolda 
olduğumu zannee~er. yen~ 
muhakkak ağhrorduı . ... 

Diye dL;.,ıündü.. evin önün<lt 
bir P~ağı bir yu!:an dol~tı. soıı. 
ra içeriye girdi. Birin9i ~~atta ıki 
damla ~u ~ibi Agatha"yıı bt>ııziyen 
id yarı bir c.<:•ner güzel :ıc kar
~Ilaştı, ar.cak bu iüaz ~ıaha giı::.
terişli idi. Yanından "~çcrkcıı 
genç luz lıera.z <lişlerir.ı ~östeıe. 
rek gı.ildü. Bu guzc;l İ\~:~ ~artha 
idı. 

Kadar, üçüncü kattaki küçük 
dairenin kapısını ç:aldı .. A,gatlıa 
açtı .. üwrinde mavi reııklc bir 
önliık, lu°'"5ında bir bone, ellerin. 
de biraz yıpranmış beyaz eldi· 
venler vardı. Kadar"ı gülack 
kar~ıln.dı ve ne.&'e :i~indc: 

- Ha.zır oima.dığını iı;in atfo. 
dersiniz W-'...svö, dedi Fakat e\·c 
geleli heuuz • on daklk{4 oluyo· 
Sizden. ric~m şimdi lutfcn nş•:ı· 
ğıya kadar inin ve karşıdakı bak 
kaldan bann 1bir kito wılıac~ is· 
pirto alırsınız .. o hınur :\faflUıa 
dn. bu sabah ge~ kalku. Yatağı 
<lüzelt.ıneden gittı .. siz b.ı1~kaldan 
gelinceye kadar ben d büten :ş. 
lcri bitirm~ olurum. 

Kadar da ı\ T:ıtha·mu bu şc • 
kilde rnnuş:masmdan hoşlandı. 
güldü, tekrar gerisuı reri aşağı· 
ya döndü. Bakkal<iat' bir kilo 
ispirto aldı ve yukany.l cıktı. 
Agatha üzerinde mu'. renkte bır 
dekolte bulundu~u ha.ide kenJL 
sini antrede bekliyor·.lt; Dah~ 
kapıyı çalmasına oılc zaman kn· -
madan. açtı ve ırcr. • •' :>:: ;ncc 
Ka1ar•ı te~den lır •. a~..ı J<pjaı· 
süzdü: 

Geçen blr yılın huııatı (686 .ıra ma. 
saıUatı 82ŞO lira. umumun lU\'İbine 

arzediJdikten aoara yapılan setimde 
Noter Bmçcl Dinı;el, tüccardan Be<!. 
rett.ln üsttın, ö.fretmen Uıtfi Akın, 

ötrctmen .Memduh& Kmlcım, Yusut 
GUven idare heyeUne seçilm~lerdir. 

Sanelerdm ber.I ....._de ıimir kim· 
sııs:iZ, ölarilz yavnıyu barmdıran, tah
slllttilıi temin eden kurumun d~Ii 
me3aiei ~kranla luı.ytte dcfer. 

HELEDtl'E PARKININ TANZİMİ 

Pencereden düştü 
Galr.ıhıda :Arapoilu eokağmda 3 

rıumnr:ılı evde oturan Sultanıı. evin 
pencere1erini s:le~en muv::ızcn~i
ı;i kaybederek soknğa dü.şmii~. ya. 
:ralamruljtır. Yarlı, Bevoğlu ha.sta
ııes:ne k:ı.ldmlmıştır. 

· Toplantılar, lıongrel~r 
Emlnonn llatke-\1ndrn: 
Evimlzln bu haftaki 'fnaliycUni gös. 

terlr program R§llğtyn çıkanlmı~tır. 
3-4-942 Cuma günU sant 20.SOda: 
1 - Halkevi Postası 

Belediye parkının yeniden tanzimi 
lçin İltanbuldan davet olwıan bahçe 
mimarı ..Mevlud Baysal buraya gelml§ 
ve i§e be§lamt§lır. Parkm pllnı, mem 
lekctfn lıususlyetıne V<' gtlnlln icap _ 
lanna uygun olarak tanzimine ve mo. 
dem bir bahçe haline gctlrilmeslne ça 
lrşılmaktadır. 2 - l{onferan.s (Dl§lcrimlzin kıy

l':t;Nf ztnA,\T iBı\NKASI Bi!lı'Aısı metl) Sunt tsmıın Gilrkan tarafından 
3 - Temsil (Şehirli Kız) Evimiz 

Ziraat bankası inşaat müteahhidi Tcmsll şubesi taratmdan. 
tarafından okul sokağında inşaalt ik· 4-l.942 Cumartesi gunU 20,30 da: 
mal olunan yeni banka binasının açı. 1 - Halkevi Postası 
lı§ı t8renle yapılmış ve davetliler f7.az ı - Konferans (Köy mtselelcrl) 
oıunnıuşlardır. Bina bankanın fş §art. Snllhattın Dcmlrkıın tarafından. 

Innna en uygun bir şeklide yapılmış· 3 - Temsil (Evimiz Temsil Şube. 

tır. Basri A . Ona! f ol tara!mdan. • 

Yazan: F ranıuva Kör mendi 

-31 
-- l\.laşaallah .. droi .. fevkd!it

de şık~ın .. n:ı..sıl bu pardes .. n ve. 
nimi? 

- Evet 
- Peki bu paket ne? 
- Bu mu? Yiyecek htıu şey. 

lcr .• 
- ı:vdt·n mi ha?.ırladılar? 
- Hayır bir dükkandan n!-

dım. 
Agatha güzel gözlcı iylc l~a. 

dar"a ba.ktr, sonra bir t~.k söz süv 
lenıeden paketı aldı mutfağa git
tı. Döndüğü zaman yeniden neıı'
clcnrnişti. 

-- Bak. derli, sana sormıya u. 
nuttum. demin gelirken MnrUw 
ya rastladın mı? O <la henüz c:ık. 
mışb •. 

- Evd .. çok güzel bir kız. 
Diye Karlnr cevr..p vcrd:. Bu· 

nun üzcrınc Agalha rocsindc ıı·ı:. 
solunur bir kıskru1çhklık ve biraz 
da kadın hafifliği okluğu halcJ 
sordu: 

- Yokc::a h~w1a mı gitt? Ya 
ben? Ben ondan daha güzel de 
ğil miyim? 

Ve bu söz.·crdcn rnnra Agat!ıa 
delikanlının başmı tutnrok vL· 
cudunn do~ ~kti .. 
Çarşamba sabSlh1 Kadn·· daha 

gün doğmadan uyandı. ihtiyatla 

Çeviren: Muzaffer Acar 

yataktan i·:di, ~rültU yapma. 
inak için yıkanmaktan vaz geç
ti ve nle!acclc giyinmiye başla. 
riı .. ".lstasyonda elimi ~Uzümü yı
karım .• ·· diye düdlnüyordu. 
Kumaş keseyi aldı, boyuuıı:ı 

taktı. knncah iğne ilü g15:n!cğıne 
de tutturdu tamam hazır oldu. 
ğu sırada genç kız garip ve buz 
gibi bir SC.!:ile sordu: 

- Bu sabah mı gidiyorsun? 

Bu ses onu alt üst etmive ldüi 
~('1rnişti. Yatağın yanın; otur· 
tlu, Al{atha'nm dini avuc;la:ı ;_ 
cine aldı. ve fısıldadı: 

- Yavrucu~um benim •• 
- Evwla söyle bana bu se • 

bah gidiyor mnııun? 
Bu suali soran ses r\r,:ıtha'nm 

h~r 7..amanki sesi idi. Gene; l:ız 
devam elti: 

- Toııv. ~üzelim Bana hnki. 
kati sö~·le. çiinltü cebinde pasa
rertu \'C bana hc-divc Ptmek ü. 
zere haz!rlaQığm nltm zincirı 
buldum. 

Oh. şu halde . hakikati söy. 
lcnuk muhakkak ki inka:dan 
va1an ı::ö' !emek merburivetinıJe 
insan aldatmaktan dalla kolay. 
dır, "H!ivıı onu rıl '?tm:vnc~ğım .. 
ne onu ne kendimi.. bir alçak 

rliö'WP @ş4ii~ 
a yavel'irı 

torunları l 
"l\lakya\·el'', "llülfüm;lar,, adlı 

cserind~ bir prens n nasıl, ne kt· 
rattn hangi ahJükta bir adam ol
ma"ı lfu.m1 geldiğhıl inceler. Son
ra ort.a3a bir de düstur kor. "Ga. 
} enin uh'iyetl, ,·asıfalan meşru 

kdar • ., der. 
"Ga~·enlıı · uhiyetl" t.erkihimlekı 

''nhiyet,, sözü bir ma5ı".aedir. Çim
kii o, l'!D alçak Jo)·alar "cinn.rctJe.r" 
den de tert:emiı ~ıkmak için bir ar. 
Jı:ı kapı arıyor. 

J(eudi ömrü de bu lt&JThık, kirli 
, .,. ılala,·ercli döt1emeçler i~lnde 
g~ti. (iih ''medlrJ'' J.ctt, gih on
l:trın tlüc;nuuılarma kuyruk saJladı 
\"c nlha) et "para , .e me\'kf,, den 
:11areı ',iU uM zaycs.inin ne iğren!.' 
ir şCl" oldo~'U anlaşıldı ,·o st'h yıl

l!ımu stırilnı:nekle gefirdi. 
lfcrlces, eri~ek istediği şeyl, 

yiikS<'k ,.e güzel bulur. Bu y~k
llk, kimine göre para. ktmine gf>
re riltbe, 6Unun t~in me\'ki, bunun 

Hayırsever bir Türk Bayanı 
Eyüp Otakçllarda Fethi Çelobl ma· 

hnlresi Mehmet Mescit sokağt ı nu. 
mnrada Bayan Hacer Asal, btr ev al. 
mak lçin hayli zaman4anbert biriktir· 
mlş olduğu para ile ev almakta.ıı 1ae 
içinde ya§adığımız zamanm nezake • 
tini göz önUndc tutarak bu paranın 
tamamını yurd işlndo harcamayı mu. 
vafık bulmll§ \'e bin lirasını Türk Ha 
va Kurumuna bafl§lamJitlr, Hava 
ı<:urumu, bir tayyare hızlylc ilerlenrek 
te olan havacıhğtn memleketimiz 1çin 
haiz olduğu !Uzum ve ehemmiyeti tak 
dlr eden bu fedakAr Türk anasmm 
gösterdiği candan aıaka \'e sevgiyi 
.§Ukranla kaT§Ilamıı ve kendlalnc bir 
aıtın madalya vermi§tır. 

----0----
Kaynar su ile hatlandı 

Fenerde K~ı:kçı sokağında ı 
:ıumaralı evde ot.unı.n Fatma, ev 
i.slerlni görürken 4 ~"ll§Illdalti ltuı 
Nebahat, ayni yaşta komşusunun 
çccuğu Mustafa ve bir ye§mdalti 
yine k~u çocuğu H~yiııi bir o
d:ıya bıra.lunış, ÇOCU]c!a.r oynarlar
ken sobanın üstünde duran iÇi kay 
:rıar ~~ dolu tencercyLdevirnıişlcr. 
~r. Çocuklardan Nebahat \'c Hü
seyin nğn' surette yaralanmışlar ·ve 
Şişli Çocuk hastanesine kaldrrıl • 
~!ardır. 

V•killl'I 

onneotıı 

do~ u 
1 Öğh• 

İklnrl 

Akam 
Yatsı 

lmsak 

Cuma f cumartesi 
3 Nisan j 4 Nisan 

R. cn·eı: 161 R. en•cJ: 17 
Ka"ım : 147 Ka rm: 118 • 
IMO 11.0~ 5.S8 lJ.ot 

1%.17 
lu-M 
18.SG 
:t0.11 

4.00 

G.41 12.17 .S.U 
9. lli ı:.,M 9.16 

12.00 18.37 U.00 

t.St 20.11 l.H 
9.2~ S.58 9.22 

~vkiine düşmek istemiyorum .. ·· 
d1ye düşündü. Ve bu kararı v~r. 
dikten sonra hafif bir sesle: 

- Evet yavrucuğum. dedi, bu 
sabah gidiyonsn. 

1çın şaillfattır. Kimi 1'0ruMD, sor. 
o-u..,nz ya~ktan h~lanJI'; kbni 
d<" mntlak h!Udmiyetten. Bnbnn 
hep.,i bu ~aye'<!rlnj 11.hi batvlar. 
Ostiine toz kondurmak ktemez· 
ler. Ama eri5Jllek ist.edfkleri ytt
tcre kendi n.rntnrmd:s. derin bir 
boşlolı, ~arp bir nçmum ' ·arnu . 
~-e ~ıluır'! .. O boşlo~ı. •.aııun bu
ıun ccn:ı7.c >ile doldurm erirler· 

\ C"'tdar.ı ! .. 
Kı~11lnnn:ı ftdıım ~nu.•n, on

•nrı hnzırlarken çok ('3nfl yakındır. 

t:ır. He)'eC1!.nlı, faJnn. dola gürii· 
uür!rr. D~t~a 1<onu~rJar, kurhtln. 
ı .. rmıı boy<ta.; moamelec:i ederler. 
Zanllıların ko1tuklannı kabarilr· 
lar, \'&itlerle ~Ö7.1erini kamal,!tmr
lar. Fakat hlr ters t~adtif, bir h'· 
lihsiılfkle c~cr, =~ jc:tenlleft sonu 
Yermez de. ynkıılsnırlal"'la, o u
man hurnnlan, hmıen bf clAğta
mıa kalknr. Kurl>anlanna aşağthk 
mabJüklar gözüyle bakarlar 'e yan 
~·ana lrulunma'ktu iir'eah"er. 

Bnnlnr, ''Makya'f'eJ- 1n torun· 
fandırlar. Makyaftil gibi ha'lıı.dı
hr onun gibi lıit~kler. 

H AK.K.J SU HA GEZGiN 

italyan tayyareleri 
Cebelüttarıka 
hücum ettiler 

-<>--
Liman çevruirule büyük 

yangınlar çılttı 

I.oD<lra, ~ (A.A.) - Bir miktar 
diişnan tay)'&l"csi dün iUt def& oıe. 
t-ak çOk yübektcn Cebellüttanğa 
bombalar atmış\&rdll'. Derhal uçak 
Favnr toplar ve avcı tayya.rekri 
~alışmağa başlamışlardır. Bomb&r. 
dıman yanrn t1aat sürmüttilr. 

l"'ı.~-an tayyareler\ Cebc111t.tanka 

" • "\ır. etmişlel' ve barayt bombala -
n.. roır. Liman ooneslnde bQyilk 
yangınlar ~. ıuıkert bedeflerc 
birçok tu.beUer olmll§tur. İngiliz av 
tayyarclertnm mtıdahalekrfnc ratmen 
blzlm tayyare teı1'11imlz ...utfeaini 
kahramanca yerlnc gcUrdlkt.en eop 
noka&n.!ız olarak tısaUne dönmtıştUr. 

Dllşman, av tayyarelerlndcn btrir.I 

kaybetmiştir. 

•• 
Londra, 2 (A.A.) - Maıtaya kar(ı 

on gün arka arkaya yapılan hava a. 
kınlarınd3.ll ıııonrıı bir silkWıet devresi 
gt-lmişUr. Bu Ulal'Tuz dü§mana pabn. 
1ıya ıual olmu§tur. Alman hava kuv. 
veUeri taarrll'la b!r çok bomba tayya. 
relerini i§tiralt ettlrm1flen1e de bunlnr 
d::ın 27 si d!lşilrillmU, ve en ~ğ( l~ 

I U üslerine dönmemiştir. 60 bomba tay 
;yare.si de hasara ugTatıınuıt.ır. Harbta 
be.§langıcmdanberl Malta bariJlde toO 

I c:IUşman tnyyaresl dllJOrillmOftilr. 

BtR ALMAN GA~NE GÖRE: 

Türkiye Bulgariatanm 
1 arkasını ~imaye eden 

Mühim bir dutelıdir 
~llmUa. :l (A.A) - ~: 
KUıı.CDDer Neueate Nacllridat.ıı. ga· 

ır.ctesi. Sofy:ı muhablrblln Bulsarlı. 
tanla TOrkly• arumdakl mtlnaaebct. 
lıır hakkında gönderclltl bir yauamı 

lle§retmcktedir. 
Muhabir, ~'Utsmda diyor ld: 
Bulgaristan ne 'It\rki~ araamda . 

taldb edilen dostluk elyaaeU, ku\1\"el. 
ıcmek yolundadır. Sofya :ile A.nkarıı." 

Bu sözler ilzerine Agatha der- ıarasmdaki münasebetlerde bir gergin 
hal yataktan fırladı, ~abahlığnı ilk çıkarmayı hcdot tutan entrikacı. 
üzerine geçirdi, koştu. Mutf eğa iar, .ak.si tesir ya,pmı§llr. G~n. 
gitti ve sıcak .su dolu büyük bir geçen umumi harbde mUltt'fik olan 
kapla avdet etti. j \ 'C aralarmdıı arazi taleb ve 1rtdlıı.tan 

. . . btilunmayan iki ıneml~ket nrıııımdaki 
~- H_~ydr şekerırn. dedı. Şı"m~ı mUnascbcUerJe b!lyt\k htr lyUc~e 

guzcl guzcl yıkan Şu pardesunu. • . 
ı t• · k rt ·0 " k 1 , ınOşahedc edilebilir. 'I'Urkl)c için Bul· 

CCHe .mı Çl n ·· .. aıın pe • ~O,\ garbtan Avnıpaya Ooğlıı açılmı~ 1btr 
vaktın \'ar. Yalızın garda cma. ·d d ~:l ., G" I kapıdır. Bulgnristnn 1ç1n ıse Tnrlıfye 
netçı e egı mı. YU!Je • •• arka.stnı lllmaYtı eden mtih.m bir dil. 

Kadar'ln yrkanışmr SC.}TC!ti, tck<1lr. Ankara.zun, bundan btı.Jb. bu 
59nra havluyu ur..attı . mcmlcltctin tedrld dahlll lruvveUcn -

- Güzelim kulaklarmm or~ü· mcsı He a1Akad3.r 'bulunııcııgı beaihl. 
sındıı ~ :raz sabun lcaldY.. dir. Dnlma dllrUst bir tarareul1k hı· 

. . ,.., reket hattı mutıafan etml§ olan T(lr. 
Işini bıtir!P tamnrn~n gıyındın. • kiye, l>Uo"'lln bcr =mandan dllba zlya. 

ten sonra Kadar venıden odaıJa da. 17 .şubat 1911 TUrk ·Bulgar dost 
d?.l~ya b~adr •. Suc:uyord~· j luk pakunm e?ıemmlyettni tnkdir et. 
Çunku g-enç kızın ~ nr.mda ~eç1- mektedlr 
receği ;ıu son y~ım sa~t zarf~da j lrnn·m· ııtUtısındtı.n oonra Ankara 
s:ırfc?ıleoo~ kelı~~l~nn, ~hlıfe. nm }{arşılaşuğı ağır s-Uı;:IUklerı tal 
lı k:hmelerın .Y~ onun~:. rıçr,:~ dir eden Bı.ılgıırutan ise TUrhiyen;n 
yenı hayatı tehbkcyc dü§UTCC('gı- bugllnkll ,nnlaşmazlığ& klU'I~mamas• 
ni voya geçmiş güzel hayatın Ü. nm siyası kıymetini ınUdrikUr. 
zerine fena intibalarla dolu bir ör 
tü çekereaiııi hisscdivordu. lştc 
bu sebeple susnuya karar V\?r. 
mişti. Yatağın ürerine oturmll§ 
olan ı\ırathn büyük bir süMuet 
içinde kendisine şu s&leri söy
ledi: 

- Bıliyor musun Tony dedi, 
bir zn.manlar kendisinden gebe 
Kald10::1111 Prke!\ iki sene him.ct 
ettiği cepheye tekrar döneeekti. 

(Devamı var 

Burdurda feyezan 

Burdur, 2 (A.A.) - KockutclJ 
ırmağı taşı:nJ§, Bunlur V() Antalya 
\'itaycUc:ri hududundaki köylel"iıı 
balwıduğu aşair yukarı dört bin 
helctarlik saha euia.n altında .kal
mıştır. Bir kısmı yerde 8U iki met
reyi bulmuştur, Kanıma ve konn
ma. tedbirleri cılıımuştır. Şimdilik 
bir. hasar )ıddur. 
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Hilm· yanın cevabı [auıünkü radyo 
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- UmumiyeUe pedagoglar roman 
lan ynşa gölre tasnif ederler ve ço
cuklnnn, mürahiklerin, gençlerin, 
olgun yaştakilerin okuyacakları 
romnnlan aymrlar. Böyle bir tef
rik çoçµ)tlar için yazılmış gayet 
cali romanlann doğnıasma sebep 
olmuştur. Bu hususta 8l"kadnşım 

::labr: I~aı Yücelde ~rknn bir ma
:nl.csini ha tirlatır:ını. 

Gençlerin romanlarını da ayni 
:ı.ikynsla olgun yaştal<ilcrden a. 
yamaya lınkan yoktur. Biliıkis mü. 
mhlk yaşı marazi, sant.:mental 
romanları okumaya mUsaıt bir yaş 
olduğu için gençler kendi başları
na brra.lalacak olurlarsa ya lüzu
ı.ı:ıundan fa2'.la sergüzeşte, macera
ya k~an s:ıtht romanlan, yahut ta 
bu tarzda eser, f':ri okuyarak fikri 
ve hissı terbi.leri haknnmdan geri 
kalmış olacaklardır. Bilakis onla
ra ren.:ist dünya görllşünil inkişaf 
e ttirecek, deruni hayatnı ciddi ve 
olgun tahlilni yapmaya hazırla
yacak, cemiyet meselelerine kar§ı 
daimıı uynn:k bulunduracak en e
ss&lt eserlen tavsiye etmelidir. 
Rasin. Ba.!zıık Vf' Şekspir mtira.hik 
yaşta an laşılınaya başlanacak ve 
80lll"a üzerlerme tekrar dönülerek 
hakiki idrA..'ldCT' kazanılacak sa.n~t 
dünya.la.nclır. 

- Romanların ahlfık ilzerindc 
tesiri var mı? 

- Romanın kanı.kter ve §ahsi
yet fıur.Inde tamanılıı.31cr bir tesi
r! vardır. lnkiş3f çağında "şahsi
.} et ideali,, ni gençler ekseri ro
man !arda ibulurlnr; ve 6llhsiyetıe
rm.i onlarla. tamaml:amnya ~alışır • 
16.r. Bu da romnnm ~sya.l ve ah
liıld ~ rolü oouğunu söylemek 
demf'.ktir. BunUT.ln beraber bu te
siri basit bir tarzda. anlamamalıdır 
Roman ahlaki mi olma.lıdrr?sualine 
ık.ıuıiı kma.c:ı. cevap vermek güçtür. 
Bir zaman biWe ~rvetifünuncu
~ar ~teti~ müdafaası yapıyor ve 
"sanat sa.ruı.t içindir.,, diyorlardı. 
Buna karşı Rın.if Necdet moralizm 
rei.idafaasr yapsraıl; !'lana.tın ahlitk 
:için olduğunu ;dd'a etti. Birinci
ler kendi ler.ine deli.1 olarak realist 
ve natüralistleri. ik1ncflerse bil . 
.haS9a Tolstoy gı;öi roma.ncılan al
dılar. Her iki tez de şe'niyete uy
gun görünmüyor. Roman ne ahl3.k
la nlnkasız mücoret bir sanat e
r..eridir, ne de ameli ibir ahlô.k ki
ta.ly.dır. Her roman içinde yaşattığı 
dramın ve tiplerin kuvvetJ nislbe-

Bir Alman 
sanatkarının 

Türkiye hakkındaki 
ilıtiıuuları 

!iHl.rmo. 
.ık orkestrası • 
ım verdiği kon
e icrle bUyük 

tıır takdir ka. 
, 'zandığını yaz-
mıştık. Seçkin 
!allatkArlarm he 
men hepsi C»§

kun bir heyecan. 
çalmışıardrr. 

& .>n konııerlerin. 

'le keman sanat
Volfgang 

~- Rayner C Wol!· 
\'olfgang ltayner gang R-Olner ) 

.konserde bulunan arkad8§Imızı gör. 
mil§ ve ihtisaslarını anlatmıgtır. Sa. 
natkAr ııunlan söylemiştir: 

- Modern Tllrklyeyt görmek çok 
:istiyordum. Bilttln Avnıpada koruıer
ler verdik. Fakat k!Asik Alman mU. 
zlğlne Türklyedc gördilğümUz alAka 

ve anlaYl§ı hiçbir yercre görmedik. 
Ve bu blzc sonsuz bir haz verdi. Tllr. 
ktyede Mozart ve Hanan ile bu dere· 
ce bir muva!!aklyet kazanacağımızı 

hesap etmeml§Uk. Ankara.dan bahact 
meden geçernlyeceğlm, 

Sltep bir arazide modem bir Anka.. 
ra terakkileri llc canlanmış bir Abide. 
dir. Orad:ı M IW Şefin önünde konser 
vermek b.;.ze bUyUk bir §er<ıf verdi. 
Hayatımda bu derece gilzcl çaldığımı. 
zı hatırlayamıyorum. Türkiycye tek· 

tinde cemiyeti keııdinde aksetti
ren bir CSCt'dir. 

Bu btı.kmıdan her roman rıihl oL.. 
.iuğu kadar da Jçtimaidir. Onun 
snr;Jı bir içtimai davası ol.masa. bi
le, muvaffak olmuş eser olmak iti
bar:ıe mutlaka bir cemiyet görü§'.i
nU mü.sbet veya menfi şeki lde te
barüz ettirecektir. Şu halde telkin 
edici ve biruıcnaleyh dolayıslle ah
laki olmıywı roman yok.tur. Hatta 
muayyen bir devrin a.hl&ki tel&k
ki 'eri.ne sJ.stemli ve yeni bir te
lhkk1ye dayana.ra.k hücum edenler 
bile. · 

- Nasd rom.anlan tercüme et
meliyiz? 

- Bizde Tnnzimattanberi ro
man tercüme ediliyor. Bilhassa aorı 
10 ~ne zarfında bu tercüme es
ki.si le n.isbet edilemiyecek dettce
de arttı. Tercüme kendi iğindcn blr 
kaç grupa ayrıldı: Biri klAs.ik te
lakki edfmeye başla.nan roman • 
la.r. !kincisi romantik devrin ro
manları. Üçlinctisii realist ve natü
ra "st diye adlandrrabileceğim!z, 
fak.at fantastik, egwtik, il!h ... 
muhtelif nevileri ihtiva eden ye
r.i roman. Muhte'if kütüphaneler 
bu işleri i.izer:ııe ahnıııa benz yor. 

Bunlardan birinin diğerinden da. 
ha az mühim olduğu söylenemez. 
Şu kadar var ki gençlerin fikri 
terbiyelerinde birinci derecede ro-
111 olacak eserler.in ba.~ta. gelmesı 
::lbcttc llı.zmıdır: Do~t, Roman 
komlk, Virjil Tr:tvesti, Gargantua, 
Vilhclm Mayster, Benıhbc, Bal
-mkla.r, Standallar, Floberler. illh .. 
gllil. Mnam:ı.fih bu ese-rlerin de se
l'ek hususi gerek fesrni teşebbüs
i crle mütemadiyen terclime etiirll
melde olduğunu, hattA nyni roma
nm bir k~ tercilmesi yapılmak 
3ureble rekabete g:rildiği:ni görü. 
~·onız. 

En çok ilunat edilen cihet bazı 
mühim eserlerin ',. u Ilı.cm tercüme
i<."'Tinin yaptlm.:ı.<;I ve 3.Sillar:nm ek
Peri unutulmtı.Sıdır : Donkil!l)t Jti
liver, Harp ve Sulh, ilah .. : 'gibi. 
Bunla.re. bir de zamanımızın henüz 
nhşılmış o'lnuyan Huxliy, Uvrens, 
Şolokhov, Mah-and, ilfıh .•. gibi ro
ma.ncilanmn eserlerini kn tmahyız. 
Bu eserler yeni dünyanın te7..aUa
nnr, cidali.nl ve yeni meselelerini 
verecek krymett.~ olduklan icin 
-kliısik olm:ısalar bile- muhiti. 
m lzin mutlaka onları bflmesi ve 
duyması ll'u:ondır. 
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Ja&etede çıKarı oUttııı ya.ı. ,, 
realmtertıı '>ukuk'u ınab!uzduı 
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l'aı1feden Balkar: titrııgı ıçtr 
\}'da Ot\D l<u.nı, dU~llJtır Pn~y. 
nlrllğfnr g1rmlyen yerlere ıy~ 
vetmJg ı:ıeeer l<urue tamnıec11J.ll 

Abone kaydını bildiren m•ktuı 
ve telgra.t UcreUıil abor:.ıe paruı 
run posta veya b&rıka ile yoııarru 
lcretlni idare kend• ıtzertne aıu 
Mlrldyenıo hf'J 1111 .. 111 •lıc•rkPTtnn · 

~ .\ l\l'l"a al)j•n• ya:ı:.ıın 

"tırr• değtetınxıe Ucretl ~ Krı 
ll~\N OCHF.:Tl..EW 

rıcareı ll4nlarmm sanUJrı • 18 
tın eondan itibaren UA.ıı sayfalı 
ruıda •o. ı~ iaytalarda ~O lı:uru.ş 
:10rdll'lc0 say!&da ı ; lktDc:ı •t 
r1ç11ncUde 2: Dlr1nclde t ; baflı~ 
'"aru ke•mect O Urad.a. 

BUy1lk; ;ok devamb ıc.ıı;ıeıı 
nklJ Ull.ı:ı verenJere ayn ayn ın 

llrmeıer 1apııır. H.eaml UAntarır 
<ıantım satın 60 kuruştur 

n can Mablyeıt<' oımıyaıı 
t(llç~ JIA.alAJ 

~ cıeıa 80; .Ki oeıu.ı ~ il~ 
1efam 6:'>. :tört ~ .. tası 1ft • t ~ 
ıetası ı~ ı<u~tur. 

rar gelmek için te§ebbUste bulundum. 
Muvafık cevab aldığımdan ilk fırıtatta 
sanatkAr gurupuyla tekrar gelece • 
ğlm. 

' .... o: - ... ·"' ' • ~·. -

"Vak ıt ,, Kitabevinin yen 
neşriyatından bazılar~ 

• •rkr kendi "la}'"Ul.OJ )._..... tilk&yeıer - tSllılUJi 

~nu &UNJ ~ 

.,.-n1 ~vlyon.ım - tt.omar. .tl ' KllAN tSIJKÇAH 5Cl 
ı6 l~Mllf liul"tN'.Hll - ... 11 111 1 .\.J.nıG u, 
U.,r,lh• lPb'Ul'ill.ll , ,,.,, alil' • tlAhKJ t A.Jilb UI!! !Ot' 
Uçttnl"O t"ultM 11f''1 medln l'-"nw-t UUt11nı - Htt~ın IJkA~ 

~endl ~Prittlııt IUOii ICtllntt •Jp c tn·tl<"I - fl'n.n,.ıı.cıı ıctt.ar. e04J 
K •no nı-ccıın. ı 000 1<rllnıt' il' ötrettcı - \lnı»nm ıdtab ıoc 

h. .. nfl tırntlııı • l HOO ICPJlmt of '1tr'Htr! fnııilln'f l(ltfth IOCi 

7,30 Program, memleket .saat aya. 
rı 7,83 Hatır parçalar PL 7,45 ajans 
8,00 Senfonik parçalar Pl. 8,15-8,30 
EvlD .saati. 12,30 Program, .saat aya. ı 
n 12,33 Suzinak makamından şarkı· 

lar 12,45 Ajans 13,00-13,30 K&rI§ık 

p.rkılar. 18,00 Program, saat ayan 
18,03 Fuıl heyeti 18,45 Ziraat takvi
mi 18,55 Genç bestekArlarımız _ l41L 
hat Akaltan 19,30 Saat ayan, ajans 
19,45 KlA.sik Tllrk mUziğl proğramı 

20,15 Radyo gazetesi 20,45 Koşma ve 
tUrkUler 21,00 Konuşma. (iktl.aat sa
ati) 21,15 Temsil 22,00 Radyo salon 
orkestraı;ı 22,30 sa.at ayarı, ajans ve 
borsalar 22,46-22,~ kapanı§. 

ile sabah öğle ve akşam 
Her yemekten sonra gÜnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayımz. 

SPOR - -
Güreş Ajanlığından 

Karar hüli.sası 
t1akUdar O. Müddelumumiliğkıden: 

94~484 
Tayin edilen fiyattan fazlaya kö-

5 Nlaan Pazar gtlnU saat H te GU. mUr satmak suretiyle l4illt korunma 
reo kulUbU Kumkapı şubesincre lstan •• kanununa muhalif harekette bulundu. 
bul aerbest gUreıı blriDclllk müsabaka· ğu iddlaslyle maznun Pendikte İsmet 
lan yaptlacaktır. paşa caddesinde 75 No .da oturur İb· 

Tartı ıı - 12 araamdadtl'. TecrU- rahim kızı 44 ya§ınd& Naime Onarın 
bel! gUre~çilerin tartıda hazır bulun. Üsküdar asliye ikinci ceza mahkeme. 
malarr tebliğ olunur. since icra kılman duru§ması sonunda 

t stanbul BL~lklet Ajanlıt1ndan: beş lira ağır para. ceza.siyle mahkO.ml. 
Serf bisiklet yarışlarının birincisi yetine ve yedi g1ln müddetle ticaretten 

5.4.19-i2 Pa:ı:ar gtınU sabahı saat 9,30 men'lne karar verllml§ ve bu karar 
da Topka.pr ile BUyUkçekmece arasın. kat'Ueşml§tlr. (80397) 

Karar hülasasıdır l.__K_A_Y_I_P_L_A_R __ ı 
da. yapılacaktır. 

C. t2/'2S~ 1942 senesi Nisan ayına alt 2~77, 
Mllll korunma kanununa muhale. 26656 ve 28505 numaralı kendlrnln ve 

retten Galatada Necati bey caddesin. çocuklarımın ekmek Jı:arnelcrimlzi kay 
de 130 numarada tUtUncülUk ve mUs· bettım. Yenilerini alacağımdan esklle. 
klratcılık tıcaretile meggul Yusuf rlnJn hUkmU yoktur. 
oflu Ali Ekber hakkında latanbul as- 1 Kasımpaşada Zlnclrllkuyu Gedik 
Uye ikinci ceza mahkemesinde cereyan Abdi caddeel 20! No. da. Muzaffer 
eden mahkemesi neticesinde suçlunun Poyraz 
filli sabit olduğundan MllU korunma • ~ • 
kanununun 31 ve 59 uncu maddeleri İzmirden aldığım 62665 numaralı 
mucibince yirmi beş Ura para cezası Mart ayına ait ekmek karnemi zayi 
ödemesine ve yedi g1ln milddetle dUk . ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
ktınmın kapatılmasına ve hüküm kat' hilkmü yoktur. 
Ueotığlnde ilcretl suçluyn alt olmak HeJ·bell:ıda, Dal mahallesi Clebel 
Uzere karar hUIA.ııasının Vakit gazete. sokak 30 numara.da Nasır Çt>yttkbaşı 
alnde neşredilmesine 5.12.941 tarihin· (39399) 
de karar verlldi. "4115., 

Üal<Udar C. MUddelumumillf Lndcn: 
9{2/513 
Tayin edilen fiyattan fazlaya buğ

day satmak suretiyle Milli korunma 
kanununa muhalif harekette bulundu
ğu lddlasiyle maznun KadıköyUnde 

Kadıasker ıokağmda 19 No. lu evde 
oturur Nl.§8.n oğlu 305 doğumlu NI. 
şa.n'm Üsküdar asliye ikinci ceza mah 
kemcslnce tcra. kılınan duruımaaı ao. 
nunda yirmi be§ Ura ağrr para ceza· 
siyle mahkOmlyetlne karar verilmltı 

ve bu karar kat'lleşmlşt!r. (39395) 

Karar hüli.sasıdır 
O: 42/182 
Milll Koruma kanununa muhallfet. 

ten Galata Necatibey caddeal.nde 180 
numarada. tUtilncUlUk ticaret1le me§

gul Yusuf oğlu Ali Ekber hakkında 

!atanbul Asliye ikinci ceza mahkeme· 
aJnde cerC'ynn eden mahkemesi netice. 
11lnde suçlunun filli sabit olduğundan 

Milll Korunma kanununun 31 ve 159 
uncu maddeleri muclbtnce yirmi beş 
llra para ceza.111 ödemesine ve yedi 
gUn mUddeUe dUkktınmm kapatılma. 
ama ve hUkUm kat1l'§tiğinde UcreU 
suçluya ait olmak tize.re karar hUIA. 
ıasınm Vakit gaze ,.-:ıde neşredilme· 

alne 15.12.941 tarihinde karar verildi. 
''4120,. 

l STANBUL B ORSASININ 

2-1-912 Fiyatları 

ı.çLIJI ve ıca pa.ııı~ 
Londra 1 Sterlin 15,24 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 80.365 
Madrld 100 Pczeta 12.9375 
Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 

ESHAM \ .E 1AHVlLA1' 

% 7 941 Demlryolu 2 19.35 

l neyıet Dnmlryoll~rı v~ Llma••arı işletme Umum idaresi dAalan 
Muhammen bedeli 42000 (Kırk lkl bin) lira olan 800 adet mahrutt ~· 

dır 13.4.1942 Pazartesi gUnU sa.at 15 de kapalı zart usulü ile .An.kara'dl 
1d:ıre biııasında topla.nan Merkez 9 uncu Komisyonunca aatm alınacaktır. 

Bu i§c girmek lsteye.nlerln 3150 (Üçbln yü.zelll) liralık muvakkat t" 
mlnat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tcklltlerlnl ayni g'lbı 11&at 14 
de kadar adı geçen I\:omlsyon Re.ialiğlne vermeleri lllzmıdır. 

Şal'tnameler 2 llra mukabilinde Ankara. ve Hayda.rpa§a. veznelerin~ 
temin olunur. (8910). 

l stanbul Matbaacılar Birliğinden 

1. - KAğıt ve matbaac!lığa mUteailik iste.lüeriınlzln tervici için ~· 

matı resmlycye vaki olan mUractıat ve temennilere verilen mUsbet oevaJ'
lar Uzerlne, me11lekdaşlarm Acil oıan birinci hamur kAğ:ıt ihtiya.çlarmı "l' 
ikinci ile UçUncU hamur kAg·ıttan kazan, pruva ve kopye kAğıtıarma mfı. 
tealllk istel:lerinin ayrı ayrı birer mektup ve birer ınırotıerlle •.t.Dil ed' 
martesi gUnU saat bire kadar Birlik İdare Merkezlne blld!rmeleıi, 

2. - Şimdiye kadar maklna ve matbaaları hakkında sorulan 8U&llet' 
cevap vermlyen mes ekdaşların ıUr'atıe cevap vermeleri rica olunur. 

Eksiltme ilanı 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden 

920 lira 9.5 kuru§ k~lt bedelli Selçuk kız enstltilsU bina.sının tamifl 
açrk eksiltmeye koıımu§tur. 

!ateklllerin 70 lira muvakkat teminatla 18.4.942 Cumarteaı günü _,.ı 
ıo da muhasebemiz binasında bulunmaları. ('1.11) 

Jandarma Genel K. Ankara Satınalma. 

Komisyonundan 
Bir adedine 395 kuru§ fiyat tahmin "edilen 6000 - 7000 adet enatıl' 

şartnamesine uygun kilim 20. NİSAN, 942 pazartesi gUnU saat 15 de .A1J• 
karada komisyonumuzun bulunduğu mahalde kapalı zarf ekailtmeal.le aatJ'I 
11lmacaktır. Muvakkat temlıı:ı.t 2073 Ura 75 kunı§tur. NUmune her g1ln I<o
ml8yonumu.zda görWUr. Ş~rtnnmesl 139 kuru§ bedel ka?'§ılığınd& .Ank&t' 
ve letanbul Jandarma sat.malına komlayonlarmdan almD". hteklllerin ~ 
nuna uygı.ı.n ve teminatlarını .muhteYI kapalI zarf bekli! mektupı&rmı e]( 
sntme vaktinden bir aaat evveline kadar komisyonumuza. vermeleri. 

(2319--ilOl) 

Kayseri iskan Müdürlüğünden: 
VllAyet göçmenleri için 18000 lira muhammen kıymeUl 200 baf çfl'

ökOzUnUn mUba~·aası için eksiltme gUnU olan 16,3,9{2 gününde talip zuııu1 
etmetllğindcn o.lım işi mezk{İr günden itibaren bir ay içinde ayni oerattl1 

ve pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin Kayseri merkez lak!n dalrealnde mtl-
te§ekkil komisyona mUracaatıan llln olunur. (2046-3729) 

Talebe velilerine 
Kız ve erkek orta okullarında 

öğ'retmPn'Jk yaptım. Bir çok kız ve 
•rkek tal~he vcti13tirdim. Ehven 
ücretle a lmnnca ve rly'aziye dersi 
vermrk istiyorum. Ar7u edenlerin 
(!;n Son Daltikadn (İyi öğretir) 

remzine müracaatları 

Beyoelu Halk Sinema6' 
1 - M. Motonun son iht.an 
2 - C'.anbazhane Çocuğu (Vall9' 

Berri) 8 - Yqa ve Sev (bUyü.k rtıVll) 

SAHİBi : ASIM US 
Ba~ıldı~ı yer: VAKiT MATBAASl 

Umumt Neşriyatı idare eden 
Helik Ahmet Seı:engi/ 

erkez Bankası 28-3- 942 vaziyeti 
AKTiF 

&ua: 
Alun. San kilogram 
Banknot 

72.606.218 

Ufaklık 

Oa.blldeld Muhabirler: 
('Ork L!ruı 

Hariçteki Muhabir ler: 

. . 
• • 

A.ltm: Satı Kilogram 16.!Ui.483 
Altına tahvlll kabil serbest Döv. 
Diğer dövl.zlfr ve- Borçlu klllring 
t>aklyelerl • • 

Hazine fohv1Uı>r1 . 

Deruhte edilen evrakı 

karşılığı 

oakd!ye 
. . 

Kanunun ~ ıncı maddelertne 
tevfikan Hazine ~o rat ınd&L vak' 
tedlyat 

SCınedat UUzdıı n ı : 

rıcaı1 senetler • • 
11".:ıb&m n l'aJıvU&t Ctlr4ıuır : 

Denıbte edilen evrakı nak.. 
cııyenln kar,ıtığı esham ve 
tahvilAt (itibari kıymetle) 
Serbut esham ve tahvU&.t 

Avanslar: 
Altm ve dövl.ı Uzer.ne a•an.tı 

ahvillt Uzertne avaruı . . 
:-ıazıııeye kısa vadeli .ıvan.s 

H&Uneye SS:,O No. ıu kanuna ıı;tıre 

açuan altın karııukU ava11.1 
Hlllled.arlu 
'ttu.bt.eut 

. . 
• • 

/ 

102. 126.416,S 1 
7.882.287,-

1).1'7.289. 79 

29.430,4.f 

22.80lU03,81 

-.-
7s.sot.01.;,sı 

158,748.~68,-

22.227 905,-

3:ıs.r.r.a.01.;,s9 

4.3.1{)2.231 ,93 
10. ı:?O.GG5,i 1 

4.9:>6,19 
'7.808.722,-

-.-
16'7.M0.000,-

PA Ş IF. 
Sermaye: 
lhtlyaı Akçeelı 

Adi ve fevkaJAd• 
110.956 O'!S,63 Husua1 

• • 
• • 

29.430,U 

96.109.878,62 

.. 
l'eda'Yilldeld B:utlmotıar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye • ·~ 
Kanunun &-8 inci maddelerine 
tevft.kan Baz!n• tara.tmdan vakJ 
~dtyat . • 
Deruhte edilen analo na.kdiye 
oakıyeaı • 1 

Karşılığı tamamen aJtm olarak 
U&.veten tedavüle vazedilen 
Ree1kont mukabili UAveten teda. 

• 

vuıe vazedilen , • 
Hazineye yapıl&L aJtm ka11ıWdJ , 

t t fi.520.651',- avans mukablU 8902 No. u kanun 
mucibine UAveten tedavtııe Y&o 

zedllerı 
3S8,Ui>8.U75,SU 

MEVUUATı 

Türk Llruı 
Altın: sa.ıı Kilogram 

\ .. 
1 . 
• • 

8 '77.422 

88~ No. lu Kanuna söre baı.lneye 

M.618.827,61 açılan &"1ULI mukabW &evdi olu.. 
Q&ll aJtJll.l&r: 

San Kilogram 5~.1541 .930 

Döm TaahhDdatı: 
Altına talıvlll kabU dövtzıer 
Diğer dövlzıer ve aıacaıw 

1'75.SlS.828,19 nng bakiyeleri 
4.500.000,- !Uub~lll 

8.526.151,9:; 

926.282. 178.86 

. . 
• • 
• • 

'7.822,019, ır 
6.000,000,-

168.'718,563,-

2%.22'7.905,-

186.520.658,· 

%6.500.000,-

:ıss.G00.000,-

1 ıuoo.000,-

8'7.'77%.75'7,9C 
1.28U6t,O:-

'78.124.16'7.9 -------
!8.928.S'7S,1ll 

l l'enunuı 1938 tarihinden lttbarea : l ııknnfo lıadd.1 '% 4 Altın ttzerlne ava.na ,-. ı 

Llnı 

15.000.000, ...... 

18.822.018,16 

89.006.ez.t,Ol 

'7S.12U8'7,f0 

!3.9%8.S'7S,Jf 
ısuso.oss.•• 


