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Sadri Ertcmln bu Jaymetll esert, Vakrt oku· 
yuculıuma 5 kupon muknlıllinoo yalnız 85 kuruı;B 
\"erlloooktlr. Blllınssa. yliksek t.Ahsll gençliğine bu 
eserden birer tane ecllnmelerinl ta~ ederiz. L 

Kuruc. reıeron: td:tre (24370), vao <2H13) 

rrlı:: tıı1anbnJ Va.krt-PMta lmtntıo:Cll _j 
L _J 

Japon 
t • 

1 
Hi dis a rn en 

büyük mer cezi l{al
kütayı tehdit ediyor 

Yazan: Asım Us · 
Sir St:ıfford Cripps Hin<llstauda. 

llonıtn~·on esasına göre anlaşma 
t;areJcrl nrnrken Cunk King<lcn 
~.ondrayo. gelen bir hııbcr Jıı!Kln
·arın clenizden Akya.bn. nslı:er çıkar
dıklarını lıildinniRtir. Yine Lonclrn 
nın \'erdiği ikinci bir lı:ıbere göre 
~i Dimıanyndn. Japonlnrm tah
l'ilct ile yerli nhnlinin lnglli.z Icuv
' etleri nleylıinc dllşmanca hare
ketlere glri~l5tlr. Stratejik ba
knndan önemli ol:ı.n bu llıi haber 
birl~tirlllnce §imdiye kadın Blr
ltlanyo. tizerino lınsan Japon t.chli
lccsinln artık doğnıdan doi;"Tilya 
lUndlst.ıın Uzcrine ~öktüb'Ü anlaşı
lır. 

laponlann ıısker ~.ıkanlikla.n 
Akyab .Blnnıuıyanm Jllndlst:ı.n hu
dtKfuna yakın bir Umanıdrr; .Ja. 

Poıilar buraya a ker çıkann:ıkla 
llindistana S50 kflometre. Hlndis
teGrn en mtihim mcrlrezl olan I\a.l
lrrttaya da 550 J;:iJometre yn.kla5DUŞ 
Oltıyorlar, Ve Bimınnyayı mU<lafaa 
eden ilnı:;iliz YC Çin lm\•vetlerini 
arkadan Çc\imllyc imkiın ve.rec.ek 
bb- danının gclml. buhmuyorlar. 
Fakat Akynb ile J(ulkUta nrasm. 
da.ıd 550 kilomctrefac lnesafe de. 
nf2den ibarettir. Jnı>onlar Anda
'"a.n adalanm lc;gaı ettJkten sonra 
Seylan ıub.sma ko.dnr hemen bü. 
ttin Jlint denizine hfıkim olmuş. 
lıarc:lır. Bundıın <lolayıdır ki 5 kru. 
"-zör, 5 clcstroyer, 5 ta.~ gani, 
el ile gelerek Akyab'a asker çıkar. 
llbflar ve lnSfllz h:ırp gemDerj ta. 
rafmdan hI~bir hareket görmemiş-
1erdir, Anc:ık İngiliz tayyareleri 
lJe Japon hnrp gemilerinin Jı.an.ıo. 
ketleri güçlctıtirilmiye çalşlıney
tır. 

Dikkntc almacnk lldnci bir nok
t.a 5Udnr ki Hinclist:ında tn~llzler 
Badece müclafan kuwetlcrinln kj. 
fayct lzll_b-inclen zorl~ ı:ekmiyor
lar. Ynknncla ısarct çttiğlmlz gibi 
tıinıdiye k:ı.dar yerli ahali ile an. 
la.snınadıJar. Ont::n için de §oİmali 
lSinna.nya.cfald nhalinln Japonlar ile 
blrleı;mesl gibi haller Jlindistanın 
doğu tanıflannda da başlıynbillr ve 
böyle bir ihtımal gcrçckl~ir.;e pek 
:rakrn b!r zamanda. Hindi tandaki 
lngili7 müdafaası gerı:.elden bü-
Jiik bir tehlikeye dü~~ olur, zı. 
~ l.ondra lmyuaklan Japonlann 
Slngnpur De Ca\-ada 120 - 150 bin 
a.cıker toplndıklAJ'uu ve bu kunet. 
lerin herhangi bir istikamette ı..-uv 
\'etli bir hareket yapabllec.eğini bil· 
diriyor. Akyab Uzcrine yapılan as. 
bı-~ hareketi ise İnglDzle. 
l'la mllclafll.3 tertilxıbnı haurla
IQaksızm Hindi tanı vurmak mak. 
!adını açığa koymuştur. 

Japonb.r Kalküta gibi bir buçuk 
oıUyon kada.r nüfusu olan büyük 
bir Hindistan e-hrini ellerine ge.. 
clrecck ve buradaki yerli ahaliyi 
de kendi tarafb.rma oekecek olar. 
lusa ba kıt'ayı müdafaa edecek 
lııgtHz kuvvetlerinin ne büyük zor
hıklar ic1nde kal"-O&ğı meyda.nda
chr. 

Bind.Jstamn müdafaası bakunm. 
daıı mUhhn olnn diğer bir haber 
daha ft!'. Bu da yine Londraıım 
llalihlyctıj makamlanndan ,·erilen 
n:ıalCbnata göre Birmanyada Ja. 
Ponlann hara kuvveti ltlba.rUe tn. 
g0izlere Ustiln balunma.•ndrr. JJa.. 

tnlard&dır ki general VM·el bir 
tııUlMet enel ca,-adald karargB.hı. 
ili dağıtarak Hlndistanm milda.fa.. 
l'.8ı i5fnl eline a.Jdığı zaman açık 
bir demeçte bolonmu: ve bunda. 
lngUlzlerin Japon taarruzlarını 
lllnnanyada tutabUmelt:ri için il . 

t1in derecede hal·a kuv\'ctine muh
taç olduldarmı ve bo UstUnlüğfuı 
!'l\fruz müdafaa değil, teca,iiz ha
l"ekctlerf yapft.Cftk derecede bolun. 
tnası lamn geidibrfni belirtmişti. 
f te şimdi Loodra knynıı.klarmm 
Blnna.n~·adald Japon hava kuvvet.. 
ierinj ingillz hava kun·etlerlno 
nl ·betle Ustün gösh>nnesi bundan 
dolayı mühlJT'<llr \'c bu ifade tarzı, 
r>allilıfyetıi ln~liz makamlarının 
IUııılistruı müd:ı~'\Mındnld tclıli. 
kc\i IUra.f l'frncsinden ba~ bir 
Je-7 değildir. 

Suikast failleri 
nasıl yakalandı ? 
Bomba patladıktan sonra 

eie geçirilen vesikalar 
Fon Pepen'ln şahsına mUteveccih 

euiknsdın nıı.sıl l§lendiğtnl, ömere sis 
maklnesl diye verilen bombanın nasıl 
patladığını ynzm•1'ttlt. Bombanın pat. 
lamasından sonraltl htıdlseler ve suL 
kas~;.:lnrın yalcalıı.nması hakkmdn'd 
ma!Qmatı da buglln veriyoruz: 
Bombanın patıamasında!l s'.mro. 

polis noktaları bu mUthJ§ gUrUltUyU 
duymuşlardır. 

Bulvardan bu sırada sefarcthn.neıe. 
re mahsus plft.ka ta§ıyan birkaç ara 
ba geçmiş. ancak hiçbirisi şUphell hA. 
dı.se mahallinde durmak cesaretini , 
~östcrememıotır. Çankaya lı!tlkame 
tinden inen bir resrnt araba sırtlar; 
ve bacakları kanlar içinde iki genı: 

. 

lttılyan .scfarctbancsı karrıısındııkl ya. 
yn kaldırımda kesi! bir dunuııı bulutu 
yükseımi§, etrafa ııarça halinde et ynğ 
mnğn başlamqıtır. Clvard:ıkl evler ve 
apartunb.nlar s:ırsılmış, in!llAkı birçok 
camıarın kmlo.n §angırtuıı takip et_ 
miştlr. Blro.z sonrn duman dağılmıı 
ve §U ma.nz!U"a görUlmll§tUr: 

kızın yanmda durmuotur. Ara • 
bada marcşallmlz Fevzı Çakmak var 
dır. BUyük asker ve bUyilk ~n b~ 
Tilrk yavrularmı derhal arab:ısına al· 
IJU§, onıara ~ctkatıe alıtkn göstererek 
hUviyetıerinı aormu§tur, 

(Deuamı Sa. 2 Sü 6 da) 
~tlrnk eden bir 1ng-illz re sauıı tara f . ı cl::uı çl::.ll('u bu reıılm, 

Yerde kopmuş bir bacak, asfalt kal zırhlısmın batışını göste.rmektcdlr 

dınma yayılmış lcan, blrıu; ötede Ek 
d~ttıkıert yerdrn ka11tmaıoa hazırıa. •ek 
:: ne olduklarını eaşrrmış itti genç ~ • k rtları 

tıyor? 

ilkbahar taarruz 
hazırllkları Sem!)ı apnrtımanmdn oturan!Qr eler 

bal tele!onıa a!Akalı makamlara ha • 
ber vcrml§l~rdlr, Zaten haber venne.4 
te de lUzum 'yoktur. ÇilnkU civardaki 

------~~----------------· 

Hindistan 
Üzakereleri 

K ırips general V avelin 
de iştirakiyle göı·üşme

ler yapacak 
-0---

kl•I rs 
-------------------~----

Kasım paşa tarafında yolsuzluk görüldü 
Vilayet tahkikat yapıyor .. 

---o-

İtalyan kuvvetleri ve 
uçakları hareket etti 

Alman taar
ruziaıı arttı 

Öğrendiğimfz göre Ke.s!lnpaşa 
1 nahiye mUdürlüğU bölgeslııe ta

h.llfik eden iaşe işlerinde yolsuz. 

.kartları yüksek fiyatla sat.rlm.ış. Almahyanm llk'bo.lıar taarruzuna 
t:ı:r. hazırlıkları b~lamıı,ıtrr. nunu Almnn. 

hık k&nştın~ sarumyle vilfı.yet. 
ce bir ta.hkJkat açılmıştır. · 

Vakıt daimi okuyucu
larına yüzde elli ten
zilatla vereceğimiz 

o 
yenı eser 

YAZAN 

SADRI ERTEM 
---0--

Bundan başka nahiye mfülilrlü~ lnr dıı gizlememektedirler. Cephe, 
ğlinde takip e<Ulmekte olan bazı kuvveuı kıtalarla tahkim oıunmakta. 
işler baha.nesiyle bir ta.kmılarmııı dır. Ynlnız Almanyanm, kUçUk mUt.. 
rllşvet aldığı da. söylenmektedir. tefıklerlnden IBtedlğl gibi yardnn ıı.Jo.
Vaziyet tahkikat neticesinde ay .. l mamaktadır. Macaristan Uc Romanya üslliman cemı·vo.. dmlan~aktır. baskı altında yardıma devam etmek· JV -::--G--:-----.L;-...._ ___ :-t----------------- tedirler. Bu iki memleket arasındaki 

İddialara baJahrsa halka dağı. 
tılmak Uze!'e vcrlleıı birçok ekmek 

%18 SQyfB tutan bu eııe!' bOhMllB 
yüksek tıılıs1I gençliği ve nıUnener 
zümre için bulunmaz bir kıyn)ctt-0. 
dlr. Fiyatı '75 ı..u.ro:, olan bu eecr, 
buı;\mden ttiba.ren bo§lık kooar:mda 
neşrctmelde olduğumuz; kuponlarm 

bcfj ta.nesl mukablllnde ynlmr. 85 
lnn1:tf& verDeoılkttr. ti reisi diyor ki : 1 ençler 11er romanı ol<umalı mıHır? :ıe:::~~~. asltcr iie'Vlayatmı gGÇlqul". 

Bulgnristandan gidecek askerlerin 

IHakkı S ··hanın cevabı :::dl/e::~~; :=ece~pıl:: 1 - lllnd.Jstaıı, Hint Ve mis. 
lilm1uı devletler olarak ayrıl. · 
malı. 

2 - Kendi kendimU.e karar 
,·eremedik~e müsliimaDlar tatmin 
edilmezler. 

S - İstikbalin pazarlığnıı ya.. 
pamayız. 

Ka.lküta, 4 (A.A.) - Bengale ! 
hUkfımeti tebliği şöyle demektedir: ı 

3 Nisa.nda Kalküta çevresinde 
hava tehlilte işareti veribnışt.r.. 
Hlçbır hava akını yapılnuure§tı.r. 

\'eni Delhl, 4 (A.A.) - Hind 
Birliği Kongresi. icra komitesi, bu 
günkü cunıa.rtesi mbahI takriben i.. 
ki sa.o.t süren lJ:ıir toplantı yapmJŞ.. 
tır. Toplantıdan eoınrn. Azad, m:: .. 
harebelerin sebebile Bongale ve 
Assaında:1ti durumun incelen~i 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de), 

Blrmanyada 

Amerikan kuvvet
leri tehlikede 
_Japonla,r 
Hatları yara
rak ilerliyor 

Japon deniz kuvvetleri 
Bingale körfezi 

açıklarını dolaşıyor 
Amaterdam 4 ( A.A.) - D.N .B. 
FUiplnlerde Japonlar general Vain. 

vrightin hatlarını yarmışlardır. A • 
merikan kuvveUerl §imdi tehlikede 
bulunmaktadırlar. 

Diğer cihetten Corregidonın pek 
yakında dll§mesı beklenmektedir Ja • 
ponlar bu adanın su hazinelerlnl tah. 
rip ot.rni§lerdlr. Adnya §imdi yiyecek 
ve cephane gBnderilememekt«ıdlr. 

Va.şlngt<>n, ' (A.A) - Harbiye ne.. 
zaret1 tebliği: 

Fillpl.nlerde: Corregidor kalesi UU
rine yapılan hava. akınları devam et.. 
mekt.edlr. Ancak, taa.rııızlıı.rm taaklb 
ve kesafeti bir mikdar azallnl§tır. S 
nisan gllnU atılan dtıaman bombaları 
geçen gUnlcrde atılanlardan farklı bU 
lunuyordu. Bu bombalar havada. pat.. 
lamI§ ve muazzam alevler tl§kınn1'° 

tır. Bazılan ada llzerlnckı çok yllksck 

(.Devamı Sa. :t.Sii. 1. ı:I.~ 

Gençliği muayyen gayeler . 
için hazırlamak, onlardaki 

ruh ve yürek kuvvetini ar

tırmak, vicdan telakkileri

ni, insanlık duygularını bes .. 

lemek bütün mütefekkir-

leri düıündürmelidir 

Kıymetli edlb ve öğretm<ın, Hakkı Sanat tarihleri bu gibi fenn örnekler. 
SUba Gezgin ankeUmlıe fU oovat>ı den mahrum değildir. 
~: Vcrter'in çıktığı aene Almanya ve 

- Gençler her romanı okuyamaz· tercUme edildiği ba§ka Ulkelerde yap. 
lar. Bunun ikl sebebi vardır. Bazı ro.

1 
tığı tahribat hayli bUyllktUr. 

mıı.nlar bir takun llmt hazırlıklara sa· (f)evamı Sa. 2 .'ıb 6 da) 
hJb olunmadan hazmedilemezler. Bu 
tUrlU eserler için kayıt koyınağa ıu. 
zum yoktur. Çllnkü., esasen daha ilk 
yapraklarında gençleri kendilerinden 
uzakla§tınrlar. 

Öte.ki tUrlü romanlara gelince; genç 
nıhlar dıt tesirlerine tecrübe, bllgl, 
nıb sağlamlığı gibl kalka.nlarla mu _ 
dafaalı değtlllerdir. Bazan bir sayfa, 
onların U.tUnde zehir tesirleri ya.par, 

Bir Bulgar generalinin 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

hakkında sözleri 
Sofya, 4 ( A.A.) - Domei ajan· 

sı bildiriyor: Emekli general Lu· 
kof, Zora gazetesinde yazdığı bir 
makalede Türk - Bulgar münase· 
betlerinin tarihinden bahsederek 
diyor ki: 

- li1ri memleket şimdiye kadar 
yabancı memleketler menfaııtlcri" 
ne olarak yekdiğerlerine kanıı 
kışkırtılmışlardır. Fakat şimc!: 
biribirine riayet etmeği öğren· 
mişlerdir. Son dünya harbinin ne· 
ticesi, bu iki millete mukadderat· 
!arının müşterek olduğunu öğret· 
miştir. Bu~nristanm cenupta hiç 
bir isteği yoktur. Bilakis, renupta 
Türkiye için iyi bir destek teşkil 
ediyor. İki milletin bu çevrede 
banşın muhaf azasma mü§terek 
bir taahüt §UUl'U vardır. 

Vişi 
tarafsız 

Mihverle Fransa
nın arası iyi değil 
Vi~in mihver ve demokratlar. 

la münasebetleri istikra.rslz olarak 
devam etmektedir. 

La.valin Petenle uzun uzun gö .. 
riişmesinden sonra gazetecilere 
demeçte bulunan Laval, Fransa
ıını mihverle eıJ.a.ıı müna.scbctleri
ll'fa iyi olmadığou, bu nokta tize. 
rinde Petenin dikkatini çektiğini 
söylemiştir. 

Vişinin şi:mdilik Fransız kala • 
cnğma şüphe yoktur. 

- Ra<lyo gazetesi -

Romen - Macar 
, gerginliği 

64 çarpışma 
oldu 

l,.Y<Uuı 2 ne.ide), 

muhakkaktır. lngiUzler tara.f'mdan ya 
pılan neı,ıriyatı, Bulgarlar yalanla • 
maml§lnrdır. 

İngiliz radyosu, Berllnde Hlllcrle 
bir muahede akdettikt.en sonra dönen 
Bulgar Kralmm Ortodoluı kilisesinde 
Hitlcrin zaferi için dUn dua ettlğ1nl 
söylemiştir. 

(Deuamı Sa. 2 Sii. 3 <le), 

Harp ve Psikoloji: 

Türk-Alman 
münasebatı 
Fon Papen Sof)~dan geçeattcn 

Bulgar b::ı.smma demeçte bulun. 
muştur. BüyUk elçi Ti.irk - Alman 
münascbetJeriııirı fevlmUi.de iyi ol
ciuğımu söylemiştir. 

- Radyo gn1.etesi -

Acaip generallere dair .. 
Bu harbin ba§ındanberi isimlerini sık sık Juycluğumıız 
bu acaib generaller, general kı§, general yaz, general 
zaman, general çöl, general açlık, general ihtilal ve ge. 
neral mesafedir... Sadri Ertem bu yazısında bu acaib 

generalleri tahlil etmektedir. 
._______________ __ ____________ _. 

Yazan: SADRlERTEM 
Bu yenJ h:ırp gerçc";<ten general 1 ~lılc, general ihtilal, general me. 

bolamıyan memleketlere bir <ıürü nfe .. 
'ilcaip generaller tayin etti. Do ı:encrailer harbin ba.,milan. 

fömcral ın,, genernl Y1U'.. gene- beri dünyanın clört kö~ inden va
ra] zaman, genera.ı ~öl, general zife almı~la.rchr. (Devamı 3 üncüde) 

Günlerin peşinden: ____ ............................................. .-........ 
Kokkö ür · n ·~ n fiyatı 

!stanbulda Etib!uık'm kömlir sa. 
tJş yerlerinde söm:bkok. ve :kok.'un 
tonu 23 lirwlır; fakat ayni kömür 
diğ~r bayile'r tara.fmdan 30 liraya 
sa.t.ıbyor. Ya.n! bayiler resmi fiya
ta % 25 e yakın bıi zam yapıyor. 

Bu fiyn.t art.Işında Etiba.nk'm 
muvafakati var mıdır? Şimdiye 
kadar bu yolda bir knrar ncı;rcdil-

I memi.ş olduğu için bundan kimse • 
rJn haberi yoktur. Ve eğer bıyilcr
oe kömür fiyatına yapılan % 24 • 
~ nisbetindeld zam Etib:uık'ın mu 
vıünknti ile oluyarsa bu defa ve. 
ıilen kararın scbeblııi nnlam:ık zor
l..'\Şlr. Zira Etlbank'm satış yerle . 
rinde 4-0 - 50 kiloya. kadar olan .kU. 
çUk perakende s:ı.t13larda blle kö
mürün tonunu 23 liradan hesap et
tikleri için bayilerin bu fiya.tı 30 
;iraya yiikseltmelerinde nasıı hak. 
lı bir sebep gösterebileceklerine 
akıl ermiyor. , 

Burada yalnı:z bir ihtimal var: 

belki Etiba.nk perakende satrş ile 
toptan satış n.rn.smdıı bir fa.rk gö. 
zetmiyor; belki kömür bayilerine 
de perakende nlıc!lar gibi kömilrlin 
to::ıu:ı.u 23 lirndıın Yeriyor. Bayi
ler de kömUrü !":J.Uı.rken kendi he. 
saplarına 3 24 - 25 gibi fahl§ bir 
k'ii.r ııtıve ediyor. Bundan baş1m an. 
ln.ş.ılnmıyan diğer bir nokta kalı.. 
yor ki bu da kömür bayileri tonu 
RO liradan halita kömür satarken 
"leri ta.rafta Etiba.nk'm kendı aa.
t:ş merkezlerinde kömür bulmımn
masrdrr !. 

Etiba.n.k'm satış me.11kezleri bom 
boş durup dururken bura.lıırda. pe
rakende olarak, hem de tonu 23 li. 
raya satılması mümklln olo.n kö.. 
mürleri bayilere dağıtarak % 24 -
25 bir kar fazlasiyle sattırmak ma
kfıl ve mantıki bir surette imh o
lunabilecek bir usul deı;ildir. 

HASAN KUllÇAJ'l 



Alman tebliği ! ingiliz ta yareler inin 
Uç ayda Sovyetlerden 1 bombardımanları 
alınan esir mikdarı Pari.a, 4 ( A.A.J -Teleminclıal. 

104 b I• n Nisanda lngiliz tayyareleri 
gündüz, berrak bir havada Bu· 
lonya · Sur • Mer'e taarruz et, 
mif)lerdir. Atılan bombalardan biBerlln, 4 (A.A.) - Alınan or. 

lan baş1mmandanlığının tebliği: 

Uçan 
kaleler 

Japon filosuna 
hücum etti 

~ 4 H J l 

Amerikahların 
Langley tayyare 

g~misi battı 

Malta bom
bardımanı 

devam ediy or 
--0--

4 - 5 - 1942 

Slllkaıt failleri 
(Bt11 tMafı 1 inci sagf ada) 

Blrlntn dok1Dr Serrer K&mD Tokg 
atın lam oıctatana etnelnce ıot 
JIIfmurbba Eut!Uldne gitmek em 
rint nrml§tlr. 

Don~ bölgesinde ve doğu ceı;. 
hesınıın merkez kesiminde Sovyet • 

ri mektebe dilşmü§ ve 14 çocuk 
ölmüştür, Hastahaneye d\l(jen 
başka bir bomba. ile ikı hutal>a 
kıcı yaralanmıştır. 

Yenı Dellal, ' (A.A.) - Amerik&D 
orduaunun teblltf: 

Loadıa, 4 (A.A.) - B.B.C. 
Amerikan bahriye nezareti, Lan 

gley Amerikan tayyue gemi*, 
bir petrol ~ ve Berry muJI. . 
rlblnin ba.t.mldıfını teblit eylemif 
tir. 

/ngiliz kralına Malta 
Topçu Albayı riitbeai 

1Je1'iltli 
Londl'a, f (AA.) - Krala Malta 

Jııl&Nfal, )'U'&lı km nbnme ballta 
neıUe kadar gGtllnnek .....attnt gG 
tenDlfUr. Muhtelit yerlerinde yaral 
Olan lazlann elblatlert pucal~ 
açlan kan n et llmeilril• Orttllm 
tur. 

r münferid bazı taarruzlar ya.p. 
:nI!lı - ve hay kayrplarla geri aW 
m lnı dır. Bi:Wn tannıızlanmız mu 
\0a.ffakıyetle n(}tlcelenıniştlr. 

Cephenin şimal kesüninde fazla 
ava11 faaliyeti olmuştur. Yalnız bir 

kolordu kesiminde 15 düşma.n tan. 
kt tahrip edilm.ifıtlr. Savaş ve a.v 
ayyarc teşkilleri Murmansktaki 

Londra, f (A.A.) - Röyter ajan. 
smm öğrendiğine göre, Sen Nazere 
kal'fl yapılan akın esnuında tngwz • 
ler baskın mUfrezelertııln atır kayıp. 
!ara ufradJklanna dair dolaf&Jl pyt. 
atar t:amamlyle asılsızdır. Alınanlar 

200 ellr aldıklarını blldlrmektedlrler. 
100 den eklik İngiliz askerlnln öldUtü 
tahmin edilmektedir. Bu hareketln mu 
vaffaklyetl ve stratejik ehcmmyetl 
dU,UnUlecek olursa bu kayrplan ha!lt 
saymak icap eder. 

Uçan kaleler And&man adalan a • 
CJlmd& Beııgale körfezlDde Japon ıatı. 
il tUoeuııa taarruz etmlflerdlr. Tam 
l.sabeUer alan bir kruvazörde yangın 
çıkm11tır, Aıker t&§ıyan bir gemi ile 
!ki lqe gemisi afır hasara utratıl • 
Dllfhr. 

* • " 
V&fln&ton, f (A.ı\.) - Bahriye M. 

zaretinin tebliğinde tasrih edlldlftne 
göre 11500 tonluk La.ngley iamlnd•Jd 
tayyare gemisi ıubatm son gllnlerlnde 
Cava aduınm oenubwlda cereyan•·· 
den uzun bir muharebe esna.smda bat. 
mıştır. 12 kadar be.hri,ell öhau,tilr. 
Sağ kalanlar Paroe lem.indeki petrol 
gemlaine almmlflaraa da bu ıeml de 
birkaç güp sonra batmı§tır. Paroa u· 
zak prktakl Amerikan donanm11mm 
lqe gemi.siydi. 

topçu Jıuvvetıertaln albaJ"lıtı rlltbeli 
Yerllmtetir. Netreltlll bir m.ajda 
kral kahramanca muka"Nmet ettikte. 
rlnden dolayı Malta vall.sinl ve halkı. 
nı tebrik etmııtır. 

* •• 
Malta, f (A.A.) - Otl: 

Adliye Ye abıt& derUl lfe 111 ko 
mUflar " hl.dm :maballhıde fUD}&ıı 
bulmu§lardll': 

KaUOQk tab&Dlı bir fılranpill bir )'11 

nm bac&lt, tabaDca parçalan, ata 
dallarma tAkıJmıı eııue net 
lan, etrafa ~mıt. boaakluk ._.,.. • .n 

* * • 
&Meri hedeflere mUe!el.r taarruz • 
lar yapmı l rdır. Limanda bir ticr. 
ret gemisi bombalarla ha.sam uğ • 
nııtılmışttr, 

197 numa.ralı hUcum grupu doğu 
derinin b:ışındanberi topyek!ın 
00 dl' men tankı tahr.ıp etmiştir. 

V~ingtoa, 4 (A.A.) - Anda. 
man adaları ilze-rine yapılıan hava 
akınını Hindiıtandald Amerikan 
hava kuvvetleri ıefi General Louia 
nrereton idare e~Ur. 

Yunkers 88 ve av bombardıman tay 
)"&relerinden mOrekkep mWılm teşkil. 
ter per§embe ve cuma gUnleri ara 
vermeden Maltaya taarruz etm~er· 
dlr. Hava bataryalan bllhasaa. pervem 
be ve cuma geceleri durmadan ateı 

etml§~rdlr. HUcum eden tayyanler 

lskarplD Ankarad& Hatay k~ 
matnamıdan aJmm .. ayaktaki oo 
rap oldukça gttaet. ayak temb n ba• 
knnlıdır. Elbl.ee parçuı yeni bir laı • 
mqtandn'. Tabanca p&rçal&n toplan.! 
m.If, dn.rdakl bahçellğe fırtlJU beı 
ıey blr araya get:trllml§Ur. Bu ara~ 
bulUD&D blr vtıcut parçuı, kı~~ 
ıın. gelen adamm mOalUman o 
sebabmı bile uyaııdmnlftır. Bu yılm tık ile;: aY.,mda Sovyetler 

ı\ man doğu cephesini yerinden oy 
ııtmak için yaptıkla.n boe tc&eb • 
aler esnasında ve Alman taarruz 
n !!onunda insan ve malzeme be. 

onrndan oldukça bUyllk kayıpla • 

Amerikan 
donanması 
Japon donanması ile 
yan§& çıkamaz mı? 

1190 tonluk Pe&ry muhribi ile 
Port Darvln liı:xıanında Japon tayyare 
ıerı tarafından batınımırtır. Pea.ry 
geçen umumt harpte lnf& edilmifti. 
Bu muhrıpten kurtuıaıııar h&di8Ulz 
karaya. çıkanlmııtır. Bu Uç ıemldeıı 
subay ve er olmak üzere 700 kifl öl. 
mU,tUr. 

den dördü dU§!lrüımuı. befl h&aara 
uğratılmrıtır. 

Bladlıtaa 
mlzallerelerl 

hkarpUı. Hatay kundura ~ 
aahiblne ~ adam bir mQd.; 
det d11fUDdlUrteD .mra buDu al&DlanQ 
lkl klff oldalanu llatırıamııtır. Btrilt 
tUrkgeJl iJt konQfUD&ID&ktadır. Her 

ra uğramıg1ardır. Önemlı sayıda 
insan kaybına malolan knyıplaı dan 
başka düşman 1 sonktınundan 31 
mart lt42 arasındaki devrede top 

,Londra, 4 (A.A.) - Hava ne. 
zaretinin it1Uhbıırat aerviaJnin bil • 
ciird!ğlne göre, perşembe glinll lr. 
glliz tayya"eleri tara.fmdan Poissy. 
de Matford !a.brlkalan Uzenne ya
pılan taarruz eınasmda çekilt'n re. 
simler hombardıır.anm tam bir iaa 
betle yapıldığına ve bu mUhim o. 
tomobit mile&sesPSinin pek ağır ha. 
ııarlara uğradığına gUphe bırakma. 
maktadır. Renault ve llatford f&'J• 
rikaları Alman ordugu iç!n ayda 
ta.krlbcn 2 bin k 0 myon imal etmek 
•oydi. Bu rakam Frnn!l:ıdn Alman. 
far 1ıe .. ab•na yapılnn kam)onlarrn 
:ı"':ığı ukan yarısıdır. Malford 
fabr-11-ası bundan ma.?.da 400 knm. 
voıı vücurlc getirilmeei için başka 
yerlerde bir ara~ a getirilen ayrı ay 
n pnrçalar imal etmekteydi. 

Tdkyo, 4 (A.A.) - Japon do. 
nanrnası sör.cllsU Dom~ Ajıuwna 
demiştir ki: 

. ...... ,. (Ba! tarafı 1 inci 84yfada) 
gaute!ere söylemiltir. Celse, bu 
11.ıhranlı auda ~ mcmleke.. 
te ne gibi dire&titl« verilmesi ge.. 

(Baş tarafı 1 ine: sayfada) rekli olduğunu JDim.JuMJ8. etmiştir. 

halde ecnebi olacaktır, 
t,te tahkikat bu nreU. 1nJdpt e 

mit Ye nçlular ~. 
Dtter tarattan. ADk&ra mQddem 

mumDJtt. SOle7JDU 8atoJa. A.bdur .. 
r&Jman SaflD8D!D 'OakQpten ptinqt 
bavııldan evvel, bir b&'t'Ul daba get.lren 
Adapaarh bakkal kadım ,ıddeUe ._ 
rqtırmaktadlr, Keob6l bdmm ... 
kAll ta~ olunmut. :pk•lenmen SOia 
tertibat alııımqtır. 

ekfla 104 bin 128 esir vermiş, 216i 
zrrhh araba ve 2619 top birakmış_ 
t.Ir. Aynı mllddet mrfm.da $o\ryet 
h:ı.va kııvvetlerlnin kayıpları . u • 
dUT 

17ö5 tayyare hava savaşlaru1da 
diJ5ürillmUştur. 250 tayyare uçak. 
~a,·ar topu ate§ilc tahrip edi.ro41. 
tir. fiCS tayyaJ"e Ytrde tahrip edil • 
mie ve 110 tayl'!lrc kara teıkille • 
rimıe tarafmC.an düürli>?nüf?tür. 

o-~-

Macar naibinin 
günlük emri 

a..upeote, ' (A.A.) - .Macar i§g'al 
kıtalan kumaııdanlığınıı. hitaben net. 
rettJtt,muajda naip, bllhaasa oöyle 

emektedir: 
Uc aydan tazıa bir aamandanberl 

Macar kıt.alan cephe gerl.lindekl top· 
raklard& nizam ve a.-yifin temini.De 

rdım etmektedirler. Vazt!clert bun. 
daıı ibaret olmüta "beraber kıta lan • 
aıız, Sovyetlere yardım için kütle ha.. 
lınde karvılarma çıkan çetelerle fld • 
d t1t ~rplfmJfl&rdır. Macar k.ıtalan· 
nın muvasala ve ikamet ıartıarmm ve 
çetin bir kıtm gUçlUklerlnl yendlkle. 

Norveçte 
Binden fazla öiretmen 

tevkif edildi 
Londra, 4 (A.A.) - Norveçln bU. 

tUn ııchirlcrinde hergUn Norv~ll ögo. 
rctmeııicrin tevkif edildiği öğrenll • 
mektedlr. 

Stokbolm Socialdemokraten gaze • 
teslnln bllcUrlldlğine göre §imdiye 
kadar iki binden faz.la öğretmen tev 
ki! eclilmlftir. Trondhelmda bulunan 
bazı öğretmenler Rus eslrlerlle bir 
ilkte ı:alıotırılınak Uzero Barluıtar ha
va meydanına ııın~rtlml§lerdlr. 

Şifi kabinesi 
kuruldu 

rınl memnuniyet ve gunırla müşahede 'Madrit ıl (A.A.) - Santıagodan 
diyorum. Kıtalanmızm techlzat ve blldlrildlğlnc göre yeni Şlll kabtneııi 

sU&hlannm modern barbln zaruretleri. §Öyle kurulmuıtur: 
ne uymamasına rağmen bu gUçlUkler Harclye nazın liberel Barroı Jarpa 
yenllıntşUr. BeklenUmedfk çarpı§m&- Dahllye nazın radikal llıforales. 
ıar olmuıtur. Kıtalanmız Macar as Maliye nazırı liberal Matte. 
kcrinln tarihine ıantı sayfalar ilAve Harbiye nazın radikal Duhalde De. 
etınl§lerdlr . dlna. 

Naip Ukraynada i§gal servisini ya- Sıhhiye nazırı sosyalist Eekudero 
pan Macar askerlerine de hararetle Ticaret nazll'ı radikal Alvarea. 
teşekkür etmiııtlr. İ§ nazırı demokrat Leyton. 

1 

Adliye nazırı demokrat Ortuzar. 

Ja on anın Berlin ıe:.Uttemlekeler nazın sosyalist Pob 

P Y İa§e nazın sosyalist Sclınarcke. 
elçl·sı· Balkanlarda Parıamentonun ıık topıan~ısında 

"Kahrolsun taıtzm,, dlY• batıran ~-

Budape,te, 4 (A.A,) - Ofi: 
Bcr: indeki Japon büyük elçisi ge. 
ı.01'81 Osbima'nın p:ı.za.rtcsi günü 
husust surette Bud p şteye va.rdrğı 
ı i bir kaynaktan lildir:Jiyor, Ge
neral, Budıı.peştede Japon büyük 
clç!9i ve diğer birçok f&hliyctlcr. 
le .görüşmek frrsatmı elde edecek. 
tir. 

Mumaileyh, kısa bir ikametten 
sonn Bük~ ve Sofyaya gidecek. 
tir, 

Sofyada. Japonyenm Ankara 
elç' 'yle buluşm:ık Umldindedir. 

~f~l 
• :bkender, teb&aıiyle babayane 

yaşarken lrnn hUkfundarlan gibi sec. 
de olunmaf:ı heves etml§! Kibir ve 
azamet de sart bir hastalık demek o_ 
tur. 

• Biz söz söylerken muhatabın aöz 
glren kulağına değil gözlerine baka
rız: O bize anlatırke!l ııözlerlnln çık· 

tığı yere yani ağzma değil yine göz. 
terine bakarız: Galiba ruh gözlerin 
içinde veya yakmında bir yerdedir! 

ıı: Namılt Kemallmizln en güzel ya. 
zı yazmasına bir sebeb de ''eserde pa· 
yidar olan makaldlr, meal mUntakll 
olur., dUırturunıı tAbl olmasındandır 

da. 
• Trende hareket eden bizız:, haL 

buki sabit olan telgrat direkleri mu. 
tehıı.rrtk g8rUnUyor; keza hareket &

den arzdır. Halbuki bize nlabeUe sa· 
bit olan gUn ş hareket ediyormuş glbl 
sellyor; her gördUğümllze inanmrya. 
ıı.r 

• lı!Adeıu devlet meşguliyeti bin 
bir cet!& lflwden mllrekkebdlr, bir 

1 tarafından idare olunamazdı 

dl komUnLst mebus mccllaten çıkan!. 
mııtır. 

Cumhurrelal Rlos bu toplantı mU. 
oasebeUle verdlll demeçte Şlllnln 

Aı:xıorlka kıta.!lndakt diğer memleket. 
terle daynnıoma hallndc bulunacağmı 
ve !akat şimdiye kadar takip edllen 
dıt pollUkanın §imdilik değL,mlye. 

cctın 86ylemlıtır. 
Parlamento üyeleri toplantıda hazır 

bulunan Arjantın heyetini bUyUk te· 
zahUrlerte atkıolanmılardır. 

---0----
Ruıyaya Amerikan aıkeri 

gönderilecek 

Nevyork, 4 (A.A.) - Haftalık Nev 
Republlc yazıyor: 

Gelecek ln,.Utz • Amerikan taar. 
ruzunun Rus ordularına lcuvvtW blr 
yardım §eklinde ın1 olacağı yoksa bu 
taarruzun mUstakllen Avrupanın her 
hangi bir noktasına mı yapılaoatı ma 
IQm değUcUr. Bu husuata blr karar ver 
mek mUtteflklerin genel kurnıaylanna 
alt mesele lse de lkl pktan birini ka. 
bul etmek artık bir zanıret haliııJ aL 
mlJtır. lSu ikl 1hUmalden en nıUeuiri 
§lmdlki lmkAnlanmıs lçln pek afn' blr 
yUk teıkll edecelf ise Ruayaya yallus 
tayyareler değil pilotlar ve kara per. 
sonellt tanklanmız:la beraber ekipler 
ve scvketttflmla topları kullanacak 
askerler de göndermeliyiz. 

Japonlar eairlere iyi 
bakıyorlar 

Vatlngton, ol (A.A.) - Beynelmilel 
KIZilhaçm t.lldlrdlğtne gl:lre, 8blkoku 
adaamda göz hapsine alınan 374 eıılre 
Japonlar iyi muamele etmektedirler. 
Esirlerin arasmda bir İngiliz 2 Ho. 
landaıı ve 15 Avustralyalı bulunmakta. 
dır. Dıtertert Amertkabdır. 

Amerikan fılosu bundan on yıl 
sonra bile Japonhra kat'f bir sava., 
verecek kuvvette olmıyacalrtrr. Pe 
arl Harbur'de be'§ Amerikan zırh. 
lrsı batırıl~, <lôrt zırhlı da hare. 
ket edem.iyecek hale getirilmiştir. 
Japon ve ~n motan a.rum. 
d~ lıuıUnJtii nilbet Japonya lehine 
clmak ilzere 10 a ka.rp 9 dur. Bir. 
le~ dC'Vletler 1943 de 17 zırhlıya 
11abfp ol8cak1armı talıınin ediyor -
lar. o tarihte Japonvanın da hiç 
o!rnazsa o kadar zrr.hlm olacaık-
t.Jr. 

Bemen • Macar 
gergıauıı 

Stokholm, 4 (A.A.) - Tu A. 
jansı bildirlyor: 

Ba.sm me.lıfıllerine göre bütün 
Macar, Rumen hududu mUddeön
cc krt'alar arasında çazop11f1Dalar 
oluyor, 

Svenaka Dagbi&des gaze~n 
Bertin mubabbi son günlerde 6' 
çarp~ kaydedildiğin! bf.ldirfyor. 
Bu ya.kmla.rda Tyrlgu Murcey 
~riııe ya.km bir yerde ciddi b:r 
OVPiflD& olmuş \'c Rumenler Mor. 
sez ve Na.dircf ~ehirleri araamda 
hududu geçerek Çekilen Macar hu. 
<.~ut koruyucularını ldlometreler • 
ce takip etırıJttb-, Bilkrettead lrla. 
car Hç.lei ım>tdt.od& bulwunut • 
tur. 
Ruınen Haridve NaZtrbfı Ru. 

men.!erin mUd&faa ha!'eketlerinde 
bukmduklanm ileri ısürerek pro. 
teatoyu reddetmi•tlr. 

lrUfadan patıaml§lardır. Hava kar§ı Azad, Gsnd!Jıin komiteye taVlli. 
koyma bataryalarımız; iki ağır Japon yeler yapmaık üzere hareketini bir 
bomba ta17areıl dueunnllfter ve muh gün Recikürdiğini il&ve etımttir. 
temel oluak dltcr ikillnl buara uı. lılUMkapla.ra bugtin öğleden l!lODl'& 

ratmı§lardır. rla devam edüecektir. 
Bataan'da: Dtlftnan 3 nian ötleden /..,uM,f'a, 4 (A.A.) - B.B.C: 

sonra kUçtlk ve &tır çaplarda toplarla Hindietanın miWakbel idaresi 
tıç saat .Uren llddeUl bir topou &tefi ni tayin i~n bu ak§&ID Sir Kripe 
açmıştır. Atı§ın flddeU ltllıe.rlyle bu· ve Hincüetan başkumandanı gt:" 
nun bir piyade bQeumu hazırlamak 1. nerai Vawl ile HindiMan liderle' 
çln yapıldrfı aaııılmıfla da bir hfk:uaı rinden Nehnı ve MevJaua Aat 
olmaDllftır. DOpıamıl Cav!Wden B&. arasında müzakerelere devam e 
ta&A'a orta çapta bazı bataryalar dilecektlr. Gener.al Vaval'iıı 'bu 
n.a.klettıtı tahmin edilmektedir. Bun • müzakerelere i,tiraki, manidar 
dan bafk&, blr çok carpıfm&larta her tel&.kki edilmektedir. Çünkü nı~ 
iki tarafda devriye faaliyeti yapıl • dafaa met1eleeinin bir anlumaw 
mlflır. varmak-ta en belli başlı manii teş 

Pike • Bomba ve aavq tanareıert. kit ettiği zannedilmektedir. 
kuvveUerimlzl dal'ıt.matı g6zeden bot Hind müslümanlan lideri Meh· 
bir gayretle, aon 2i saat urtmd& cep met Ali Cinna, Hind m.UaHlmazı· 
he hat:l&nmıa ve J'eri çeVrelen taar. lan konferan&ınm İngiliz teklifl~· 
ruzlar yapm11ıardır, rlne veri~cek cevap ha.kkında. he 

* • * nüz bir karara varmeıdığmı ~tı·;' 
LoDdra. .f. ~A.A) - 'l'1mM guete.. rpiş~iı° 

al, Bt~ ç:atpıf&ll Rtı....U ll'CSl,tJırAN ~ ... 3 

hakkında d1lor ~: r NtN SÖZI.l~Rt 
Btrmanyadald "YUlyet bakkındaki Aw.bad. 4 (4.A.) - .lliı.ıtl. 

haberlerin en keta.tı, )'aland!P. Ak - man cemiyeti ftW Jl.nnah lMJ8ln 
yab' da JapoıDlar karaya caJamt de· §6ylc demj,ştlr: 
ttıJerdlr. Uman, JıA1& taraflDusdan "Ka t'i kararmıız ve t.ek hedefi. 
kullamlmaktadrr ve Çunklııg aöscU. mi.z !;Öyl~ bir kül teşkil eder: Hin
sOntm bu haberl yaymıı olmuı u c!Jetıuım, HiıM. ve MütliWw'I dev • 
çok gariptir. ' letlel· 014.t'aık aıynlmaat". 

Bununla bera~r. Japon denl.Jı kur Pald9tan !?le9eleaind$ baıbııe • 
YeUerl. Bin&ale körteai açıklannd& ı den Jinnah IUJlı}an eöyJıemiotJr: 
bulunuyor ve bu kuvvetlerin bu böl • "Bize bU.'lU vameJeri ~ 
gede bir çrk&rma barekeUDe te~bUI 1 bahis değt!ilir. Biz bunu alacağız." 
etmeleri daıma mUmkUndUr. Mum:uleyh, MU.ltlman cemiye. 

öteki h&berlere gellnoe, bunlar cld tl.nin, 'ındi yüz binlere delil mil
dldir Esaa yolun doğıuıunda balta glr. yonI.a.ra ''aran bU ~lddü oldu • 
memlş ormanlardan kendilerine bir ğunu söylenıi§tir. 

Bundan ..,ka, htdf-nla huırJam.. 

fm& kanpD bir bafka -- dalla 
Yardır ki, bu Abdarrabm&Dm ifade • 
lfDe eöre, ~a. Cll"tabo7la, ..... 
bir kadmdır " dDzCUn tOrllçe luımat
ınaktadır. Bu kadın Pavlof namma, 

talebe yurduaa teletoıı ederek A..bdur. 
nlıma.Da randnular verm1ft1r, Bir de 
fumda Abdarnbman, Pa.ıat .. bu 
kadma mOWd olmUf ve Gedfkpqa 10 
ıu Usertnde A.uk .tnemamım arkum. 
dakJ dar aokaklarda bulupp konut
muf]ardır. J'abt flmdl ortada 
yoktur. Bu kadm Pa..ıoı n KOl'ldJotla 
h\lvlyeUerlDl laktıunata JU'dım etmlf 
Ye rand"111an ıeetııt Jflnde lnaJlem2-
oı,.m. 

B••la SfllaaDJa 
cevabı 

(Bfır fart1/t 1 inci tffl'fJft:ıtf.a) 

t,t.. ..._... ôtarUdUr ki, &"ençı.rtıa 
mQralrıh..,. bir aurette her eUeriDe 
~ olnaıaaJan zararlı ayüabWr. 

4hJAk lmriııde fena t.mier yapea 
rwwpan)ar ftl' mıdır ? 

blllJallar taamdan 
llmrllklan 

yol açarak ilerleyen Japon kuvvet.; Hint bLr'liğf. MUBlUman cemiyeti
ltrl ile ı nisan gecesi yapılan §lddet- nlın s ne~ fop}ant:rsma. hitap eden 
U çarpıplalard&ıı IQJU'a1 ileri kııyVet· Jinnn.h, BrltAnya teidiflerini ha • 
terimiz, Prome'den geri aJınmlf ve bu tulatmış \•fil! hUTalJa, demiftir, be.
kuvvetler §ehrın §imalinde y~nl mev. hi.ı mevıım ola:ı vakıa, tefen-ua
zUerlM girmlfUr. 1 tın, ~:..-ı1dl lduğu gibi gelecekte 

- Alılü .asa çok kaplayıcı ve ..
nif çevreli blr merhumdur. Bir genci 
t&hrtk tdea, tau tenıayUUero an1lo,. 
den pbftt utrlerlyle .tntibara ellrlllc
leJeD eeerler de bence abllk Uzertndt 
ten& tealrlel' yapnııt olurlar. lılub&J71 
leyt tlrpenneler içinde bırakan kitap.. 
lar, l'enelllr 1çtn gerçekten köttıdllt'. 

- Gençtik romanı nuıl olmalrdır1' 
- ~l~ romanı tefkibl bana pelı 

(Ba.5 taraf' 1 inci sayfada) 

Şark cephesine ttalyan kuYVetleri 
de ııevkedil.meğe ba§lamııt.ır. 10 plya. 
de ve • dat tUımınl birbiri ardmca 

cepheye naklolwınıaktadJr, 1taıyan 
hava kuYveUeri de parça parça cephe 
ye gitmektedir, 

Alman kuvvetleri Polonya vt Ka • 
caristan yolu Ue yıtmak bölgeıerine 

fltmcktedirler. Kıt mutıuebetiyle cep 
belerden alınant&J' da kıemen yaya ve 
kısmen trenlerle yığınak nokta.sına 

rttmektedlrler, 
Alman taarruzunun mayıstan 8nce

yapılacağına lbtim&l verllmemekte-dlr 
Sovyctler de Volga boylarında ba

z11'1adıkllrı bQyllk kuvveUert oepbe 
zsin önemll bölgelerine sevketmeğe ha§ 

lamıtlardır. Harkof, Tagenrok aruma 
90 tllmenllk Ruı kuvveti topJarıdıtı 
haber verıımı:J ·tedlr. 

SovyeUer, llkbnıı..r taarruzunu kar 
~ılamak için olacak taarruzlan ha.ttt. 
letml§lerdir. Fakat Alınanların nıu • 
kabil taarnwan artmıttır. 

- ltaclyo ~ -

Almanya llkbahan encUte ile 
bekliyomsaı ! 

.Bern, 4 (A.A.) - Dern Bund ıue· 
teslJliıl Berlln mulı&Dlri )'ILZl)'or: 

Almanya ilkbaharı endl§e ile bekle. 
mektedlr. Çllnkll zaferin 1939 senesine 
nisbeUe da.ha kolay delil daha &ilç 
şartlar altmda elde edlleblleceftnl ve 
Al~yaıwı ancak dalıUt cephe em. 
eaısiz bir gayret sa~ttıği takdirde 
muvaffak olacapı anlamıştır. TarL 
hin hiçbir devrinde hiçbir mUletteıı 
bu kadar bUyUk bir fedak!rlık isteıııı. 
meml§tır. Alman milletinin b6yle blr 
ga:rreu söstermete muktedir olup ol· 
mıyacağmı tarih slSyllyecektir. 

• • • 
Moekova, ' (A.A) - Umumi aaker 

ilk devresinin ilk 2 ayı içinde Sov· 
yeller blrlltlnde mUyonlarca er taUm 

S&ttanp'da Japonlar, Tunau'ıııın ı ·le bazı p. •1ipierl bildiren 't>eat 
115 mil şimalinde Yadıe dolaylarmd& bir be~ annaı.on~ •n çok fazla ha. 
bulunuyorlar. DUtman. bUyUk terak· yat! b'r ön.em ve mo.biyC!lt almış ol
kiler kaydetti,tlni •öylUyor. r..ıumhr. Fl"Jtietnn projeel Müelü • 

ÇinWer, Tunıu'yu kahramanca mu ma.n Hbdiita.n iç;ın bir ö!,üm ve 
dAtaa et.ınlflerdlr. S:ı.nıldıtına söre. !talDll me "'l~b. Bu itibarla Pa. 
ancak bombar4unaıılar, yiyeçek, sıı ve kistan pr.:?n."!pin n milpbem o nu
ınUnakale Yoklufu bu tehlike)'i ~ YM cUmlelerle belirtınesine bO. 
burf blr hale 11<>km111tur. tün gayretlerlm1zi sarlediyoruz. 

Birmanyadakl kıtalara kumanda e. 1'11i.~lin hi:'.ciyef'Jnbı trıkerriirtınü 
den general Aleksander, hava kuvvet_ görmek i.15temlyorııı. Kendi ken
lerinln mttzaheretınden mahrumdur dimize k:ı.:-a.r vcrebilme.k mili haık. 
Mttnakale hatları azdır. :iasnn bir ~ kımI7. ı;ilpheye mahal bırakmıya • 
hail ortamıdadır. BUtUn bu gtıgıtıklere enk hl.r taT"z:.da kabul cdi medikçc 
ne dereceye kııdar kar§ı koyabUecef!· •ıe yürlirlii'}e girmedikçe MUs'ü. 
nl s8y1emek zordur. Yalnız trredaua man cemiyeti tetm~ edilmi§ ol. 
vadlıılnde, dört bin Blrmanyalı Japon rnıyaca.kt.ır. Bir ecnebi tecavüzü 
tarla birlikte çarpııııyor. c;ınuıer. Sil. tehli.k("slni tamc.miyle mlldrlk ol
tang'dR. da astıer bulunduğunu bildir n:am?U l'Bğınen, kentli ıttam.Izla., 
mektedlr. Japon davaaınm. bu kör ta h:ıli haztr;ı ni9heUe, ietilrballn pa. 
raflarmm sava~t kabilelert belki de :arlığuu yapa.ım.yız, Böyle o duğu 
çok bUyUk defildlr. Fakat memleket halde b'lc en hararetli emeHaıiz. 
bllmeıert dolayıılyte, <ltlfmP, bunlar_ Hindi9tant ınlldsfaa Ye hari>e de. 
dan çe~ rehberi ve belki de haberci vama yaribn eUnekUr," 
olarak lsttfadeler tlmelctad1r. Yeni Delht, 4 (A.A.) - Madam Çan 
Bununla be'l'llber Japonlann !Mnnan. kaytek tarafından Nehruya bir ınek. 

yada, Malezyayı iR&I ıotn kullandık- tup J6nderlldltf fakat bu mektubun 
tart kuvtUerle mukaye911 tdUebDecek llindilt&D kanwıu....Slf h&kkrıada 
kunetler kullandıkları tahmin ~ flJSldl yapılmakta olan mtıukeNl•rt• 
mu. Halt& bir tek kunetU laQcum, hiçbir aıt.k&lı ol.madıtı baber alm • 
bunlan d.a#rtablllr. Oeııeral A.Jelu&D· mqtır. 
eler, kendisine yeni takviye kıtal&n --------
ulAfıncaya kadar, bufr(1nkO. kuvveue. laveç - Alman tİcaTet 
rını 111uha!ua etmelidir, müZakereleri fenala-

• •• 
Bnrma, • (A.A,) - Müttefikler 

Proıneden çtldbni•lerdir. Rioat ha 
rektfi Jntia."'llla yapılmtfitır. Japon 
bıyyareleri dilnııta.rlannnzı bom 
bardrman et.mitlerdir. Birlw; uke 
ıimiı: öhniletUr. 

fıyor 
Cene'\Te, 4 (A.A.) - Tu Ajeıı. 

ıı bildiriyor· 
C@MVre 8!yut malıftlleriaıde bil. 

dirildiğine g&oe t.veç • Alman ti. 
caret mO~leri gtt.tilroe fena. 
JqJyor. tki menıl~t arurndaki --::::..========== IOD ~rU§meıı.de buna att p ö

Jilmıtı§tQr. Yeni ordular muhtaUf nemH ali.metler vardır. 
blHplerden geliyor. Krtaıardan 8'0· BiT laveg ekonomi pseteai bu 
h1m bir kısmı tetUtlerlnl lftQktmme1 ~ blm ~ .,_ 
geçlrmlflerdtr. r c'•• tan l&w. · 

vamh g&ilnmUyor, Fakat bu elllıle m 
deme~ t8tedlftnlzt anlar gibi oa.,.. 
rıım.. 

~fil muayyen ga,.ıft' ~ 1aa9 
lamak, onıal'dakl ruh ve )1hrek ku"'9 
tlnt artmnalt, Yledan teJlkktlerin.f, m. 
ıanltk duygulanm bulemetr. Mttıa 

mtttetekklrlert dtlfOndUne JertdlP, 
Her mtnettn PÇml§ rtınl•rtade '" 

ya,ayan tarihinde elbette 15fG1eee1r 
kahramanlar Y&!'dır. Bunıan )'ilam 
kunı ve he,.carwz blr Utm d1ırs1a
ıutu ile yaaum" t&rlb .saytalat111da 
bırakmak dotru olmaz. Sanatk&r u• 
lemJtr bu menuları ifleyerelc romaıı. 
lar meya&n& ıetırirlerae, gençlllr ter
blve.11 lcln • sııuı Yolu &QIDll olur. 
lar. 

Bilirsiniz ki, kahramanlık vatıım 
kılıçta yapılmaz, fennin, ilmin, faz:t.. 
Jet Ye ptkattn de btlytık kahnmanlan 
vardtl'. Bunlar Ostadlarm Jnınce.klaft 
fikir Ye hlı lbldeleri Oıtttndt ynıueıt. 
me ortaya mulılelem 8melder oıb~ 
Memleket ~11~ buntan olrur, on • 
lal'll hnPenh1er. ~vlelltele •atan ha
van tc:hld• alı1t'ln ııtl.JıeD, tuflve ect.. 
bil' mllne9t tnıbllr dotmUI otur. 

- ımn bir edebiyat yaratmak mtım 
kUn mOdGr? 

- ııun edebi~t. eald bir daY&duı, 
lllntet var o1du1rtan mnra orıun edebi. 
yatı da elbette ki !ıu9Ut renlctert, ı., 
ka milletlere benzemez. '4blıl19t1e 
kendilitlnden ortaya oınr. Bt9de ele 
bqka ttırHl olnıMı mllmlctbl dtlUcUr. 

ESP'/:'.F'Jen •ecmela: 
Kbmellla bir 111D1 etine taabböd, 

YtbDcl 
Dinme. der'ulade edet'9eD o 111 

mutlak >'1'P ! 
Gtrdlfln yolda ıaavattak ~ 

Ned 
~ ,.... dolıpıa, 1MI ,... ..... , 
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f:!o.rp ve Psikoloji: 1 

Acaip generallere 11!!!!!! 
dair.. Baro umumi heyeti toplantısı 1 Kömür ve oduncular 1 

birliği kuruluyor G (Ba{! tarafı l tnc: say/ada) 
iti cnernı lncı D:ı.ltıktruı Knr:ı.de

l~ kndar ola.n c~phe,ye hükimdlr. 
kı General ynz Afrik:ıda nisandan 

,llYların.a kadar hüklim sürer. 
i General zn.mnn bU)·Uk bir isrnrla 
/.clınu hı.\·sıye eder: Kendini bar. 
3 an, nı:ı.lzemeyi h:ı.rcıyan. zama. ••n t • C\•::ccühiinU kazanmamı~ olan 

1 Cll1erııı ı.amnn önünde -;ilahmı 
iın cdecekt'r 

\ 1 1 • 
ı, 1 1 <l~rım harbinin karşısına çı. 

~· l;us geren gener:ll zamandır. 
lıaz •eııcrnl ı;öl hazan bir taarrumn 

e :aıı mUclafıı.anm ta kendisidir. 

1 ibı neraı !:Öl Afrlk:ı. lıarplcrinde bü. 
l:ıi • ZekAJardıı.n, bütün erkanlhar. 

1 eleraen, bUtUn planlardan, bU. 
ı ıı~ .. strateji kaidelerinden daha 
f>ld 4~ bir lmdrct sanıldı ,.e mağlüp 
la u~ıına kimse innnmndı. Ordu. 
, ~ tıitıcndi, ~imali · Afrika bl~ 
a:, I\ .sahip deği5tirdl. Va~t gene... 

o!ol pre tljini muhafaza etU, 
• ~ neııı.1 o.çlık A\Tllpaya denizden 
':ır•ılal'ak bir lhl'B~ hareketindcu 
'rılıa.. chemmJyetli sayıldı. Har. 

~.. btrkaç yılında bhtün zaferi ge
•ı~tal ııçlır,'ln tesis edeceği umul. 
ı t:!:t: Sanıldı ki büttiıı A vropa tehir. 
, 'u nnahtn.rlıınnı ~eneral açlığa 
c., •

1 
ın edeceı.1er, önünde diz ~oklip 
an af dilc~·eceklerdir. 

'.tıG:neraı lhtlİal<len ise barhin bıı-
111 ' nnbeıi ı:ok §eyler bekleniyor. 
'"ld llcrlindc ihtilil çıkarok, 1'lo ·,w. 
lıi a ihtııaı çıkacak. A\TUpanm ~ 
\ rıeıi ltıuı ,.e a~ içinde kalacak 
r:d{;lııcm! ihtilal aklmı oyn:ıtnrak 
~ 1 clofo:den seçecek snnıylnr ho

,:tea'k, 1 uugünk\i ba Jnr nya~t, a,. 
1ar b:ı..5 olacak". 

tı ·flııdi )'eni bir general a.calp gc
r.lller kafilesine l."ntılclı. 
;,~ner 1 meY!e? 

• enernl mesafe llimalaya fle 
'lı~tl'ah ıı arnsmda Pastftk'le At~ 
ılntıı, o:tae;ıncJıı (lolaşıyor, Görünü. 

1 
ileybetlidir. 

~i· 1e:r~t li bir İmparatorluk gü
~ lltl"n .;o•ıra ortaya ı;ı~ıit, dün. 
~llırı en geol5 mc ateleri üstünde 
~ 1110sun11 ;:tylp rılmnlığı lı;ln a:ıa
~·· l1j bir hali 'nr. mınvanın en 
tl Uy~l( 'J.ıt'nl:m Uo;tilıı c, en büyük 
:rı~ ne bir ll\'l'Ç kum tane. 1 gibi 
~ 'l>ılcn Jnpon ı ·u\\ etleri önUnde 
~erııı nıe afc. J,u a.kmı durdura. 
'· Yok cclccclı: bir ''arlık sayıl. 

:ı.Jd.attır. Filbnldka muhayyile, 

1 
!l ·~t, :r.e • ovtmlan hepsi gene. 

1 ille :ı.fcniu m:ınt-Osu nltmdadrr. 
life 11" üt.ennhiye benıiycn bir 

•:ı .... 
••l~l'c n;:zmı n"l\"Or Ve .lnııon ·e • b ~ • • 

:ntteri, tayynretcıi, askerleri b!. 
er l<Ur:Uk hap ~itli bu ai;'Tz<la. luıy. 

llYor l . 
ları, ynpaıı, fakat kadrosunda 

1 landa heyeti l•ulnmıynn toplu
tlar insan'arın cnnrnı cmnnct et. 

,
1
tr. ~~ln ancak mulıayyUelerln yıı-

~ tıı,'l bu cin generalleri bulnbl. 
Otlar 

,. llarhİ yRpan iıı nmlır. Harbi lıl:ı • 
~etlen onun ur..tısıdır. İnsan zc. 

t aeiz '\'e U\'U~furiıeu, insan i. 
~~I 1.a:ıfa uğıııclı mı cle.rlıal in 
ıı imde inin ,.c pe'-'inden kabın 
'''etler ortaya çıkar. 
~btta ''e p"An lf1As etti mi ya 

ı.. itler, met:Lfiı~~ı: ktJn·etlerin 
llh -llt1a ı;cleccğl öytenir, yahut 
l lat \'c coğrafyenm o zamana ka :t asıa pl!nm ,.e zekanın hizme

lınınzımı' olan km'Vetlcrine 
Uraraat edilir. Y:ığmurJnr, karlar, 

11 
f;İlrlar, manhı.lıır, mesafeler, ya. 
t ~osya.1 HıUm:ıller birer flntfor-
~ ~!yerel< harp ceptırslnc E;İtler
~t· l\cajp ~enertlller böyl~e nıey
lkJ' ~kıırlar. Bunlar ba'ı bozu",{ 
u!{ı"1~n yarattığı ım.;ı borolc mah

artıır. 

SADRI ERTEM 

..... - - 1-~---~ 

Avukatlar sigortası için yeni 
bir esas tesbit edildi 

İstanbul barosu umumi heyeti dün 
öğleden sonra, Eminönü halkevlnde 
toplanarak, meslek sigortasına. gir -
mek mecburiyeti etratuıda ltonuşmuş 
!ardır. 

Müzakere sıra.'mlda, adliye ı.·ekfllc. 

tinin sigortaya girme mecburiyeti hak 
kındaki kararına JUraz cdllml§, Ana. 
dolu sigorta §lrketinin mukavele esas 
lan ve sigorta şartlan da ağır görtıl· 
mU~tur. 

Bir kısım avukaUar da esasen sl · 
gorta işinin avukatlar için külfetli ol. 
duğunu ileri sUrerek, "avukatlar yar· 

dun aandığı., §eklinde karşılıklı bir 
sigorta esasının k&bulünU lstemlıler. 
dir. 

MO.zakereler neUceainde, 'ba§ka bir 
ıılgort& ılrketl tarafmdan daha mu -
S&it tekllfler yapıldığmm vekllete bil. 
dirilmeaine ve lnıkAn bulunursa sigor
ta oımayıp da kal"Jllıklı yardım esa· 
smm ka.bulll etrafında adliye veklle . 
tinden temennilerde bulunulmuma ka 
rar wrilmlştlr. 

Bunöan eonrn 941 mali yılı raporu 
ile murakıplar raporu okunmuş, ka • 
bul edilmiştir. 

Okullarda ders kesimi 
Şehir ilk okullarının 30, köy okullarının 9 ,ffayu'ta 

orta tedriaat miieneaelerinJe Je 22 Mayı•'ta Jers 
kesimi yapıl maaı muhtemel 

llk tedrisat iapekterleri yaptıkları hatta .10nra da ikmal lmUbanlarma 
aylık toplantıda llltokullarm ders ke. b~lanacaktır. Öğt'etmenıer bir tem. 
.simi ve imtihan gUnıerlnl tcfbit ede- muzdan itibaren serbest addedilecek. 
rck ilk tedrısat mec!is-ır.~ yapıltıcak Ur. 
teklifi lmrarla§tırmışlardtr. Köylerdeki okullar 9 mayısta ·ders 

Bu teklife göre, şehir ılk okullann· kesimi yapacaklardır. 
da dersler 30 mayısta sona erecek, Diğer taraftan orta tedrisat mties. 
.!!On aınıtıarm imtihanlarına bir hazi • seeelerlnin de 22 m&yıada. dera kesimi 
randan itibaren başlanacak ve 1:! ha· yapmalan kuvvetle muhtemeldir. 
zlrana kadar tamnmlanacalt.ır. Bir • 
Şark Den1iryollarının muha

kemesi reddedildi 
f unedenberl aııllye bitine! ticaret 

mahkemesinde dcvnm etmekte olan 
ıark demiryollan muhııkemesi nlha • 
yet netieel<?nmlıı. karara bağ'ıanmıştır. 

.Mahkeme yaptığı ve yaptırdığı tct. 
kll<ler aonur.da, ıtrketlerin tazminat 
\'ermelcr*fr A.tı!et mahiyetinde gHr 
mUş, esasen §ark demlryolları memur 
tarının hepsinin devlet hizmetine gir. 

Tüccarı sızdırmcaya 

kadar içirdikten ıon;a 

mtı olduklarını nazara alarak dava .. 
nm reddine karar vernıi§tlr. 
Davayı 1200 memur adma iki me • 

mur açmı,h. Eğer dava k&zanılaa 

idi, diğerleri de ayni karardan tııtlfa • 
de ederek taatıye halinde bulunan ıtr· 
ketten tazminat &laealdardı, ki, bu 
tazmlnatm ye~nu bir milyon liraya 
varmaktaydJ. 

Yakalanan ve cezalan· 
dinlan ihtikircılar 

Sirkecide Parla oteline gelen taşra. k Sul~~~mmda,d&Hac~-polo hant 
1
: 1 al'fı•....._ ..v nınnar& a&ocn ve e .. 

lı tacirlerden H a 1 i 1• Bey • ı ticareti ile mefilll Natenl biraderler 
oğlunda eğlenmeğe çıkmış, Tepeba • yanında mll.atahdeın Aron fazla fiyat. 
f!ındaki Giller adınilaki birahanede la. mal aatma.k Lsterken yaka.l&ntru§, 
Vaso ve Makorina adında iki kadmla dUn ı numaralı milıt korunma mah. 
ta~mış, bunları masasına davet et • k~meal tarafından 100 lira para 3 ay 
mişt!r. hapla cezaama çaıpılml§tır, 

Ta§rc.lı ta.cır, etratmda iki gUzel Bunda.il bafka Plyer Lotl caddeatn. 
kndmla co~arak alabildiğine içmi§. de k&hveclllk yapan Bahar dllkktnm. 
nihnyet aızmış ve kalktığı zaman ka. da bulunan 30 kilo name ,eker ve 
dınlarm gittlğinl görmll§tür. 63 kilo to.z §eker hakkında beyanna· 

Halil elini cebine atmca 4a hemen 
ayılmııbr. Zir& cebindeki 185 llruınuı 
yerinde yeller csmelttcdlr . 

me vermemıı, malların müsaderesi t. 
le 25 Ura para cezam:na çarpılmış • 
tır. 

Birliğe girmiyenler serbest 
satış yapamıyacaklar 

Şclırln odun kömür ihUyacmı kar
§ıJamak için bir birlik kurulması ka. 
rarlaııtırılmııtır. 

Birlik gchrln odun, kömür ihtiyacı· 
nı temin cdecc.k, şimdiden hazırlıklar 
yaparak stoklar vilcude getirecektir. 

Bu blrllte girmlycn odun ve kömür. 
eUler odun ve kömürcülük yapamıya. 
caklardır. 

Kasaplar şirketi 
Bir _Xılda 500 bin lira 

kir temin etmiş 
Kıısapkı:r §iı1letlnln hesap la.nm 

tetkik etmek üzere yapılan toplan. 
ttda ş!rketln kuruhış sermayesi 500 
1:-in lira iken 941 yılında hesaplar 
tetkik ediMikten sonra 500 blıı IL 
rn. klr temin eylediği görülmüş

tUr. 

Havagazı şirketi 
satın ahnacak 

Belediye makine etıbcei mildilr
fü.ğü haviı. gazmm bugünkü duru
mu etrafında. V ekaletc bir rapor 
vermiştir. 

Hava gazı şirketlerinin .satm 
shnması da mcvzııuOOJıistir. 

Hava gazmm halktan almış ol. 
GuğU fazla ücret yil.zde beş nis~. 
t:nde te'kt-.ı.ı- halka iade cdi'cceıktir. 
Bunun ödenmesme ait formUlle-r 
~cehit ed~lttedir. 

o----
Papen Ankarada 
Alman Büyük Elçlal Fon Papen 

tayyare ile Almanyadan gelm!t ve 
dün sabah gene tayyare ile Anka.raya 
gitmiştir. 

Zeyneb Hanım konağı 
yangınında suçlu 

görülenler 
Zeyneb Hanım konağı hakkındaki 

tahkikat dosya.ııı dUn sorgu h!kimll .. 
ğine verflm~tlr. 

Tahkikat neticesin~. konak bekçL 
Jerlnden Salih ile :Mustafanm suçıu ol. 
duk!Arı s<ırıum~. haklarmda takibata 
glri§ilm~tlr. 

Bundan başka bir takım memurla
rın hadisede ihmalleri ıörtılmUf, hak
larında takibat icrası için memurin 
ınuhakemııt enetmıcnine müracaat e. 
dilmiştir. 

4nkarada.n gelen bir telgraf, 
bizde izci t~.ldhltmın gen~letil. 
me ine kar:ı.r \'crildif,1ni '9'} oymak 
l>eylerinln Vekillik~ de._ onaylan. 
dığını blldiı'iyor. Yine. bu kaynak. 
hın öğrenlyonı:r. ki, yalnız Is tan. 
buldıı.n, altmış bin izcı r.fıaıcak, 

Bu işe verilen büyUI' önem, ar
tık bizde de, ''izd'' nin, 'Ynlnız bir 
förcn yaldm olarak kalmıyncağmı 
göst.ennlyc yeter. 

"İzri" söı.U, rahmetli "Gökalp 
Ziya" nmdır. Bizde oymak kuru. 
hırken, ''kC§)af" sözU kullanılmı~ı. 

Gerek "ke~~af'' da gerekse "i1~ 
Ci,, de bu yeni O<'ağın va.nı'i\lanm 
''hedefleri,. sezebiliriz. Tesl<ilitını 
bcnimsiyenler, bunu, yurd içinde 
una kuw'ett.en dnha ,gene, ordu 
gibi anlıyorlardı. Scı;ilislcrlnde, 
eski "de\'Sİrme'' yasa mı anclırnn 
bir ılllt-Unüı; hiihimdi. 

lcktcplere gelen çocuklar için
de ancak "nğlnm yaıııh, el'l;cn scr
plbniı olanlar alınıyôr: bıınlarm 
dıs göst.eri •eri kadar, i~ gii1eUik. 
~erine, ahlak ve toy iyiliklerine de 
tli'l<kat cdiliyorilu. 

"İ7clllk". iideta bir listünlük dam 
gac;ı, bir ~eref nişnm idi, Toprak 
renın ~ömlelılcrt iistünde, yıldızlar 
ço~a.lc'lıkç.n, etrnflnrmdııld inanı~ \"O 

.,.Uveıı de aıtıyonlu. 
Sonra. arıı\'n bii ·Uk sava!; ~rdl. 

11k ~·eti~ ~ymaklar, ''Kanlıclere" 

23 Nisan 
Çocuk Bayramı 

bazırlıkları 

:.ırtlnrmda., ya\'ru aslanlar gibi, dii. 
j;rüşc döğüŞe ayrıldılar, 

BUyük sa\'nş, derin vatan fela. 
f{etleriylc sona erdi. Miitareke ça. 
ğı zaten bu t.cşkllatın y~amasına 
engelcli. Milli Müo:ıdelede bütün 
ıııernleıiet silaha sanlını~, kavgayı 
yulnız bir sınıfa mah~o bir iş ol. 
rı".ııktiln çılmmıı tı. 

Bı.ı ka.nb .;ıl\'a !ar, denimler i
<:~lnde "izcilik", yalnız lılr hat ıra 
halinde ya~ıyordu. Her mektepte, 
b?r kUçlilc ocak, bir avuç !;'Ocak, bir 
kaç horu \'e trrunpct, bulundurur. 
sak, S.'Ulıyorılnk, Ju lzrllP.ı: yaşar. 
IJu kendimizi aldatmaktan oocıka 
lıirŞeY değildi. • 

Şimıli SC\'lncrek öğrenlyonız ki, 
izrilik, bir t-Oren yaldm olmaktan 
c;ıJuyor. l\laarlf VckUllği, l\li11i Mii. 
ıJnfn:ı yeya genelkurmayla anlaşa. 
rıı"n im isin h:ışına bir ııskcr gctl. 
rirse, izcilik, hanşta gf'zilerl, kanıp 

.lruiyle köy 'c köylUyü, eferdo dl': 
or<lnyu besllyen gen~ ve mlibircı.. 
bir ocak hnllne gelir. 

Yalnız ist.nnbulda 60 bin kişilik 
bir yekün çıkanıa, artık bütün 
yortlcln.n doğa<'s1< biiyük bllgtniıı 

ne :vnman bir lmvYet olacağraı keu. 
diliğinden ortaya ı:rkar. Bu güacl 
i5tcn ı:ok sey umolabiHr . 

HAKKI SUHA GEZGiN 

Bir fırından 
73 ekmek çala.nim adliyeye 

verileli 

Yurdun en önemli mesekler!ndcn <la,lt, Halli ''e l<"ehnıl adıqda. üç ar. 
olan çocuk davasının ınklşafI için uğ. J knctaı, ikl gece eı.-\•el, Fatihte, Nlp.n
raşan çocuk eslrgemo kurumu bu ee. cadıı Februlnln lınnına girerek 78 ek. 
ne yirml blrlncl senC3lnl tdrı\k ctml§· mele çalıp katmıılar, bunlardan 80 ta. 
tir. nesini 25 kııru~tan bir ahçıya aatm11 

Kurum genel merkezi bu yılda 23 !ardır. 
nisan b:ı.yrnmı ve haftıı.smm geı:en Tahlclkat sonunda yakalanan hır • 
St'nelerdrn daha geni§ ve gUmullu ve !111.lar, ahçı tlo birlikte cUrmUıneehat 
çocuk davasındaki çalı§Malarla elde mahkMl"tllne 'f'CrUmltlerdir, 
edilen sonuçlan bellrtecek ıeklldc 
Kutlanması lc;iri şimdiden haz.ırııklara 
ba§lamıo ve bütUn merku ve gubele. 
rlne bir tamimle bildirmiştir • 

Y eıilay: bir kütübhane 
ve bir dispanser açıyor 

Bir tencere pllAw 
çalan hırsız 

i'atih~ c~ mahallesinde m·
velkf gll n garip bir hmozlılı: care • 
;-an et.ml§, va.kaya mbıta el koy • 
muşttıl'. 

Yl?§llay Cemiyeti idare heyeti Bu mahallede Vakı:fiar cadde • 
dUn topla.nmı§ ve kongre verilen sl_nd: ot~ran Ömertn~ evine, evveı. 
kararlarla cemiyetin :faaliyetini göz. kı gun kı!D.$0 olnıadıgı sırada meç• 
den geçlrml§Ur. ı lıul bir hırsız gimıiştir. Hmıız ev. 

Cemiyet a.zuı gittikçe artmakta. ~e ç.alalıl'eceği bitçe>k şeyler Ytır. 
dır. Y~layın aytık toplantıları ile keın, her halde fazla vakrt bulama. 
konferans temsil ve konserlerine her ınnsından dolayı sadece mutfaktar. 
kes istekl~ koşmaktadır. 1~i 11illv dolu bir tencere çalıp kaç 

Bundan b&§ka Yeşllay yakında bir m~t.Jr. 
kütUphnne ve b!r dispanser açacak. Meçhul :nilav hırsızı zabıtaca a • 
tır. KUtUphane yüksek tahsil mUes· .anmalrta.dır. 

Bir öğretmen öldü seselerl civarında olacaktır. Dispan. ---•->-----
Öğretmenler yardım oeıntyeu rt!ta • ıerde de atkoıun harap ettiğı kimse Sakarya vapuru 

llğinden: er tertavl edilecektir. kurtuldu 
Cemiyetimiz azasından KadıkOy or Balıkea!r, Tarsus, Ankara, Dtyarba Mersine dofru yoıun.a d e • 

Hıılllln polise şlk~ycti Uzeriıı.ı ~abı. ÇOCUGU SEVİNDİREN YURDUNU taokulu tarih, coğrafya öğretmeni kır, İzmir, gibl şehirlerde Ye§l!aycı vam etinekteyken K u 1 a d a • 
ta vakayo. elkoymuı ve taciri earho~ SEVINDlBtR Muslp Murguzu ma&leaef aramızdan lık teşkilı\tı kuvvetlenmektedir. q eivarmda karaya oturan Aslan 
ettikten sonra paralarını çaldtklan ebediyen kaybettik. Kederli ailesine ve Yeollııy, içki fiyatlarını arttırdığın. Sad•k firm:ısma ait 8a:karya şilebi 
ıı.nlaşıtan iki kadını yakalıyarak ad • Çocuk Esil'geme Kurumu Genel aaym arkad&fl&ra tazlyetıertmlzi 8'11 • dan dolayı hUkfimetc teşekkürlerini diln sabah saat sekizde kendi \"llSI. 

_ıı=y=ey=e=t::es=ı=ım=e=t=m=~==ir==,=============lıl=e=r=k=ezt:::=====n=a=n.z=.=============b=l=ld=lr=m=i=:=tl=r.========== tnsile tekrar yU7.dürUhnüştur. · 1 Geminin karaya oturduğu yer 
Deva'nm bir türlü Gcaybo'mayaıı 

iki hayali, ya.ba.ncı olduğu kadar 
gUzel olan atc§li ~. yorgun, de· 
ıin uykusu, üçüncü kat pencc:rele
rlnden ic;er.lye kadar g.lren ~hlr 
gliriiltü leri. hepsi hepsi a.rlrk ya. 
hancı uzak ko.lıyorlar, kilometre-
1eri işaret eden direklerle bera
ber geriye doğru uçuyorıa.r, mazi 
oluyorlardı. 

Hudutta i k :ılmanca cümleleri 
duyduğu zaman ıözlerinde bir em· 

Yazan: F raıuuua Körmencli 

-33-

Çeviren: M uz.aller Aca; 

Diğer odalarJa oturan de:.~·r. kumluk olduğundan h'çbir yara aJ_ 
Ja.r ile rabtıt'ak dostluk kurmağn mrımıııtrr. Fa.kat yU.zdUTülebibndİ. 
muvaffak olmuttu. Bitişik odadıı için yUkUnUn mUhim bir kısmı de· 
Poitcknisyen ür.1!.-:ıcU smll'ma de. njy~ dökülmüştür. 
vn.m eden Hummel isminde bir Gemi Mersin~ doğru yoluna de. 
genç oturuyordu. ·:am ctniekted:r. 

Bıı genç bir :ı.k.fiam geldi, kapıyı ============

1 
25 yı evvelk Vakıt ·ı 
--------~ 

f-.......;::::::::::========:::=! niyet ıŞTğt ~·andı. Sanki arkasmda. 

de dtğildi. Şehrin gözlerinin önü.ne 
koyacağı mucizeyi bekliyordu. Ka. 
dar'm Viya.naya gid~i. elinde ka. 
taloğ bulunmryı:ı.n bir kim.ı;enııı bü
yük b!r re~rm s-aleriai.ne girişin -
<len fa.rk8ızdı. On.un için her §eyi 
yeni idi ve muayyen, malüm şey
leri blrbirlne ben7.etmiye ne ka. 
ıla.r ~111.ı§ıyor ise o kadar yenilik ile 
Jca.rerlaş:yordu. Şehrin manzarası. 
genli ve temiz oadclcleri, a.ristokra
tJk bir sUkünete mab"lt olan mey
ılanlan. e~ki üslflbu kı.skançlık"a 
muhafaza eden bllyllk evleri, !m
~torııl\ mnlikl.nai, caddelerden 
g~en bUyUk halk kUtlelcrl, kendi 
malt bayra.ltkıntu ta..,ıyan hususi 
lıe-yet otomobilleri gece eğlence 
yerler.:ne, bs.rlarmm insanın yUzil. 
n~ haykU"aD rcktmnlan, butiln bu 
gilriiltlllU hayatnı izleri Kadar'ın 
hafrzasmda çok mlls3.id bir tesi'r 
yapmıştı. 

kat, <>telin kapıcL<u ve birkaç talebe 
vardı. Bıt k!'S6 doo~luk a.rmm bi. 
rfn'..n yardımı ilP. ikı Uç gUn zar. 
fındn tTniv~rslteye iki da.kikıı. me
safede bir evin ikinci ka.tmda te. 
miz bir oda bulabildi. Ev sah'Lbe. 
sinin .ismi Mado..m Versely idi, dev. 
ıot mUatC§arlarmdan birinden dul 
kalmıştı, altı oo.asmden beş tane:. 
s!ni kiraya veriyordu. Kira.ya ve
rJen oda ann dördünde erkek ta. 
lebele-r oturuyorlardı.. beşinc.l o. 
dada oturan iri yap:lı sanşm gtizel 
tir ka.dmclı ve hiç kimse bu karlın 
hakkmda bir şey bilmiyordu. Onu 
ı.'&buzca oda.ıımda.n. çıkrp kapıyl a. 
Mht:ırla kiiitlcrkell göriiyorlD.rdı. 
F.ıSaSen pek az bir zaman evde bu
lunuyordu. S:?.bahlarr her.kes üni
versiteye gittikten sonra o da ev. 
den çJkıp gidiyor ve a:kşamlım çok 
geç saatte, Juı.tt!L ek.SeriyeUe gece. 
!eri eve dönüyordu. Kadar sabah 
kshva.ltıla.rmt Madam Vessely'in e
'"..:nde yapryor öğle yemeklerini bir 
kaç kuruşa Univentlte lokantasında 
yiyor ve akşamlan da bir kutu kon 
serve balığfyle nefsini kö;letiyor
du. Bu tertip üzerine hnrckcUe de. 
vam ettiği takdirde cebindeki pa. 
ranın ke~disine Viyanada Uç sö
mestr için k8.fi gelebileceğini he
sa.pianuttı. 

vurdu, içeriye girdi ve şa.fnk sö
künceye ka.'13.r odnda ka.Larak Kn
•iar'a alles'.nden, Tl-TOl'dalti fcv. 
ka füle va.zlyet'erlnden, arazileri 
hududuna girE'n kasabalardan, or. 
m:mlardan, ezrırolsiz göllerden, ec
daU:ırından kalma şatodan, büyük 
babalarının Ha.bsburg'lnrla n.a.sI1 yi
yip ic;tlkltt.lnden, o günlerden ka. 
la.n tatlı ha.trra.La.rdan uzun uzun 
bahsetti ve şafakl:ı beraber ka1

• 

kıp gidcr.ke:ı: 

Ş-4-1918 

ip gererek kadının 
Jağını kıran çocuklar 

tevkif edildi 
lrııscyin ve Halll admda ikl çocuk, 

eçeıııerde rophanede .sokağın blr ta
fıtııtaıı diğer tarafına ip sermişler 

rıt Ahsen admda bir kadm geçerken 
t lercrek kendi.sini yere düfUrmUş.. 
l'clir 

lta~ının bu yU.zdcn sol bacağı kı • 
tı:ıl§ Ve yakalanan COCUklar dUn 80r. 
haıuınliğlnce tevkif olunmuşlardır. 

Doğum 

~tnç tUcearlnrımızdnn Tahir Ak· 
ıı~ evve.ık.l gün bir oğ'lu dUnyayıı. 

l§tır. Ana babayı tebrik eder. yav 
l'a nıc:tut ve uzun yıllar dileriz. 

0 
VAKiT 

,.~~una halkın menlaa
~ düşünür, her sayı· 
'":fldQ en ıtecme vazrlar 

nepeder 

karanlık bir perde kapıınıruşt• .. 
Gömleğinin altında Jcumaş kese 
:cinde sakladığı parasını, cebinde
ki pasaportu yokladt, son.ra klğrt
J.ar.nın, veıUka.lannm her mma.naci· 
glbi büyük s.ıynh meglnden el çan· 
tasında olup olmatlığına baktı ve 
kendi kendine §Öyle söylendi: 

- Şimdi br.ka.lun, bundan son
ra neler olacak'! 

Önünde yeni bir hnyat açılı
yordu. 

Sisli sonbahar gUn1ıerl bir1:>1ri u. 
.:erine yığılarak geçiyordu. On ~ 
gllndcnberi Viyana.da idi, fakat 
gUnlPıin nuıl gtçtiğini anlamarrllf· 
~ bile .. küçUk b1r delik olan Deva . 
dan sonra, ölgün bir şeyler olan 
kok>~va.ri, sonra iUyadlarlyJe ren. 
f!ini kaybeden Buda.peşteyi nara. 
be yığım olan Görz'U ve yarısından 
ziynı!esi hastıı.ha.M olan garip !nsb 
ruş şelıri.~ görmliş ve bu Uiller 
bunlardan sonra Viya.na.dan bUyil'k 
bir ıJeh.irde bulunma.nm hcyeean-:nı 
bclclemf~, kendisjnde Saklamak lü
zumunu hlseetm~iği b1r <lSA.p ge-r
gin1iği bulmuştu.. mnayycn bir 
orogramı yoktu, esasen iböyle bir 
~ yap&bH~ b.btliyette 

Şahsı ~lerl Viyt.n.a.da bü}'iik bir 
nür'at ve lkoiaylıkh intaç olunu • 
yordu, Para.~ vardı ve Macar pa
ram A vueturya.dıL ilç m:i:3~1 ediyor
du. P~cde bir tren bileti almak
tnn daha kolay ve daha ç::ı.buk Üni. 
yersiteye ka.ydo1unmu§tu. Bazı kinı 
!eterle ta.ıu§M~tı bile.. bunla.nn 
araamda kitapbrını aıdığı kitapçı, 
ayni, otelde oturdufu genç bir avu. 

- Artik yatma zamanı geldi.. 
Dedi ve kap:nm eşiğinden döne. 

TC'k .i.Jllve etti: 

- Peki, bütlin bu anlattrklan
mm haldk.atlc hi11bir :ı.lakası olma-
1ığmı, hepsinin muhayyilemden 
doğır.ıı, uydurma bir hlkAye oldu. 
ğunu alSylersem n<.ı der!in? .. 

Kadar hiç boZlllmadı: 
- Asla mUt.ecss!:r olmam. dedi .. 

clinkU netice itihariyle beni çok eğ. 
!enclirdin .. 

Hummel sab4ı.h sessizliğı jçinde 
ırıı.hka.halarl.ıı. gülerek gitti. Poli. 
teknikte Kıı.dıır ~ı Hummcl'in 
Sn.nkt • Polten'de bir ekmekçinin 
oğlu olduğunu ve blitiln ecda.dmın 
ayni şehirde okmeltçilik edip öl
<Hiklerini öğrendi. 

I<oridonın nihayetindeki odada 
oturan MUlhbek ismindeki genç de 
filoll>g idi. 

(Devamı var) 

Asri hırsızlar 
.Marko ve Jano adında iki asri bır

sız,Beyoğlunda zengin bir Hanımm 
evine girerek hizmetçiyi kloroform' 
la uyuttuktan sonm JOOO lira kadar 
parayı çalarak gltml§lerdir. Bu te
kilde ttngln olmayı akıllarına koyan 
asri brraı:zlar bir doktorun evini de 
ayni geklldo soyarken yakayı ele ver· 
mlşlerdir. 

=ı: Pazar !Pazartesi - 5 Nisan 1 6 Nisan > 
~ 

4 R. evvel: 18 & evvel: 19 .._ 
Kaaon: 149 Kaann: 150 

~akltJeı V aaat1 EZ.&11.1 v &811 t3 Ezanı 

GOnetlD 
5.86 10.58 15.85 10.51 

do~sn 

ötle u.ı1 S.&O U.11 U8 
tkiııdl 15,M t.H 11.16 t.11 
Alqam 11.D a.oo llM IS.il 
Yatsı !O.U 1.1& IUI LM 
ta.ak .... ... ... ... 

. 
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PARA! .. 
Yazan: O. BENRl' Çeviren: CEVAT Tl:VFtK ENSON 

l\fanifatura ticaretinden çekı. Pa~anın kudreti yok. Ben senin 

'VARrr • 
;J :~ •• ' ' - 4• ~ • 1 1. • • 

4 • 5 . 1942 

Banal nanını~ 
.... _,__ .. .... 

Bu Süt Krema! 
usulü sayesindı 

len ihtiyar Antoni Rukvel, kü-ı gıbı d~ünmüyorurn, N 1 G • R t • 
tüphane odasının penceresinden o gece eve Elen teyze geldi. Baş D ·, ş ez e r 1 p oma 1 z m a 
~~~~~r~~;0~~~·a~~~~ ~~!i~1:~:Uf:J~l=:~~ ' 7 ' ' 

~i~t~~:~ı~:yıb~~kJ~;.~;~ :.~~r hakkında §U tafsilatı Nevraı·ıi, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

50 yaşındaki birço 
kadmlar ancak 3 
yaşlarında görüne 

ceklerdir. 
sabık manifa tura kıralı odanın - Bana hepsini anlattı. Ban- ı L l R 
kapı.sını açarak "Miki'' d iye ses- kadaki param emrine amade bu. t C A 81 N DA G UN DE 3 KAŞE AL 1 NA 8 

~di. U~. ~~~ ~ın~. l~~~b~~~e ~~~b. I····················~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şu emri verdi: o, paranın soeyete usullerini de- il 
- Oğluma söyle .. dışan çık· ğiştircmiyeceğine inanıyor. 

madan gelip beni görsün. Elen te)'?Je: 
Genç Rukvel, kütüphane oda. - Antoni !., dedi. Paraya oka. ~günkü radyo ama girinoe, babası gazete oku dar güvenme. Gönül işletjnde ro. 

yor': '. İhtiyar ad~. oğlunu gô. lü yoktur. A,k paradan daha 
rür görmez, gaz.eloyi bir kenara kuvvetlidir. Eğer Rişar da.ha ça
brraktı, ve sordu: buk davransavdı, kız her halde 

- Kullandığın sabunun fiyatı reddetmezdi, Fakat şimdi.. çok 

8,30 Program ve memleket saat a . 
yarı 8,33 Hafif program (Pl.) 8,45 
Ajans 9,00 Hafif parçalar ve marıııar 
Pi. 9,1~9,30 EVin saati. 12,30 prog 
ram, saat ayarı 12,33 saz eserleri ve 
oyun havaları 12,415 Ajana 13,00 Şarkı 
ve t"Urküler 13,30-14,30 Radyo salon 
orkeatraaı. 18,00 Program, saat ayarı 

kaç paradır?.. geç. Milyonlarınız on para et. 
- Rişar, cevaben: mez. • _ 

- Baba, zannedersem düzine- · Ertesi günü Elen teyze genç 
si altı dolardır. Rukvele bir vüzük verdi: 

- Ya elbiselerini kaça yaptırı
yorsun? •. 

- Her zamanki gibi, altmış 
dolara .• 

ihtiyar Antoni memnuniyet 
arzeden bir çehre ile: 

- Tam b ir centilmensin, dedi. 

- Bu yUzüğü annen bana ver- 18,03 Radyo dans orkestrası 13,45 Ka 
mişti, dedi. Aska cok uğurlu L rI§tk makamlardan ııarkılar 19.30 sa
rniş, Sevgilini bulunca sana ve; . at ayarı ve ajana 19,415 Konuııma (<;o 
memi söylemişti, Al, sakrn kay- cuk Esirgeme Kurumu adına) 19,155 
betm Müzik 20,15 Konuşma (Kahraınaıılık 

Ge:Ç Rukvel, yüzüğü aldı; ve menkıbeleri) 20,30 Fasıl heyeti 21,15 
parmağına taktı. Fakat yüzük Tem.su 21,45 İzmir at koııuıarınm ne. 
büyük geldiği için derhal düştü. ticeleri 21,ıs:i Kanııık program Pl. 22. 
Rişar yüzüğü ceketinin cebine 80 saat ayan, ajana 22,415 - :ot2,!50 ya· 
koydu, rmki program ve kapa.ol§. ı 
. Sekiz buçukta Mis Lanteriyi 

istasyonda buldu. Genç kız te. Beyoğlu Halk Sineması 
li§la: 

- Çe.buk olalrm, dedi, Annemi 
bekletmiyelim. 

1 - M. Motonun IOn thtan 
! - Canbazbane Çocutu (Vana. 

y 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERMAYESi: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

lstanbul - Bahçekapı, Taıhaıı 

OÇONCO KAT 

Telefon: 24263 - Kısa t&lgraf adresi: DOC'ANTA~ 

Oklarla işaret edile 
. j yerlere tatbik edin· 

Sonra da bütün yü 
ve boynunuza 
. . .. .. .. surun uz. 

B uruşımuş, 10lmuo ve ıevtemls 
cildi, tazeleyıp ıenclett.iımelr ı 

şte sl7e baıı:lt bir uı;uJ· 
Öıx:. PankreaUn Ue baz:m 

miş t>lr rnıkdar süt kremul.W • 
mlkdar hazm ıttUTilm.tş uJtln1at 
ıuırıştınnu •e buna iki mlsU 

Bir takmı gençlerin sabunun dü. 
zinesine 24 dolar, elbiselerine de 
yüz dolar kadar sarfettiklerini 
işitiyorum de. ondan sordum. Sen 
de zengir bir 'baba evladmm; ve 
'onlar kadar para serledebilil"8in, 
Faıkat 9C11 dediğim gibi tam bb
centilmensin, ve eski adetini el
den bıralcmryorsun_ Yalnız şu 
kadarını bilmelisin. Para gayet 
kudretli bit' şeydir. hısan, para 
sayesinde istediğini yapabilir, 

Rişar, şöföre: Berri) s - Yqa ve Sev (büyük revü) 

- Brodvaya çek! .. diye enrir 
verdi. .-.----------·• 

~ut kreması llAve ediniz. Bu 
L-----lllliıııı...ıı-------------··---1111111~1 cildinizJ hesler ve ona Adeta lnan 

Genç R1*vel tee88ürü andıran 
bir sesle: 

- Paranın çare tmıin etmedi
ği birc:ok şeyier vardrr, dedi, 

- Öyle eöyleme.. Geçen g1ln 
ansiklopediye ibe.kıyordum. Para. 
nın alamıyacağı bir şeyerastlı -
yamadın}. Paı'allm temin edemi. 
yeceği bir şeyi söyle de &öre· 
yim. 

- Ben de size bu hususta bazı 
~:vlir eö~ '1terdim. Para, 
bir Q.®ı lı:!ılbini ikna edemez. 

- Ben de zaten seni onun için 
çağırdım ya .• bugiinlerde seni bi. 
raz kederli görüyorum, Farkın
dayım oğlum, Paranın yapamıya. 
~ hiçbir şey yoktur, On.bir mil
,uı dolara yirmi dört saat zar. 
fmda el koya.bilen bir adamnn. 
Söyle ba.kalnn; kadınm ismini 
söyle .. 

Rif&l', kUtltphane odasında a
,,ağı yukarı dol~ıya ~ladı. 
Baba oğul pek çok samimt idi; 
w bjtbirlerine büyilk itimatları 
vardı. 

ihtiyar Ant.oni sordu: 
- Ona kendisiyle evleneet"ğini 

ne için söylemiyorsun?. Sevin
einden ~ hoplar .. Yakı31kh. 
mm; ve paran var. EI1erin de 
temis .• benim gibi adi sa:bunla e
lini y.rk~. Koleje de de. 
wm ettin. 

- Henüz ~ bir flnl&t elde 
tdeınıedim. 

- Pek!!~ . fursatı eline ızeçirmi
;yıe bak; paı~.tn. gezrniye davet et. 
Y*9t otoınol:ille dolaştır. Veya. 
but kff ise dönüşü kendisiyle ko
DU!if! Fırsat da ne demek? 

- Baba! .. Sosyete hayati ne. 
dtr bilmezsin Bu kadının her sa. 
ati bir hafta evvelinden tanzim 
edilir. B:ı.ba! .. Ne yapıp yapıp bu 
kızla evlenmeliyim .. 

lhtiyar adam, taaccüple cevap 
verdi : 

- Yani ne demek istiyorsun? •. 

Otuz dördüncü sokakta Rişar 1 ISTANBUI. BORSA~ININ 
şöföre durmasını emretti. 

Ot:ornobilden inerken: 
.f.-4-9U Ftyatlan 

açl1Jıı ve kapanı, 
Londra 1 Sterlin 5.24 - Bir yüzük kaybettin:ı. dedi. 

Annemin yadigarıdır. Kaybetn.e
meliyim. Nerede d~tüğünü bil. 1 
miyon.-n, Birkaç dakikaya kadar 

Nevyork 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 !aviçre Fr. 30.365 
Madrld 100 Pezeta 12.9375 

lirim ge . 
Genç Rukvel beş dakika zar. 

tında geldi. ytlzüğü bulmuştu. 
Fakat b\& müddet sarfında oto
mobilin ka~da mua.z.zam bir 
eehir otObılıai a\iraklayıvermiştf. 
Şöför, eoldan geçmiye teşebbüs 
etti. Orada da bir ekSl>reı& vago.. 
nu vardı. Sağtla yüklt1 bir ara
ba duruyordu. Halbuki orada 
durmasma hiçbir mana verile. 
mezdi. Otomobilin gerisi otomo
billerle ve atlı arabalarla dolmuş
tu. Böylece otomobilin kımıld:ı • 
masrna imkln yoktu. Büyük bir 
Nu'laı.j olmuştu. 

Mis Unji sabınıızlıkla sordu: 

- Ne için gitmiyoruz? .. Geci. 
keoeğiz •. 

Rişar, otomobilden indi; ve et. 
rafına bakındı Otomobilin dört 
bir tarafı k~yon, otobüs, oto
mobil, ~klet ath arabalarla 
dolmuştu. Halk t.opJar.mıştı. Çok 
ta.nberi böy1e mUhiıın bir blokaja 
r&8t gelinmemişti. Halbuki, otuz 
dördUncü sokakla Brodvay ara. 
smda mUbim bir yol katetmek i
cabediyordu. 

Rişar, Mis Unjinin yanma o. 
tunınca: 

- Çok milteeesirim, dedi. Bir 
saatten -..el Yol açılmaz. Ne 
yapaynn? •• lftıbıhat bende değ:l 
yüzilk dllştü, 

Mis Unji: 
- Yüzüğe bakaynn bari, dedi 

Ne yapalım? .. C".are yok, Anne:n. 
le tiyatroya gidecektik. Tiyatro
dan da hiç hoşlanmam ya., 

Stokholm 100 !aveç Kr. 31.16 

ESHAM VE TABV1LA'J 
İkramiyeli % 5 933 Ergani 23.90 
% 7 Hl DemirJolu I 19.85 

Kadın yüzünden 
birbirlerine girdiler 

&ktrköyilnde İstasyon caddesin 
de 250 numa.radıa oturan Az.iz oğlu 
Yaşq.r adında birisi, 10 tem
muz caddcs nden geçerken, bir ka 
dm meselesinden dolayı a.rnsı açık 
olan Haydar admdıı.ki adamla kar. 
F~m:ıştır. 

Haydar, Yaşan görür görmez, 
ya.nma yak 1 aşara.k : 

- H!l.8. bu kadmd.tuı ayrrlmrya. 
cak mısın? 
Demiş ve Uzerine atılarak kav· 

gaya başlamrotır. Y&!fQr de. Hayda. 
ra mukabele etmig ve iki Aşık sc. 
!)alarla birbirlerhıi hayli dövliıı 
başhı.rmdan yar&lanmışla.rdtr, NJ. 
hayet ikisi de bit.kiı~ bir halde kan. 
lar i<;indc yere seri~ler ve yeti• 
sen zabıta tarafından tedavi aıtr. 
na almmı§lardtr. 

Toplanhlar 

Kadın beıldmlerl aylık toplantısı: 
Tlirlı: Glnekologl kurumu bu ayın 

toplantmou Dr. Amn Onu.r'uıı bat . 
kanlıfl a.ltmda yaptı, Bu oelaede ap· 
fıdakl teblltler yapılarak bu konular 
etrafmda cörüşmeler ohnuıtur. 

Dr. Orhan Tahsin, Dr, Asım Onur. 
Dr. Nurt SWeyman Canbakan, Dr. ZL 
ya Uattm, Dr. Kırıkcıyan, Dr. F.resko 

O gece saat on birde milyoner ı ı,ttraıc etmlftlr. 
Antoni RukveHn kapısı çalındi. Beyanat: Dr. Kenan Tevtık Se%e.ıı . 
Gelen, Elen teyzeydi, İhtiyar miı. el • Gebelik tokslkozunda seç müda. 
yoner, polis romanı okuyordu. balenin 7.Al'1Ln. 

Bu kadar paraya sahip olduktan 
80nra bir kızla bir iki saat ko
nuşamıyacak mtSm? Doğrusu bu 
'İşi an1ryamadım. Elen teYJJe büyük bir sevinçte: !!!l••••••••••••ı 

_ Kadın , yarın ,"'eee Avrupa. - Antoni!., diye haykırdı. Ya- 1 

0 0 8 
ı 

0 
._ 

ya hareket ediyor. Yar.ıı akş:ım kında nişanlanacaklar. Kız, Rı. 
k~ndisiylc -birkar dakika konuş- şarla evlenrniye razı olml.ış . BrJd 1 HAFIZ CEMAL 
mak fırsatını eldt' edeceğim. Ya. vaya giderken yol kapanmış: .. I "LOKMAN HEKiM,, 
nn akMm snat 6f>1<iz bucukta bu. Otomobilde oturup konuşm~lar. 1 uABIL1n ~tUTEHAssısı 
lu.~ur> birkac dn r i kalık bir oto- faka.t dediğim gibi sen gene p:ı. uıvanyolo 

104 
mobil P'ez'ntisi yapaca~z. Daheı raya pek güvenme. Bak bir yü-, Muayenf' aatı .. rı :.ı.~ . ti ı e ı 22311 -
dofnı~u 1'ız1 santral ic;ta .. yrınun. zilğün S:biri neler yapıyor? .• Rı. ••••••••••••• 
dan alı:r> Brod ·n ':l t?Citii -ec<>ğin'. şar, yüzüğü nasılsa düşürmüş; 

Ne yaptın bakalım? lle$abı ve 

1 
ilevlet Demlryolları ve Limanlar~ 
işıetm e Umum İdaresi ııaaıarı J 

J Sirkeci • Yqllköy kı.smı lata.syonlannda.n yapılacak "tuz,. na.kllyatma 
mahsu.s taı:i!e 10 Mayıs 942 tarihinden itibaren merlyetten kaldırılacaktır. 
Fa.zla tafsllAt için lata.iyonlara müracaat edilebilir. .(2868-'lM) 

••• 
Muhammen bedeilerile mikdar ve vaaı:flan aptıda yudt oian (1) P-

rup kereste her gurup ayrı ayrı ihale edilmek tıse~ (2'.•.1~) CUma gil,. 
nü hizalarında yu.ıb aaallarda Haydarpapda Gar ~ dabiUDdekl ~ 
nı.tsyon taratmdan kapalı zarf u.ullle 1Jtm aımacıaktlr, 

Bu f§e girmek f.eteyenlerln her gurubun llisunıd& )'Udi muvübıt tr 
minat ve kanunun tayin ettiği veai.k&larmı muhtevi kapalı sart1an:ıu ek.. 
siltme aaauerlndeıı birer aaat nvellne kadar ı.ıımi8ycıoa ~ lblmdlr, 

Bu ~ alt p.rtnameler koml.9yondan parum olan.it datrtıımaktadır. 
ı - 15 metre mik'abl muhtelif eb'atta GQrpn ltalu, Kubammea be

deli (127&) lira muvakkat teminatı (95) lira (63) 1mn&t ~up kape.1ı arf1a 
eksiltmesi .saat (15) on be§te yapüa.caktır. 

2 - 15 metre mlk'abı muhtell.t eb'att& mıete kalall mnbammeıı bedetl 
(1800) lira, muvakkat teminatı (185) lira olup kapalı artla ekalltmeai •at 
(15,15) on befi onbe§te yapılacaktır. 

S - 25 metre mik'abı muhtelit eb'atta. thlamıır ka1u, mabıumneıı be.. 
deli (~) lira, muvakkat temln&tı (187) Ura (!50) kuru§ olup kapalı 

zarfla e.Qlıtmeat aaat (115,30) on be§ buçukta yapılacaktır. (ilM) 

1 
Tahmin B. 

1980,00 

1000,00 

lıtanbul Belediyesi ilanlan : ] 
tık tem. 

148,!50 Aııfalt yolların tA.ınlratmda knJıan'dıneJr Uze~ 

almacak 180 metre mi.ki.hl mıcır. 
7!S,OO Muhtell! yolların ta.mira.tında kullamımak Ur.ere 

aımacak 100 metre mlklbı kum. 
Tahmin bedeller! ile ilk teminat mikdartarı )'Ukanda yazılı ktmı Te 

mıcı:r aatm aımmak üzere ayn ayn açık eksiltmeye konulmU§tur, Şartna· 
melert Zabrt ve muamelAt MlldUı1Uğ{l kaleminde ~rtııeblllr. İhale 20.4.942 
Pazartesi günü saat 14 de Daim! Encllmende yapüacaktır. Taliplerin ilk 
tf.mlnat makbuz veya mektuplan ve 9•2 yılma alt Ticaret odul vesfkal&. 
rile ihale gUnU muayyen saatte Dalmt Encümende bulumnalan. (•213) , 

'l'urk ye tambarlyetı 

ZiRAAT BANKASI 
KIUU.lllf ıartııJ: 1~3. - Sermayeel: 1000,000,000 ntraı Una, 

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

Para OlrtktirenJere 28.800 Ura lltta:nl7e ~ert,yoı. 

ıruyacak der~· blr cencllk " 
tazellk ven.r 

Bır m~ur artist ceftfllk rna 
rasını muhafaza ve idame lclD 
basit usuıo tatbik evnlş ~ 70 '1 
da olmasma rağmen ıen" kadm 
lenru oynamıştır. Ecuıcınız cia bu 
lıta11 size ihzar edelbllır Anc 
muhte'Viyatı az mlkdarda olma 
beraber pahalıya mal olur CYajs 
beyaz renkteki Tokalon k 
terkibinde cildln!n beslemek 1 
hazın ettı.rilm.ış U')'tlnyatı Ue 
kreması mevcuttur Bu t~ .. 
din ihtiyaç hissettJti gıdanm ı. k 
disldir Herhalde memnunıyet ba 
aemer~I ıa.rantilldir Ak.si ha 
paranız ıkl mlslJ iade edilecektir. 

9'0/315M 
9'0/315M No. lu doeyadan: Bey 

lunda Kumbaracı yokuşunda 77 n 
rada llı:en tka.metgOJıı meçhul bul 
Dimitrl oğlu Panayot Menaatoe: 

N(fa.ntqmda Vali konağı cadd 
de 91/1 No. da benzinci dllkkA.nm 
Mehmet Çetlnkayanın Madam Fotn 
dan temlik ettiği UAma mU.tenld 
zlmmetln!zde ala.ca#I olan 2700 l 
alacak hakkmda dalremlz.ce cari ta 
kib aırasmda haciz olunan Beyoğl 

da Hlı.,eyinağa mahallesinde bQ 

Ziba. ve Anatik sokağında eski 27, .. 
yen i 23/ 42 numaralı gayri menk 
n ize va.zlye t ve ehli vuku! mo.rifcUl 
3000 Uç bin Ura. kıymet takdir edil 
mlştlr. Bu l§C alt 10.3.942 tarihli Zil 

bıt varaka.mu tetkik ederek bir dlyt 
cei;1nlz varsa icra ifllls kanununu 
103 üncU maddesi mucibince bey 
ebnenlz hakkmdaki davetiyenin 
yirmi gün müddetle llben tebllğl.ll 

icra hAkimll~ce karar verllml§tır. 

Bu müddet içinde bu huatıada uuı 
zim kılman zabıt varakasını tetld 
ederek bir !Uraz varBa bey~ etın 

1 

nlz IU%umu illnen tebliğ olunur. 
(39407) 

1 KAYIPLAR 
'------ı Hukuk fakWteslnden aldığım l(ll>l'

keml zayi ettim, Yenisini alacağımd&ll 
eskisinin hükmü yoktur. 

'7645 numarah Fikret Özenglç 
(39,09) 

·~· 

' 

~159 plA.l.:a No. lu b!alklet1mı kaybet 
tim. HUkmU yoktur. 
Kumkapıda Kadırga hamam aokıı• 

tmda No. 68 tatemat otlu Yo.rgl 
(39440) Or d~ arme iv't> bulu cn~dar. yüzüğü buluncıya kadar da yol 

B.ı'·n,1m bu yedi, sekiz d~kik::ı l:apanmış! .. Böylece kıza aşkını 
zarfrn la, kf'nd·.,;nc yrnaca!Y·m ;. itiı .· f etmiş, Kız da kabul etm~. 
Pnı a. ,_a kulak :>saca 1• mı '·· H a. • ı nda evleniyorlar. Milyonların 
v-r bab C' .ırım b ı sefer do1arln. on para etmez. Bak yüzük neler 
nn ·n~m et i rece'· u a7ın b:r yaotı ... 
da.'rik~ nı b" F tın a1em:ıyız İhtiyar Ant.oni: 
Evet, Mis r.:m rnin h'r c ak'k{l- - P~kala, dedi, Memnun ol 
~rnı nlobilecnk kndnr pa .. amıı dum. Çocuk arzusuna nail oldu. 
yo,d.. Zaten hi cıbir fedakarlıktan ka. 

lhti ·ar Antoni. hüyük bir sil- c n111adığımı kendis·ne aöylemiş. 

- Verdiğiniz paradan ba.skn 
üç yüz dolar daha sarfctm~J- 1 
mecburiyetinde kaldım . Malfunya 
evdeki pazar çarşıya uvmnz. Elcs 
pres vagoniylc otomobillerin her 
birine 00.,.c;er dola r verdim. A-:a. 
b:ılar onar dolnrdan a oağıya gel
mediler l\fot,oo:klcti get iren ~dn:n 

&nat B&nkumda kumbaralı n tııbaraız tasarruf beaapıarmaa erı u 
~ Uruı ouıunanıara eenecıe 4 cıeta çeklleceıı ııur'a ile &f&&'tO&ID 

ollna gOre ikramiye cıatıtııacAktır 

t.000 • 1%() '° 
'-000 • l2CI ~ '.HOt • 
l, 000 • UMJ , l8 • a..ı0c. • 

• • 4.il-OC • • • 
• • 

1 
Talebe velilerine 

Kız ve erkek orta okullarındtı 
1 ôğretmcnl'k yaı>tım. Birçok kız .:c 
1 •rkek talP.he vetiı;ıtJrdim. Ehveıı 
i.kretle n 1manca ve riyaziye derıi 

1 \'"rm<-k istiyorum. Anu edenleriJ1 

1 

En Son Dnkikeda (iyi öğretir l 
remzine müracaatlan 

könetıı::ı cevan verdi: tim. 
- Pek!!! oğlum Rfşar! •. Huy. Ertesi sabah Kelli isminde bir 

di şimdi doiruca kulübe git, Yal. adam milyonerin evine geldi! ih
nrz kiliseye um; biraz dua et. tiyar, gelen adama sordu: 
bir de mwn yak, Sana kalırsa... - Dün bet bin dolar aldm. 

on dolar aldı. KnmyonJarı ancak 
elli~er dolara razı edebild!m. La. 
kin iki saat zarfında sokaktan 
kuş bile geçirtmedim. 

İhtiyar adam Uç y{lz dolarlık 
bir çek yazıp adama uzattı. 

104. ,,000 • 

DlKKNr: Heaaplaruıdaıc1 paralar bb 9'?De ıçinde M llra<1&o &şatı 
j~mlyeruere ikramiye çıktığı takOlrde % :.w tllZ.:llslyle Yerilecektır. 

Ke,ıcıeter : 11 Mart. ll Huıran, lJ EyJUL ll Btnnctkllnun car1hle 
rtnae vapılır 

........................................ 

ı==============~ 
1 

S:\HlRI : ASI/ti IJ~ 
Rasıldığı yer: VAKİT ~ATRAAS: 

fJmıımt Neşriyatı ldart eden 

Refik Ahmet .Seve11111t 


