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Kupon No: 
j 

Sadri Ertemin bu kıymetli eseri, \'akıt oku 
yuculanna ıs kupon mukablllnde ynlnız sıs kuru,,& 
\'erilcccktlr. Bilhassa yüksek tnhsll genı;llğ:.ne bu 
e&e~n birer tane edlnmclerlnl tawlyc ederl7., 

Hindistan mesele
sinin hallini 

zorlaştıran sebep 
Yazan: Asım Us 

ReisicOmhurumuz 
Partide talebe yurdu binası 
hakkında direktifler verdi 

Bar kad.111 ı Fatma 
nasıl öldürüldü? 

lllndistancla anla,,"ffla müzakere. 
lerini gUçlc11tlren en mühim ebep 
nihayet Hindularla müsliiman!ar 
arasındaki aynhk me clesl olduı;ıı 
8blaşrlclı. Hindistan mtislümon cc
roJyeu reJ~l Clnna.'nın !liÖzleri bun
da şüphe bımhmıyor: "11:.ıllbtan 
rnü liima.nlan iJe Hindular ayrı 
•Yn devletler halinde blrblrlerin
clen aynlmabdrrlar. Hindistan do
rnfnyoo projesine karşı Pakistan 
l1rojes1 lılr- bir tereddüde mahal bı
takn;ıya('.ak surette kabul olunma. 
lıdır.,, diyor. 

Slr Stafford Crips'in Hindistan& 
!Mllrdüğü İnglliz teklifi mfü;fü
fr!&Dlarla met:usUerl birbirlerinden 
'YDmıyordu. Yalnız Hinrllr-ıtaua 
~'erilecek ana Ja&ayı kabul etmek 
1 f.e:miyen ba:u eyaletler oluna 
banlarm bugUnkU dnrumlannı mu
hafa:za edebileceklerini ,·eyahut 
hunlar irin ayrı olarak ikinci bir 
ana yasa yapılabilecf'ğlnl kayde
ıUyordu. ıngilizlerin bu teklifi 
J>reMip olarak Hint mfüılüma.nla
rnım lstedlklerinl kabul etmektıew 
dlr. Yapılacak iş bu teklifin müp.. 
hem ve umumi bir prensip ~klin
<le if~ yerine hiç bir 3üpho 
\·e tereddüde mahal bırakmıyacak 
Stırette mUslümanlara mecusiler
den ayn olarak \'erilecek ana ya. 
llaıım ~diden blltün teferrüatı ile 
(eebft edilmesidir. 

late Hlnt müslilmanlannm iste
dikleri bodur. Demek oluyor ki is 
lngiI.17Jere kalsa hem müslüman
lara, hem mecusilerc ayn ayn ana 
1-a ,·erecekler ve Hlndlstanı ge
l"ekirse bir değil, bir kaç domiıı
Yona ayıl'3<'SklaNlır. Böylece Hin
dbıt.an meselesi ıs-0na ennit olacak
tır, 

.. Ankara, 6 (A.A.) .- Aziz Reisicilmhununuz ı.tıın Şefimiz bugün 
oğleden sonra Cilmhurıyet Halk Partisi geneı merkezini gereflendlrerek 
geç vaklte kadar lllC§glll otmu§lar ve Parti tarafından tatanbulda yap. 
tınlacak olan Talebe Yurdu konusu tl.zerinde tetkiklerde bulun&rak dl 
rektıner verml§lerdlr. -

Sayın Milll Şefimiz, gelif ve pdi§lerinde Parti genel sekreteri ve 
erkanı taralından ka!'§ılanmıı ve ufurlanm111ardır_ 

Partide Talebe Yurdı; blna.sı hakkında direktifle~ verdiler. 

NARViK 
ve 

PARiS 

·Gizli rad-
ı yonun 1 

1 Bulgaristan hak-
1 kmdaki neşr!yatı İNGII.tz TAYYAREU~Rt TARA

FINDAN ŞIDDETJ,E BOMBAR
DIMAN ımtı,DI 

Fransa bombardı- :Harbiye nazı-
manına 300 ,.ının demeci 

tayyare iştirak etti 
Londra, 6 (A.A.) - Haber verildi. 

fine göre pazar • pazartesı geoeai 
İngiJlz hava kuvveUeri Rennanlye tld 
deUI bir hücum yapnuşlnrdır. Hücum 
edilen da.ha be.§ka hedetıer nraeında 
Bavre dokları, Gnone • Rhore fabrl. 
kaaı vardır. Bu fabrika dUşmnna alt 
tayyare yedek parçalan ve dııhıı baş. 
ka harp malzemeleri iml\11 merkezi o. 
lan Parlll yakmmda. Gennevlllierıı de 
bulunmaktadır. 

(Deuamı Sn . .2 Sii. 2 de) 

ı 

Kati/ anlatıyor : 
3ıçağımı hemen ölmesi için ukdei haya· 
~ına sapladım ve 20 defa tekrarladım 
!'atma ,ı,ıe demi': ,.,,..,..,,..,.,,,..,.,,,..,..,,..,.,,,.."".,.."".,..,.,...,.,,.,..,....,,.,...,~ .. 

Eski dostlarım geldi. Onlarla yaşıyacağım.11 
~eni onların kolları ve kucakları arasın
da görünce nasıl tahammül edeceksin? .,ı 

Pazar gilnU sabahı, BüyUkadada iş. 
lencn feci cinayet bft.dlsesl dün Adli. 
yeye ıntikal etmi§, katil Sedat Ağa_ 
ran sorgusunu müteakip tevkif olun. 
muştur. Cinayet şöyle i§lenmlşUT: 
Perşembe ak§amı saat 18 de BU. 

yUkadadakl "Akasya' oteline olduk. 
ça §ık giyinmiş bir genç gelerek bir 
oda ietemiş ve ıo numaralı odayı ki. 

{ ralamıştır. 
Yarım saat sonra da genç, bir ka. 

dm gelmiş, otelde birkaç gün kalaca_ 
ğını söyliyerek 12 numaralı odayı al
·-:ııştır. 

önünden geçen büyük tur yoluna aa. 
pan iki sevdalı, Eskibağı da geçerek 
adanın en ıssız en güzel yeri olan 
GUverclnllğe gelmişl,er, kocayeml§i a. 
ğo.çıarmın arasında bir çl.mcnllğc ı-. 

turarak saatlerce kon~uşlardır .• 
1şte bundan sonrasmı kaW, Uı;üncll 

sulh ceza mahkemesinde verdiği ita. 
desinde şöyle anlatmıştır: 

(Dwamı Sa. 2 Sıi. 3 de) 

Moskova 
----<>--

Ankara suikasdında 
Rusların masum olduğı.· 

nu iddia ediyor 

Fakat mesele İngilldeıt.e mtt.altl. 
ınenlar arasında ya.pıluak bir an
ı.,m. ile bitmiyor. Bu aeta JQe

CUııi olan Hindularla anlqmak Jl.. 
znn geliyor. lla1bukl Hliıdlstanda 
Yckfın11 il~ yüz mllyona g~en aha.
JlsJnin yetmiş milyonu mU.cılümaıı.. 
dır \'C ~kluğu meeusidir. Mecusi
ler ise mu 1ibwlnla.rm Hindista. 
ili ikiye ayırmak projesi yerine bir 
tek ana yasa. kabul edilme91 fik
l'inde ı rar göstermektedlr. Bıı 
SUrctle ınllslllmnnlarla mecusiler 
&l'Mmd.a.kl anla~hk İngiliz· 
lcrln blltün iyi niyetlerine rağmen 
Rlncllst&n meselesinin halline im
kan brrakmamakiadır. 

1 Sar~ cepliOsinde 
Moskova 

Ahnıanyanın Yunanistan ve Yu
goel&vya ilaerine yürilyilşünlln yıl
d3ntim.U mtinasobeWe Bulgar ga.. 
zetelerinden Dnee bir yazı neşret-· 
miştir. Gazete, Bulgar kıralı Bo
risin ~i s.iyasi ve Bulgıµis
tanm mUttefiklorin ya.rdımı saye
ı;inde 1941 yılında Trakya ve Ma-

1 
kedonyayı alarak milli istiklaline 
kavuştuğunu, Nöyyl muahedesi 
xlncirleıini kırdığı, Alman işgali
nin, oralarda ynşıY.&U Bulgarları 
kurt.aıma.k için :f:ı.prldığım yaz
m~tadır. Bulgar radyosu, bu ya... 
zmın bir hulS&wnı verirken, gb
li bir radyo şunları söylemiştir: 

- Bulgar milletini aldattyorsu
ııus. Bula' .... ımiUcti birlGlllÜI ~ 

(n~lHlmı Sa, ~ sn. ! d~J 

Sedat Ağaran isminde olduğu an.. 
lqılan 26 yaşındaki bu erkekle Fat. 
ma Kılıç adındaki 24 yll.§lanndakl 
orta boylu. iyi giyinmiş genç kadın 
biraz sonra otelde beraber yn.ıııı.mıya 
başlamışlar ve Uç gUn lyl bir bayat 
geçirmişlerdir. Nihayet evvelki gün 
de her günkü gibi sabah kahvaltun. 
nı çok neş'eli olarak otelde beraber. 
ce yedikten sonra yaya olarak gezin. 
Uyc çıkmıglardır. Evvel! Nizam cacL. 
desini takiben Dile doğru uzanmı!}lar, 
çamltklarda saatlerce dolaştıktan son. 

Cinayeti bütün taısııAtıyle ve aoğuk_ ra Yürükall plajı önUnde Lunaparka 
kanbhkla. ıınlatıın Sedat 

iki Rus 
Keyfi olaraf · 
mahkemeye 

sevkedilmisleı 

Oyle anla,r:ılıyor kl general Va.
vel'in Japon taarnızu Blndistanm 
llnD'larm.a yaklqtıp bir sırada 
Mkeri nzlfeslni bir tarafa. bıra
karak SJr Stafford Crlpe'ln yanı
na gelmesi n Hlnt lklerlerl ile 
de\'Bm ooen müzakerelere ~
nıası bu mühim anlapıazhğı orta. 
dan kaldmnağa ça.b:nrnak ~indir. 

Acaba general Vavel yardDIU ile 
ba mülıhn an~hk ortadan 
kaıdınlablleccl< mi? Hindular mem
Jeketlcrlnl tehdit eden tehlikeyi 
anlamak dirayetini son dakikada 
oJsnn göstercbllirlen;e buna inıkin 
\'ardır. 

Vlkıa Hlndlstanda mttsıttman
larıa mecmıilerin oturdukları böl
geler btrblrlerfnden tamamlle ay
nbnrş olmadığı itln bu krta kesin 
olarak iki dominyona ayn1ıunaz. 
AihlilnıaDlarm çok]uk bn.lundağu 
Yerlerde da.ima bir mecus \'ardır 
Ve mcoosileriri ı;:ottluk olduğu yer
lerde de yine bir müslllman azlığı 
balunabllir. Onun için yapılac~• 
Şey mUsltlm.'Üllamı çokluk bolun
dııhlarr rençab ile Ben~ bölge
lcıinl bir mfuılüman dominyonu, 
ınef'tı ilerin çoklukta bulundukları 
~·erleri bir Hindular domlnyonu 
haline getirmek n her lkJ domln
~·on içindeki müslUmanlara ve 
11in1ulara azlık hak'l<ı \'ermektlr. 

Or ;\·iiz elli milyon nüfusu olan 
llinrllstan i ter bir tek domJnyo
na. bter miislfunan ve Hlnllu diye 
iki domlnyona ayrılsın, bu rtomln
~ onl:ınn her biri de birle ik bir 
takım clevletlerc ayrı'ıacaktır, Bu 
İkinri, derecede hlikl\metlerin vü
cıull" ~elmcslnde fayıla \'anhr. 
llarice karşı mü<lafaada el birliği 
:ıe hareket etmek şartlle bu türlıi 
iclari aynh".-lar Jlindistanrn birliği 
irin bir tehlike olamaz. Onun için 
Yctmls milyon mfüJlümanm l<Jte
dildcrinc hilrmet etmeleri mecusi
IPrin ''ti.tan seH•rltklerinden bek
lenir. nu t:ı1'clinlC' Hin<listanın bir. 

bombardı
man edildi 

Şimal cephesinde mu
harebe kızı,tı 

--<>---

102 Alman tayya-
resi dUşUrüldu 

Alman 1942 modeli 
tank kullanıyor 

Berlln, 6 (A.A.) - Ste!anl: 
Alman umumi kararglhı tebliğin_ 

de ezcümle deniliyor ki: 
(Deı•nmı Sa. 2 .'Jii 5 de) 

Yaralı esirlerin 
mübadelesinde 

Türkiyenin 
yardımı 

Londra, 6 (A.A.) - Londra 
~ya.si ma.hfüleri İngiliz \'e Jt..nlyan 
C!Sirlerinin mübadelemn~ Tiirkiye 
nm yardımından t&kdlrle bnhscdi
:10r. Britanya Hariciye na.zrrlığının 
bir sözcüsü deıclştir lld: 

- Memnuniyetle öğrendik, ki 
e$irler değişmesi lngilterenin deıin 
domlukla bağlı buhuıdıığu bir dev
letin kara sularında yapılacaktır. 
Kızıla.haçın bir mümessili de şöy
le. demişti:-: 

- Müza.ke-rcleri kolaylaştırdı
ğmda.n dolayı Türkiyeye mlnnet
t.ar olmalıyız, BUyük Brltnnya bu 
haberi sevinçle kaI'!}ı!:ı.mıştır. 

Münakalat Vekilinin 
Mecliste beyanatı 

Devlet Demiryolları ;şçilerine ikramiye 
ve elbise veriliyor ... 

Ankara, G (A.A.) -!BUyUk Mil- yılı bUtçe.ıılnde yapılan munzam tab
let Meclisi bugün Refet Can.rtez.in 1 siaata alt kanun l&yihaamın mUzake. 
reisliğinde toplanmış ve K~ me- 1 resi emaaında MUnaka:ıt.t Veklli A
bu.~u Hüsrev Krzıldoğan'm vefat 1 miral Fahri Engin ıu beyanatta bu. 
ettiğine dair Ba3vekalct tezke:resi , lunmuttur: 
okunarak hatır:ıamr tuizcn .bir 
dakika ayakta r.ukftt eıH ırni§, be
den terbiyesi, devlet hava yo~. 
hudut ve sahiller mhhat umum 
mUdürlükleri, 1939 m.aU yılı heea
bı katiler.ine dair ka.nun liyihala.rı 
ile devlet demiryollan ve llman
larr işletme umum müdürlüğü 1941 
.mali yrh blltçeırinde kanuna. ıbeğlı 
cetvelde yazılı tertibine 7 mi~·oıı 
980 bin mumam ta.hsisat verilme
sine ve ckvl.et hava yollan 1941 
mali vılı bUt.çeeinde 2500 liralık bir 
münakal~ yaptinwııM dair ıcenun 
laylbalnrr kabui olunmu§tur. 

''Arkadaflar Reı.icilmbur lnönU 
Zonguıdak ıseyahaUlerlnde oradaki if. 
c;llerin vaziyetlerini gördüler ve ken
dilerine paraaız bir öğUn yemek veril. 
meııinl tasvip buyurdular. Bu usulün 
laydaaı birçok cihetten tebarüz etti. 
Devlet denlzyolları ve limanlarında 

tatbikatına başlandı, Hakikaten ora • 
1arda l§çilerln Caaliyetıerinin arttığı 

ve bu usulden pek memnun oldukla. 
rmı gördük, ayni uauıu devlet demir. 

yollarmda da tatbik etmek iatedlk. 
Fakat bazı kanun! Cormallteler icabı 

liqinJ Jıarlri tehlikeye karsı konı- Devlet Demiryolları ve Llmanl&n 
ıııak bu suretle mlimkUn olablttr. tııetme Umum lıll1dtirlot0 lMl man 

bunu <i1ırhal yapamadık ve bu kanun. 
la tatbikine geçmek istiyoruz, 

.(Devamı Sa. 2 Sil. 1 de), 

~-~~~-~~g:-.;e:.::lm~lşlcrdlr. Buradan sanatoryom 

Fikir ve sosyete - '- ............. 

Kananların ıs 

MoekO't'B, 6 (A.A.) - Royter 'I. 

janBI bildiriyor: 

b 
Reımıt Sovyet Ajansı :Par.ar att-a 1 neşretÜği blr demeçte, Alma.nyaım 

, Türkiye bUyWt elçlai Von Papen•.:::;ı 

ı kurtulduğu bomba intll&kt bMI•-., 

---------. de lkl Sovyet vatandqlyle iki '1'lıl. 
Her Vekalet, tatbik ettiği kanunları alakalı ih- kUn SUÇ ort.akltğlyle mUttehim bulmı. 
tisaslı makamlara tetkik ettirebilir. Bu araş_tır- dukları Ankara dava.mu tenkit edl. 

l C .. h • t h d h k d • ll yor ve diyor ki: ma ar, um U!ıfe r~ unun a .a ço erın eş- (Devamı Sa. 2 Sü .. de), 
mesını temın edecektır. 

·---------------- ---------------~ Yazan : SADRİ ERTEM Hind birliği 
icra komitesi <Jiimhuriyet yiıınl ;),ldır yeni ih

t iya.ı:;lan ka~ılıyıı.n kanunlar yıııı
mı~trr. Bu kanuul:ırm başınlla ana 
yasa ,·ardır. Fnlmt hayııtnnm 

!dar<' eden lınnunln.rın hcıı l reji
min kurulduğu gündenbcri yapı. 
lan k:ınunl:mlan ibaret değildir. 
J6 mart 19W tarilıindrn en·el Qı.. 
manlr fmparat-Orluğunon kahul et
tiği kanan ''e nizamlnr lla mer'
dlr. l'c bir l::ısım mc\'zuatımız bu 
e"alara. göre i~l<•mekteilir. Yıu.a-

dığımı:t. tarihi de\irleriıı tnhii bir 
uptir~i olan bu lıa.I intikal de' lr-
1crlnin hususiyeti olarak göm 
çarı•aı"aktır. Tarihi uzun asırlara 
~~mn dcYletlerde rejim i tiho.le
Icrl ~ok defa yalnı1 :ma. ya.s.'\larn 
inhisar etmekte, diğer kanunlar 
büyiik dcği,meler arzetmektC(lir. 
JJllhassa membalannr mahalli ırk
lardan, l\detlerdcn atan hukuk 
mcv:muah için rejim de~rf~meleri 

(De\1\mı 3 lln<'U sayfada) 

8 saat münakaşadan 
sonra 

Cevabi muhtırayı 
kabul etti 

\'enl Delhl, 6 (A.A.) - Hint bhilll 

1 CEPHELERDE DURUM 1 

Seylan bombardımanları 

1 milli hizblnln icra komlteıri 8 asa& 
süren bir mllnakapdan sonra, ~ 
tekliflerine verilecek cevabı muııtz..ı 
yt kabul etmlıtır. Komite, bu ~ 
uradn Hlndı.ırtanın müstakbel s~ 
sUne alt yapılan beyanatın ıı~ 
mahal bırakmtyacak tarzından dola,S 

memnuniyet göstermektedir . 
Ahmedlye lmıl veıilen bir halk oe. 

maatinln gefi Ahmet, Krlps tekUtıe • 
rinden memnun olmadığını eöyl~ 

ve bunlann mUslUman menl~ 

ŞARK VE LiBl'A EPPHJl..Sİ 
Moskova ve Londra. şark cephe

sinde harplerin kızıştığını sak!a
:mamaktadn-la.r. Londra Almanla.
mı 1942 modeli ta.nklal' kullaııma, 
ya başladıklarrnı bildhiyor. 

Harkofta.:1, 16 ncı Alman ordol 
sıaıdan bahşedibnez oldu. Alman
hı.r, ağır bombardımanlar ya.pJyor. 
İki taraf da. dü~ürülen tayyo.:rele· 
rin ra.kamlırnu hayli kabarık ola
rak veriyorlar. Finler bir ada da
ha ele geçirdiler. Maltaya hava .. 
kınlan şiddetini eksiltmeden de
vam ediyor. 

Bütürı bu haberler, k!§la bi!O' 
kaynnmıı.ld.a. devam eden harp ıka
zanmm taşmak ilzel"C olduğuna bir 
ılelildir. 

Almanlar kuvvetli cephelerden 
yarma ha.re.ketleri mi yapacak'? 
Cephenin bugUn'kU durumu mUta
lca edilirse bu :z.a.nui bir hare!ket
tir. En mühim bir dc:miryolu şah. 
ri ola.n ve bütün kış Alma.nla.?m 
mildafaasmda kalan Bıiansk kuv
vetli Sovyet çete teşkilleri tara
f'mdan taciz ediliyor. Harbin ~
langıcmda.nberi büyük vazifeler a-

lan Rus çeteleri oldukça faaliyet
te .t.ulunmuşlardır. Fakat ilkbahar 
truı.rruzunda çete harbinin eskisi 

(Df'l•amı Sn. 2 Sü .. de) (Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

ı;ulk&11t ııuçluııu olarak Ankara ağır ceza mahkemesinde mubakemMI ya. 
pılınakta olan AbdurJ'lLhmanııı aevglllsl Perlban'm bir erkek oocıuP clG. 
ltJrduğunu ;vazmı~tık. Re81mdo Perlhanı \'e Kenan adını koydata ,......_ 

ııunu ha!ltahanede gürtiyonıunuıı:,. 



2 vı\KIT --~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~-

Şark cepbeslnde 
7 - 4 - 1942 

Pasifik harbi inşaat 
ofisi 

Rus radyosunun 
Romenlere hitabı 

K ö m ii r istihsali nor-
Rus radyosu, Romanya Jçl.n yaptığı 

nqriyatta diyor lti: 

mal haddi buldu 
Aalı:am, 8 (Vakit muhabirin

den) - Nafia, .İk.tl&'ııt, ıve Ticaret 
\•ekUletleri mUsteşarlanndan mü
rt:ldtep :komisyon in[iMt ofisi ku
rılırulsı etrafındaki çalışmalannı 
t:ımamlıımak üzeredir. Hazırlan . 
uıakta ol:ın proje yakında Bn.şve -
k.ulete v e rilecektir. Bu ofü:ı dev
ı t daire ve mUeseeselerinin yap -

KardC§lerlnlz ıztırap• içinde kıvra. 
nıyor. Bunu bllen Romanya niçin do. 
ğudn harbetsln. Doğu, Romaııyıı. için 
ideal değildir. Macarlar en büyUk 
şairiniz Gogonun mezarını bile satışa 
çıkardılar. Almanlar sizi cebren har. 
be sürUklUyor, 

Günde dokuz bin ton 
istihsal ediliqor 

- Hnd) o gazetesi -

----o----

Ankara, 6 (Vakıt muhabirin
den) - Kömür havzasından lktı
sat vckiletlne gelen haberlere gö
re gfuıdelik kömür istihsali dokuz 
bin tondan yukan olmak üzere nor-

mal lıadıdi a.~ bulunmaktadır. 
Alman tedbirlerle bu mikta.nn z.i
yadeleemeıdııe ~to. ve bun
ı.mn aşağı düşıniyeceği bildirllmek
tcdir. 

ırmrı 'tta oldukları ve ynptıracak
an inşaatm iktiza ettirdiği mal -
zemenin tedariki ve tevzii ışıyle 
meşgu 1 ol.:ıcaktır. 

o 

.. \.nkara belediyesinden 
Yunan belediyesine 

Bnlgar standaki 
gizli radyo 

(Baş i!.l1 aft 1 itıcı sayfa<Ut) 

ğildir. Bilakis .Alm:uıJarm esareti
ne düşmU3tUr. Krrnı Bor.sin kiyn
sctli siya.seti Bulgaristanı Alman
lara satm::ı.l:tan bnşka bir şey de
ğildir. Tra.kyn ve Makedonyadaki 
Bulgarlar jandarma vnzifcsini gö
rilyorlar. Ora.da yll§ıyan Bulgarlar 
hic bir zaman AJmanlnn alalro.da; 
et.>ncz. 

Fatma nasıl öldürOldii 
Ankara, G (\'akıt) - Belediye 

meclisi Afüın belediye memurla.rı
n:ı hediye olarak gıda maddeleri 
gönt'..erilmesı için tahsisat kabı.ı l 
etmlstir. 

Valiler arasında 
değişikUk 

Valiler nrasrndn.ki değ'i§ikliklerin 
'rugUn yarın yüksek tasdikten 
ctkmssı beklenmektedir. 

Vnli m~vinimiz Bay Rnşlt De
m.il'tagın terfii haberi doğrudur. 
Ancak Bay Dom.irtıış Siirde değil, 
Maroinc vekil vnll olarak tayin 
olunmo!ktadrr. 

Slirt valisi Half.ı.k Nihad Burdu
r , Burdur vnlbi Sı:ıdrl .Alca Or
.,uya, Ordu valisi Cavit Ökmen 
'l'ro:bzon3. tayin olunmaktadır. 

Mr.rdın ve2isi Kudretilddin 
Kontoğlu Maro..c;a n~lolunma.kta, 
.Mars.5 vnli:U S:ı!im Özdemir Gü~ 
tl:ıy da Tnıbzone. tayin olunma.k
tadrr Trabzon '\'alisi Naci Kıcmıan 
Sivasa, Sivns vnlf.si Akif İyidoğan 
Manisaya, Manisa vnlisi Faik Tü
rel Samsuna, Van '\'tilisi Süheyl 
Karafaluoğ :u Aydına, Ankara. va
li mu:ı.vini Diliiver Va.n· valiliğine 
tayin olunmaktadır. 

Çanka.yn. lmyma.kamt N ecmeddln 
l<}rgin de Slird vıekil vall!iğine 
l'lyin olunacaktır. 

Rivaytler cloğru ise Aydın va
lısi Sai;.ri Çrtak teknUtlüğilnü i.'!tc
~iştir. Samsun Vll.lisl Etem Ayku
t :ın nereye ta}in olunduğu da-
1a belli değildir. o----
.l.l!Hl'..11'.J\lla alAt Veklll • 

nln beyanatı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Şimdi arkad~oımız lşçller hakkında. 

.atb!kln! 15tedlğlmlZ bu kanunun dev
i t demlryolları mUstahdcmlnlno de 
tc~mUlnl istiyorlar. Dunun için ht'_ 
nüz h3Zırlanmadık BUllun tatbfü1 
• mkt'uu var mıdır, yok mudur, evvell 
hunu tetkik etmek lazımdır. BiZ tat. 
bikini nıüalcüı görtlyoruz. ÇUnkü bun. 
ar seyyardır. Nerede ve nasıl ye. 

meklcr lhZ.lr ve te\1%1 edilecek. Bu 
tevzi ıoı tahakkuk edilmeden mümkUn 
olmıyan bir §eydlr. Esasen biz bun 
:ara bazı tazminat veriyor ve yar : 
dımlar yapıyoruz. Ahvali fevk.ala.de 
de lcabettlrdl~I zıımıı.n kcndllerlııe lk 
ramiye vermeyi \lsul ittihaz etnııştz: 
dır. Bu ııe!er bUtçe encümeni ile oo 
nla§tık, kendilerine meccanl bir kat 

clblııe, kundura \'e iki senede bir de 
palto ' ·ermeyi ka bul etrnlf bulunu _ 
yoruz. Müsant!e ederlerse cvveln. ı,. 
<;llcr mesc!eslni halledellm, imkan o 
ıursa yine bUtçc kanunu geUr(llğtml; 
zaman onlıı.n da nazarı ltlbara alırız 
Kanunun aynen kabul edllmul.nl n.: 
CA ederim." 

Meclis gelecek top'o.ntısnu çar. 
.. nmba gi.inU yapactı.ktır. 

ikinci cephe 

Alm:ınla.r ynmı bu yerleri baş
lmlarma da verebilirler. 

I..ondra radyosu da Bulgarları 
J{ıral Boris ve Bulgnr hUkfUneti 
aleyhine kışkrrtmayn devam et
miştir. 

- Uadyo gazcıte<ıi -

llnrbiyc nnnnnın demeci 

Sof~-.. G (A,,\,) - Harbiye na
zırı general Daskalof, b:ısına §U 

demeçte bulumnuştur: 
''Bulgar milletinin bugiln bir 

ick düşüne~ >:ırclır: Bulgarista -
r.a fa<lo edilen toproıkları muhafa
~~ etmek. Eğer Bulgar milleti, si
lfıh!t sarı:lmağıı. davet edilecek o
h:-rsa bu, münhasıran memleketin 
ve memlc.ket cvlfıtlnnıun istıkbali 
iı:fo olııc:ı.ktır. 

Milletimizin birliğini tahakkuk 
ettirmek için elim ve milşklll harp
ler ynptn. Bu barbler, bize çok 
fazla fedakarlıklaro mtıl oldu v~ 
bu fedakarlıklar boşa gitmedi. Zi
ra, millet milcadcle içinde kuvvet-
1..:nıneğe muvaffak oldu. 

Genera.ı ı;;u sözleri ilftvc etmiş
tir: 

"}.fület, inıkfın olursa, şimdiki 
muhnrflıbcden insanca. fedafulrlık
la.r yapnuı.d3ll sıyrılınağı bilir. 
Kıralm siyaseti §mutiye kadar ol
duı:'l.I gibi bundan sonra da bu f e
daJdlr rklara meydıın vcrmemeğe 
muvaffak olab:lccektir. Fakat mil
let, şunu da bilir ki, ımukn.ddenı
tmı tahakkuk cttJrmes.ine nınni ol
mak için drıın'l"Idıın ve içeriden her 
kim teşebbUs edecek olursa onu 
cmıe~ hazır bulunması lazımdır. 

--~~--o~~--

ar is 
(liaş tarafı 1 incı sayfa<la) 

Pazar. pazartesı gecesi yapılan ha • 
rcketlere lnglllz hava kuvvetlerine 
mensup 300 den fazıa bomba tayya
resi refakat etmlJIUr. nombıı tayyare. 
!erinden 5 1 Us1erlne dlinmemlşlerdlr. 
Aynı gece İngiliz tayyarelerinin hü _ 
cumuna ba.,lıca hedef le idi eden yer
lerden blrlnin de Kolonya oldu~ h:ı. 
bcr veriliyor. 

Parls, 6 (A.A.) - DUn gece Parıste 
tehlike işııreU verllml{J ve hava ba • 
tııeyaları !'lddeUe faaliyete geçmiştir. 

'\-'işi, 6 (A.A.) - Paris çevresine 
bu sabah yapılan hava altını esnaam 
da Genevllllers, Argenteullles, Marı; 
ve Kolombes'n bomb:ı.lar düı;ımüştUr. 

Alman maıo.mata göre insanca t.cle
fııt çok azdır. Aslıılcrs'de bomba par 
çalarlyle bir polls memuru yaralan. 
mııtır. Hasarlar hakkında henüz 
kat't hiçbir haber yoktur. 

Nan•i'kc hiicuın 
Stokhoum, G (A,A,) - Alten Tid· 

nl.ngen gnzeteslnin verdiği bir habere 
göre, lngill.z hücum unsurları pazar 
gUnü erkenden Narvlke bir baskın ya. 

Londnı, 6 (A.A.) - Knrdifte bir parak gemileri mUhim hasarlara uğ. 
mUliUmt esn:ısmd:ı İngiltere harb"· ratmışlardır. Yazın yapılacak bu ka
yc ruwn Gıigg, ihinci bir he.rp cep b!I hücumlara Rus bomba tayyare . 
hesi açılması meselesine telrnıh e. !erinin de totirak etmeleri muhtemel· 
derek demi!Jt.ir ki: dlr. 

Bu hususta her tarafta bUyük b!r ıı: * • 
mcrıık uyandığım biliyorum. Fn • St-Okholm, 6 (A.A,) -Afton B'a 

(Baş tarafı 1 ıncı say/ ada) 
- Fatmayı S sene evvel Mersinde 

sumcrlınnk yerll m:ı.llıır pazan mua.. 
melM §c!I bulunduğum zamanlar ta.. 
nıdmı. Kendisi hem bir umumt eve 
devam edlyor, hom de blr barda ça. 
Jışıyordu. 

Onu derhal sevmlyc bn§ladnn. Fa. 
kat bu yUzden lstlkbnllml kny.):>ede. 
~ğlml anlayınca, işimden lsU!a c<le. 
rek kencllslnden kaçtım, buraya gel. 
dlm. Fakat Fatma da arkamdan ts. 
tanbul:ı geldi ve beni buldu. 

- Aman, ne olur, bcn1 bu hayattan 
kurtar. Beraber yQ.§ıyıılım! dedi. 

Bunun Uzerlnc, Sakıuğacmda KUL.. 
se apartmıanmda 5 numaralı daire. 
de bir pansiyon klralo.dun, Beraber. 
ce ynşamıya btı§ladık. 

Arada sırada kıskançlık yUzllnden 
münakaşalar yapıyorduk. Bana: 

- Benim dostııınm vardır, Seni 
belki l!ldUrUrler. Ynnmda slllUı taşı! 

dediği için tabancamla, bıçağımı ya. 
nımdan ayırmıyordum .. 

Nihayet geçen perşembe gUnü BU. 
yllkadnya giderek Akasya oteline in. 
dik. Pazar sabahı dönmemizi teklif 
ettim. Fakat dl5nmcdl ve saat 10 da 
gezintiye t,;ıktık. Esklbağı geçerek 
kayaııklara çıktık, burada bana: 

- Dikkat et, olmdı kayalıkların u. 
zerine çıkacağım. Trplu Kel~lan fil. 
mlndekl çoban kızı gibi ııaçlanmı, vU. 
cudumu rüzga.ra vereceğim. Bak, han. 
g1miz daha güzel olacak. O mu, ben 
mi? Dedi. 

Haklkıı.ten rilzglı.r mUaaltU ve ben 
kendisini vecd içinde seyT(ldlyordum. 
Derken birdenbire: 

- Artık, dedi, ayrılmamız lbım .. 
bundan sonra serbest bir hayat yqı. 
yııcağım. Zlrtı. Merstııdeltl cskl dost. 
larnn birer birer buraya. geliyor, on.. 
larla oturacağım. 

Hem sen, beni, dünyada en çok acv • 
diğin vUcudu yabnncı e:rkeklerhı kol. 
lnrı, kucaklan nrnsınd:ı görl.lnce na. 
sıı tahammUl edeceksin?. 

Bu Eözlerlo kendlmdcıı geçt1m. He. 
men cebimdeki tabancamı çektim. A. 
radakl mesafeye rağmen at<'§ etUm. 

1 Kul"§wı bo§a. gttU. Tcltrar prjörU 
sUrdllm. Fakat at~ tıımadı. Beni, 
çi!tom bozulduğu zaman azgın do. 
muzların hücumundan kurtarmış o_ 
lan bu 6 !lşekll tnbancama kızdım, ve 
bUyUk bir a sabiyetle fırlatarak karaca 
ayağından saplı bıçağımı çektim. 

Bu sırada yUkaekte bulunan FaL 
ma, iri bir kaya alıp Uzerlme attı. 

TQ.§ elimi 5zyırarak geçti ve ben de 
ikinci bir kaya atmasına. fırsat br. 
rakmadan Uzcrl.ne atıldım. 

Birkaç ndım geriye kaçtı, fakat ya_ 
kaladun ve Uk bıçak cla.rbcslnl ukde! 
hayatı olan ensesine ııapladmı. 

- Burnsmın ukdel hayat olduğunu 
biliyor muydunuz? 

- Evet, mektepte 6ğrenml§Um. Hiç 
sesini çıkarmamfl§l için bilhaua ilk 
darbeyi burasına indirdim, 

M.Uteaklbcn yere cansız olarak ve 
ses çıkarmadan yıkıldı ve vücudunda 
ık! santim yarasız y•r kalı;nayınca 
ya kadar bıçağımı sapladım. Tahml.. 
nen 20 • 23 yara açtım. Bıçağım eğ 

rill.nccye kadar vurmuştum. -
Artık öldUğllne kanaat getirince, 

kendimi toparlııdım. Döndl1m. Mak. 
aadım otele gldlııco bir polis çağınp 
t4!sllm olmaktı. LAklıı otelde nahoş 
bir tesir bırakmamak ıçl.n bundan vaz 
geçUm ve evveııı. ellerimi ytlzUmü yı. 
kadım, traıı oldum ve a§&ğıya inerek 
yemeği yedikten sonra karakola gidip 

Molotof Japon elçisini 
kabul etti 

Mosko\·a. 6 (A.A.) - Molotof 
bugUn Japonyanm Rusya yeni bil
yülc elçisi Nnotakcsato'yu kabul 
e~tıltir. 

kat meseleyi Alman yüksek ku - öett ve Aft.on T.idningen gazetelf. 
manda hcyetı kadar merak eden rinegöre, İngilizler cumartesi • pe. 
yoktur. Şlmcli!d halde bu iki taraf. zar gecesi Norveçin Narvlk bölge. 
lı merakın tatmin edilemiycceğlni sindclcl lirruı.nlo.r Uzcrlne bir nkm 
~nnediyorımı. Demokrasiler istik- yapmışlardır, Bu nkmm deniz tny. 
~ale ait stratejik projelerin ser • Val"'!:rl ve deniz birlikleri ttı'ra.fuı. 
oestc;:c mUna.kaşs edilmcslni istiyor dan yo.pıldığı söyleniyor. 
i~~· fakat :ılcncn değil... Her şeyt Bıınwıle. beraber, bu hususta he· ı 1 
duşmaJta söylemeğe bir mfi.na var n.uz resmi hiçb!r haber verilmemi:-. Ne dememeli ? 
mı? Taarruz zlhnlyotinin mUtnkUn tır. Ve tafsllA.t yoktur. Gazeteler, 1•·-------------..1-
olduğu knda'r genlı.J blr ölçUde in - cu~a gUnU şiddetli top sesi işit.il. Bir profesör (miifekkir) kelimesi 
~nf ettirilmesi taraftanyım. Ye_ dlğınl fnkııt lsveç hududundan iti. yerinde (dUşUnUr) kelimesi kulla
tlştirme usullerlmW:le bu nokttıyn barcn geldiği hissolunn.n bu sesin nryor. 
~yUk blr ehemmiyet vennelft.eylz. menb:ıı scrobntlc bilinmediğin' ilô Yapılan a.kmla.rla mütemndiyı.:ı n bu. \'e edivorlar ı • ME"Slek ve sannt sıfnt.ı yapmak 
nun bir mis:ılinl vermekteyiz. An ., • · ,.. * * ' i~ (oku'r ynzar) örneğine böyle 
ca.k dilşman karo kuvvetlerinin yı.. Londra, G (A,A.) - SaUlhlyeUi bir bağl:uııp kalmakta fayda yok, zs-
k.ılm~le ~azanrlne:ık bl.r %afer'e kaynaktan blldlrlıdlğlne göre, İngiliz. rar var. Zira bu yüzden muzarl 
harbin nctıct>le.n~eği unutubnam::. lerln Clllnkli pazar gllnü erken saatte ~ignlarmı Stfatlar.-Jnn ayırdet.mek 
lıdIJ', H~te ardu hCSROO kalılıruı. Narviq,ue'c bir taarruz yoptıklarma ~~~';;~kafa pı>.tıatmnyR mecbu,. 

<!an mn sözü söylemek mümklin 1 dair olan haberler hokkınd:ı kat'lyyen B:ırl (dUıll!ngen) d li rle~IJdlr. • bir §CY bilinmemektedir. eme ' ( df.1->;Ünilr) dememe ıı. 

tesllm oldum." 
Sulh hakimi .sorgÜ.sunu mUteakip 

sooat hakkında tevkif kararı vermlf_ 
tir. Soğuk kanlı katil, hAlA. hırsını 

kaybetmemi§tl ve yaptığından kat'. 
lyyen pişman görUnmüyor: 

- Uğrunda .!erveUml yec!iğlm, llO 
bin lira borç yaptıfrm vo gençllğtmt 
feda ettiğim bu kadından bu s6zleri 
fşitlncc kcndiınl kaybettim, diyorclu. 

Katil, Mehmet Rıza adında, Emnl. 
yet Sandığı veznedarlığındlln müte _ 
kalt ve bir zaman halı ticareti ile 
me§glll olmuş, temiz bir ailenin evlA.. 
dıdır. Panalyona tajınmadan evvela.. 
ilesi ile blrllkte, Fatihte İtfaiye cad_ 
desinde Güven aparbmanmdıı ~ nu. 
mare.da oturmaktaydı. 

Elindeki avucundaki bUtün p&ra81 , -
nı yedikten sonra, bu Fatma ile ya. 
§ayt§mı idame ettirmek için, geçen.. 
lerde baba.alna: 

- Ben Bursada SUmerbdnk'a tayin 
olundum. Sizi do götUreceğlm. Diye. 
rek C'llıı O§y&lannı Buran.ya aHnder. 
mek üzere denk yapmı§, fakat vapu.. 
rıı. gtindereceğl yerde bwıları sandal 
bedestenine göndercr k haraç mezad 
satmış, Fatınaya yodlrmfatır. 

Sedat BUyllkadaya 127 Ur& Ue git. 
mı.o, otele 90 Ura. borç yapmııtır. Pa. 
raamın çamlıklar ara!lnda dQ§tilğUDU 
ileri sürerek: 

- Otelin parasını vermeyi çok ıs. 
terdim! deml§Ur. 

Moskova 
(Baş tarafı 1 inci say/adcı) 

t.tanbuldakJ Sovyet mlleae.te.l!nde 
çalqan iki Sovyet vat.andaıınm Pav. 
lof ve Kornilo!'un, bu 116 hlo k&Mf. 
mll.Dllf olmaıanna r&gmen keytl ola 
rak mahkamere--.evke411mlt otmaıar~ 
mazeret kabUl etmez bir Jıarekcttlr. 
Bu Sovyet vatanda§larmm "suikaat"' 

l§ine ka.rıfmadıklan bir hakikattir 
ve Sovyet vatandaıtarıyıe temaada 
bulunduklarme. dair tkl mllttehlm 
TllrkUn iddialan da pek h&ldkate uy. 
gwı değildlt. 

Ne Ankara mahkemesinin tat&!~ 
lltl ne de herhangt bir ae bcple hakud 
mücrimleri gizliyen ve başka mücrim.. 
ler lcad eden §lkll.yetçinln pyretıe. 
rt hiçbir kıymet ifade etmez. 

Ankara mahkemesinde, meselA. tah 
kikat dosyasının Rusça tercUıneıinl 
almak gibi Sovyet mUttchlmlel"iil en 
iptida! lınklannm ihlll edilmiş olma.. 
sının da kezıı hiçbir kıymeti olmıya 
caktır. -

Cepbe?erde daram 
(8<1§ faraf ı 1 ınci sayfada) 

gibi tesira ola.cağıtı umulamaz 
Çünkü bu hal"p bir kütle harbi ve. 
tek gaye de karşı kuvvetleri imha 
olacaktır. Alman karo ordusu tank 
ş,ğır ve da.fi toplarla tayyare!e~ 
hlmc.yetinde vazife görecektir Ro
menlerin en kuvveW Rws hUcum
lfırım pilskllrttllklri Siva.stopol cep 
hesi, bi hassa Romen sahiUeri 
nıühim rol oynayabilir. 

PAStFtK OEPllESİ: 
Sey'A.n adasına yapılan Japon 

hücumu Js.ponlann Andaman ad.a
larma katşr genlşelme arzulannw 
Ur ifadesidir. 290 kilOmctre U%un

~~ğunda ve 160 kilometre genişli
gınde olan bu adanın 5 milyon 780 
bin nüfusu vardır. En bUyük §Ch
rl olan Kolombo bir deniz ve hava 
~Udü'r. Burada bfiyilk deniz tez
~~an vs.rwr. Portekiz.Jetin son
ra Holandalılaıın eline geÇcn bu 
ır.ü.<ıtemleke bir buçuk asrrdır tn
i:,"lllz idaresindedir 

Scyllnnı dU§m~ yalnız Hlndis. 
troı değil orta rark dunununu da 
tehlikeye ltoyacağmdan lngilizl&.r 
!>ura.ya biiyi.lk ehemmiyet vermek· 
tedirler ve müdafaasma. da ça.lış:ı
caklardır. 

Süveyş kumpanyası 
moratoryom istedi 

Roma, 6 (A.A.) - Plceoto gazete. 
sinin Llzbondan haber verdiğine göre, 
Süvey§ kanalı kumpanyası morator _ 
yom lst.cml§Ur. Plccolo, kumpa.nyanm 
harpden evvel hJssedarlarmn muau.am 
lemetttller dağıttığını habrlattıktan 

sonra tenkldlerl belirtmektedir. Kum. 
panyanm Flokakctıl inhitatı İtalyanın 
harbe gfrmeoııl üzerine Akdenlzde sey· 
rU.SeferiD durmam ve mihver hava 
kuvvetleri tarafından RUveyş kanalın 
da yapılan hasarlar neUceaiııde ba§ • 
lamıııtır. 

(BCJ§ tarafı 1 inci say/adcı) 
DQ§manm doğu cephesinde yaptığı 

mevzll hUcumlar, pUakürtülmU,tQr. 
Birkaç gUn stıren AlnWl taarruzunun 
aonunda merkez keslrnlnde 69 l'.Ila.. 

hal i§gal edilJJli§tir. YUzlerce · esir 
alınmıt v. dUfman 4.7 top, 27 bavan 
topu, 182 mltral)"ÖZ kaybetmlftir. 
DUn 46 Sovyet tayyaresi tahrip olun. 
muıtur. 

Alman hav& ordU.!U Rlblnsk'tekl 
tayyare fabrikalarma ve Moekovada. 
ki asker\ hedeflere tosirll eurot.te hü. 
cum etıni§Ur • 

Şimal Afrilcada Elmeldıi :kesiminde 
dil§manrn kuvveUl te§klllerl kC§lf bil. 
reketleri esnasında pllskUrtUlmll§tllr. 
tskenderiye _ ıııarsaınatnıh deınlryo. 
ıu birçok noktalarmdaD ıc.sılınlşUr. 
Alman tayyarelert lı!altadak.l hedefle. 
rı eıd&ıU• bombalanuoıar, tersanede, 
limanda, gemi tezgAhlarmda, k.ıflalar 
da. ve akaryakıt depolarmda yangın. 
Jar cıka1'DU§lardır. 

Blt hafif knıv~r, bir Yük gemisi 
ve bir petrol gemlli hasara. uğratıL 
mı:ştır .• 

., lMAL OEPBE İNDE MUHA. 
REBE ŞlDDETLE.'IDl 

MO!lkova, 6 (A.A.) - BugtlnkU Sov 
yet tebliği ekinde cephenin §1mal ke. 
simlerinde muhare'benln §lddetl art. 
makta olduğu söylenmektedir. Ka. 
linin cephesinde hareket yapan bir 
Sovyct birliği, lsUhktunlara taarruz. 
la 4 top, 7 mltraly&:, 1600 merıı:ı.1, 

472 gaz mnske.91 ve daha bQ.§ka aske. 
rl teçhizat ganimet almıgtır. Ayni 
cephenin bir bqka kesiminde blr Sov. 
yet süvari birliği mukabil taarruzla.. 
rı muvaffakıyetle püskUrtmU§ ve bir 
gUn zar!mda subaylar da dahil ol 
mak tızere 780 .Almanı imha ~ 6 
tank tahrip etmtştir. Batı §imal cep_ 
heırinl.n bir baaka. kesiminde Alman.. 
!ar, tıınkların yardmılyle piyade bir. 
llk1erl.nl mukabil taarruza geçirmiş • 
lerdlr. 

Sovyct topçusu §lddetu ve seri at~ 
açmJ§tır. 5 Atmah tankı dağılmıştır. 
Sovyet kıtaları dll§manı dağıtmışlar 
n kıSmen imha. etmJ§terdlr, 
Fl.SU:n BİR ADA İŞGAL ETI1 
Helstnk\, O (A.A.) - Fin piye.dest, 

topçu ve hava kuvvetlerinin yardımı 
ile Ff.ııJandlya körfezinde Tytarsaarf 
adasmı tekrar tğg&l. etmı§tlr. 

Bu adıı, 939 _ NO Fhı • Rus kış 
h&rbJ sonunda Rusyaya bırakilmza bu. 
lunuyordu. 

Sovyet tebliği 
,Mosl<o~-a.JJ .. (.<\.(\,) - ttusuet blı: 

tebliğde e!Syıe dmllmekt4dlr: 
23 :!ltırttan 4 nisana kadar gegcıı 

&aman içinde merkez ccpbeslnde faa.. 
Uyette bulunan Sovyet kltalan 161 
mahalli gert atmışlar, takriben •o blD 
l'lil§man askeri l!ldUrmll§ler ve pek çok 
nıJktarda malzeme iğtinam etıni:ler-

Ma.kova, G (A..A.) - Bu sabalık! 
Sovyet resmi tebliği: 

Kıtalarııru:z dUn taarruz hareketle -
rlne devam etnıl§lerdir 

Cumartesi gUnü 102 °dllşman tay • 
yaresl dü§ürülmü§tur. 17 tayyaremlz 
kayrpbr. 

Londm, li (A.A.) - Sovyet Ru.aya. 
nın ct'nup kesiminde Almanlar 1942 
modeli Y<'ni tanıtlar kullanmağa baf. 
lamıılnrdır I:unıard&n baZıları tahrip 
edilmiştir. 

Stokholm, 6 (A.A,) - Sovyet Ruı. 
yada Brtansk bölgesinde clddt çarp!§· 
mn!ıır cereyan etmektedir. En mUhim 
muhıırebc!t'r Strara Russada vukua 
ıeımektedir. Sovyct hücumlarma kar 
fi Almanlar te.slrli muvatfaldyetıer 

&'!istermlı terdir. 
Rjevde Sovyet piyade kuvvetlet'I 

§lddeUi kar~ı hUcumlar yapmaktadır 

İsveç Rusyayı protesto etti 
Stol;holm, 6 (A.A.) - Resmen 

hah.er verildiğine göre, Kuybişef .. 
tekı tsvt>Ç işgilderi 2· 3 nisan gece. 
Rl Haparandayıı ablan bomba ar. 
d_!Ul dolayı SoV)•et hükumeti nez 
~?e Pr;>t<:.~toda bulunmuş ve bu 
gıbi hlidıselcrin tekerrilrtlne mini 
"lunmik üzere tedbirler alınmasını 
istemiştir. 

Fransada Almanya 
hesabına yapılan 

tayyareler 
LoncJra, 6 (A.A,) - Serbest 

Fransa mahfillerine gelen bir ha~ 
bere göre Tul.onda Ahnanla.r he
eabnıa, Sentropez'de de, mütare
ke k~)"Onu nezareti altmda 1 _ 
talyanlar içim to~ler yapılmak-
1.&.dır. 

OAVA OBMA..,._LIKLA.ltL"li'DA 
HARP DEVMI EDtYOit 

Melbounıe, 6 (A.A.) - Felemt:Ilk 
Hlndlstanı vali muavini Wıınmook, bU. 
yük miktarda Felemenk kuvvetleri • 
ntn cavadaki ormanlık dağlarda sa. 
va.şa devam ettiklerini bugün bl1dlr. 
:ınlftir. 

Amerikan umurni kararglbt, Wan. 
mook'un cumartesi gUnü :M:ak Arthur 
ile görUştUğünU bildiriyor. GarU§m<'
nln mevzuu Holandalıların Pasifik ke. 
elml.nde bundan sonra yapacaklan fa. 
aliyeUor olmuştur. 

SEYLANA ııtlCUM 
Tokyo, 6 (A.A.) - Domel Ajansı, 

Japon den1z birliklerinin 6 nlaandan • 
beri Kolombo'ya ve Seyuın'dnkl dJğer 
dcnlZ tı.aJerine hUcum ederek tııı.rp ge. 
nıilerine, yük geınllerine n 6ııemll u. 
kert tulalere btlyük haaartar verdik 
lerinı blldirmektedlr, .. 

Bm JAPON K.RUVA7.ôB0 
B03IBAMNDI 

V8flngtou, 8 (A.A.) - Harbiye Na. 
ZJrlığı Andaman adaSma yapılın A.. 
merilt&n hava taarrmıu emaıımd& 2 
nisanda bir Japon knıtaZal11 na b\r 
Japon tqrl.ma doğnıdan doğruya L 
sabetler kaydedildiğini teyld eylem.ele.. 
tedlr. 

JAPON Ftt.o&U BENGALAD.&. 
Yeni Dellal, 6 (AA.) - Roytarln 

bildlrdlğtne gt>re, aralarmd& tayyare 
gcmist bulunan Japon de.ı:WI kuVTet 
lert hOJezı Bengııle körfezinde hareket 
yapmaktadır. Dilşman harp gemileri 
ve tayyareleri mllltcfllc ticaret gamı.. 
lerlne karp mU,terek taatrw:ıar yap. 
mıaıa.rdır. 

MORESBİYE 28 ibıcll HV'cmt 
:WeJbourne, 6 (A,A.) - Avuıtralya 

tcblitlnde, haber verildltlne gere, bu. 
gUn 6ğleden sonra avcı tayyareleri 
refakatinde 7 Japon tayyareal 23 UD
cU det& olmak Uzcre Portmorcııbi'yo 
hücum etml§lerdlr, Henl1z t.afsUAt yok 
ise de ne telefat ne hasar vardır 

105 TA.YYARE DOştmnLDC 
Tokyo, 8 (A.A.) - Domel Ajan. 

smm Birmanya cepheıılndeıı bUdlrd1 
ğine göre, .Japon tayyareleri~ 
yad& blr hava illlOne taarruz ve yer_ 
do bir bomba ve 3 av tayyarul talı. 
rip obnlşlel'dlr. 

DU§man tayyareleri çupıpnaktan 

çeklnmlflerdir. 
Japon mahfWerinc gtJre 23..31. mart 

arasında yapılan Japon hnva aJtmla.. 
n ile topyeldUı ıo:ı düşnıan tayyareel 

• tahrip olunmu,tur. 
~~ ...... ~o~~~ 

Rlndrstan eseıeıl· 
(Baş tarafı ı hzci :;ay fada) 

açıkça r.arar ..-erdlklerl.nl 1lllVe etmt§. 
Ur, .Ahnıed1ye tarikatı, §cfinln bu 
cemaatin bir milyon kişiden nıUrekkcp 
oldugunu iddia etmesi.ne rağmen elli 
altı bin k~lyl ihtiva edCll bir ıatAm 
oeıııaatidlr. 

Vapngton, 6 (A.A.) - Amerikan 
bükQmet merkcZinde styaat mü,Wt-
1 rhı aöy1odJklcrınc göre, Hini:Uatanaı 
bu harpte bilfi11 ~ blrllğiiıl temJne 
çalıp.n Bir St&ttord Kripse vnzlteslnde 
yardım etmek için Amerikan dlplo. 
mıuıısı HindJstanda pek bUyUk bir fa.. 
aliyet göııtcrmcktcdir. 

.. AkiJha·~'. 6 ( A,A.) _ Mü• 
lumnn bırlıgı tarn.fmdnn puar 
ak§am.I aleni celsede k:ı.bul edilen 
karar sureti birlik reisi Jinna.n'a 
gelecek toplantıya kada birlığin 
n:~uri ~ıınmdan lilzunılu 
gore~ği blr~gin prensipleri \."O 
gay°'ıyle mutenasip her türlü 
tet.birleri almak salahiyetini \'er 
mektedir 

. Karar "suretinin muharriri Hin. 
dtstan düşmanın elinin erieebılc-
c~~i b!r y~r~e bulunması doltı.l r 
sı}le .~ımd~ı beyncl~ilel vaziyet. 
te boyle bır sali.hıycte ıuzwr. 
g-örUldfühınU kavdetmekteJir 
RUZVELTtN :Uül\IESStLl NEBBU 

iLE GöıtOŞTtl 
Yeni DeUd, 6 (A.A.) - Hela Ruz.. 

veltln Hiııdlatandakl hususı mümessı_ 
ll Albay Louls Conson bugUn kongıre 
rel.s1 Azad ve Pandlt lle g6r11ftükten 
sonra Kripı ile uzun bir mllznkore 
ynpmI§tır. 

Bagn toplantı ı liğvedJldi 
Yeni Delhl, 6 (A.A.) - Knip

ı:i.rı beyanname~. herha1de gcclce
ccktir. Fi'he.kilı:a yarın yapılacak 
olan basm toplantısı lA~vedilnıı"a. 
t
. ' ., .,, 
ır. 

Krrf~ mUh'et ,·erilnıi 
Stokholm, 6 (A.A.) - ı:;ndra

dan bildiriliyor: Fra.nsada bu sene 6000 tayyare 
ini& edilec:kbr. Bunların beş bini 
Almanyaya, geri kalan bini de Vi
şi hükfımett ord'USUn9. seVkedile
cektir, 

Alınan kamaJdıı.rmm, iıtgnl al • 
tmd aohna;ran Franııo.dan ve 1s _ 
panyadan ma.r t ayı sonuna kadar 
400 kmnyon gönderilmesiııi Jste -
diği do öğre.nilnıiştir. 

Kıı:ipsln' tekliflerinin kabul ve
Y~ reddi için kongreye yeni bir 
müh'et verdiği ha.kkmdnld haber
ler, Britanya 00;,nmia heyecanlı 
tefRirlcre yol ~tndır, İngiliz 
br.smı bu ImJar ka.l"Jşik ve narik 
bir meselenin hallinde kullnliılan 
usullin bllyilk Britanya için tehli
keli ola.bileceğini kaydetmek tcdir. 

KamYon1a.nn g6nderilip gönde • 
r~le.rl nı.alUm. değildir, 

Hitler Rumen generali
ni kabul etti 

~Un, 6 (A.A.) - I•'llllrer ro
tnen orduları kunnıay bqjkanı ge
ue.ral Stefloa.'.Yl kabul ,ctmi§Ur, 

Nef'i'den seçmeler: ...... -......... ._ ......... ._ ..... ·-··· 
Bize kafir demiş müfti efendi; 
Tutalım ben diyem, ana mii-. 

sulman! 
Varddıkta yann riız.f cezaya 
İkimiz de ~ıkarız bunda yalanı 



------ VAK 1 T -
tıkır va ... osyete ----------
Kanunların 

ıslahı 
(BOf ta~a/ı l inci aayfada) 

ı ·· 
'11~iık tebed4l1Uere 1ebep olma. 

111aktadır Tllı1l oem: .. ·etl bu ba. k • OJ 

• nndaa maull' gvbl A nupa mmı-
·~ketlerinc nazaran bazı hususi
~ etıer arzeder. 

1
• Garbi A\TUI>!' nıcnıleketl.?ri tc

~lntillerJni Şnrlman lmparntorlo
gub nun lnhll!Unden sonra ya,amaya 

.. a~lartar. 
~ J.'eodalife Roma hukuk kültürü. ?t' ve idet .... ı.n ile blrl~rek 
1 k ftıllli hukuk tclakkllerinl doğur. 
rııa,... b:ışlar. Fcoc1sllteYi motla.kl
~·et iılarelerl mutlakly~t idarelerl
~i ._odern ~illt hlldmiyet sistem
trf lakifl eder. Bu istihalclerdc 
~·atnız ana yasalsnn <lcği::mesl ce
lıılyeıın mili hesabına klfl gelmitı • 
tir, Şüphesiz ana yua tekamülü
~ lygun olarak diler hukuk te-

\İleri c1e bir bayii teklmüller 
111"lebı6tir. •dl bana bir ele birim hayatı
lııııa tatbik edeUm. °"manlı ım. 
11"ratorlup feodalitelerl yıkarak 
~tl'keı:ini kannuftur. Bu lmpara. 
nl'ltık tarihi karakteri itibarile 
ı ,,._, m.-, Abbasi, Şarlman 
lllPtratorlaldarma benzer. 

Garbi Avraııa devleöerl Şarl-
ırı._ hnpuat.orluiunun yıJulrnMm
,.lberi milli bir hukuk t.kimUlii 1. 
J1'Cledirter. Olmanh imparatorlu-
~~e blltllD ktilttlr unsurlan ile 
-~ ylnni yıl &ıceıdne kadar 
)''larnıştır. Onun hukuk tell\kki§i. 
:e dC8t.k oı.a bir ahlakı, bir din 
tllJıldsı ,.anlı. l\lutlakiyctin ya. 
~lttğı bil' gelenek tanı ,·ardı. İm· 
f l'atorluğa tatbik edilen meıtnı· 

11
1Y•t ısistoaıerf bile onu bünycı;i 
~ Dsla bir uygunluk gösterme-
11 ttı. 1876 kanunu esn&isl olsun O· 

llll 1000 senesinde tadil edilen 
~illi olı;un bir mllli hükumet kur. 

aya nıüsait prtlan ihtiva etml
)'otdu 

13nıı 
0

ısebeptcndir ki Türk milleti 
21 \'C tflı4 te kilitı etıMiye ka

lltınJıırrıu başka ölcülero göre ya-
1\tınak m~burlyetlnde kaldı. Bu 
"11kasc eyi )·apmaldn.n mak&adı. 
~ esas t eı{r<ilat YC medeni ha.k
d"llrıur irnfle ellen ltanıınlırrmuı
't •n sonra t.atbik:ıt luınuıılannm da 
tıtl bıı.§1an bir tetkike tabi tutul

ması 'e bunlaı ın bir yandan im· 
ille lıulmlmmun'' esası olan ana 
hs.'\ hükümleri, inkılap prcııslple
tl Ve merleni kanunun ruhu ba.kı
llıı11t1an teker teker tetkik cdllc
~e}( inı.,13.p ~huna l!;) mayan eskl 
lllt\"2uahn rejim nıhuna, iddiası
~· ıtörü~Une göre yeniden ısbht 

r 2.arurettir. Bu ıslahı bir ana 
~~~ kabulU ~klintle tasa\'vura 
~'J<&n yoktur. Çtinl<U ana yMahlr 
b r rnnıetin yarattığı haml~rin 
llktık diliyle tesbitiıllr. Çok defa 

lııt'Qlar bir lhtili\lin, bir ml11i ba
~etfn veriminden ibaret olur. Bl
b· ana ya.Qlllız mlikemmeldlr. Ye 
, Jt!nı rnllll hayatınım kavrayan bir 
'lthktır 
'tatbikat 'Jauıunlarmm m1alu ~I 

• lıtr YRnr1an bir iHın, bir ldUtftr ve 
~'Yetin nıhunu anlama ı,idlr. 

l~u balamdan mevcut tatbikat 
~llıınlarmm inkı'Ap p~slp1erine 
. ''l\fnlnma temin ,·ekl1etlerlml

~ıı 'imdiden başla~'klan llmi 
lcllt.lnettert'len biri olahf1lr. Her ve· 

!f't tatbik etti~ kanunlan bir 
~l!l't de lmlcvk mff,a\"1rllklcrfne \'C 

~!lka", llıtfııulr makamlıını tet
!c ett11"Cbltir. 

İltanbul Koneervatuvarı tcra Heye. 
U taratmdan tertlp edllen tarlht TUrk 
muıılklsl kOMerlerinln Uçüncu.tl bu 
akşam saat 21 de Fnıam Uyatrosun.. 
da verilecektir.. Bu konterde Haşinl 
Beyin (Karcıgar taslı) progıramm e. 
sasmı tcfkll edecektir. 

Bu konaerle tarihi mu&ikl konaerıe. 

ri bu yıl aona ermı, olacaktır. İcra 
HeyeU yaz t&tlllnda ıurneye çıka.. 

caktır. Adana, Ankara, Konya vilA.. 
YetleriJJe giderek aynl koneerlerl tek_ 
rar edeceklerdir. 

<klecek yıl bu kanserler İstanbulda 
haftada bir defa Kachltöy, 1atanbul 
ve Beyotlunda tekrar edilecektir. 

Askeri talime ahnacak üniversite 
talebesinin imtihanları 

Taıim ve manavra maksadlyle as_ 
kert kamplara giden Üniversite tale_ 
belcrlnln lmtlhıı.n durumu hakkında. 

Maarif Vekilliği yeni biı· karar ver. 
mittir, 

Bu karara göre bu talebelerin im... 
Uhan hakları za~1 olmıyncaktır. Ya. 

Et fiyatları 
düşmüyor 

kında kurulacak imtihan heyetleri ta.. 
rafından imtihan edllmlye b&§lana. 

caklardlr. Talc~ler bUtUn deralerden 
imtihan vermek mecburiyetindedir • 
!er. önce girdikleri dersler aayılouya.. 
caktır. 

Ekmeklerde mısır 
miktarı indiriliyor 

Et narkı kaldırılırken şchlre fazla Toprak mahsulleri otla!, fırınlara 

miktarda lmsaplık hBY\'a!l geleceği, verc.ıiği beher çuval unun fiyatına 7 
bu yllzden et tiyntlarının dllfmcsl ııı.. kuruş zam yapm11trr. Bu hale naza. 
zım geleceği Umldl Ucri eUrUtmll§tU. ran evvelce H lira 40 kurutı olan bir 

Filhakika nark kaldırıldıktan sonra çuval un, şlmdl H. llra 47 kuruş ol. 
hemen her kasapta et bulunmıya ba§. maktadır. 

lam?§, fakat fiyatlar dll§memlgtır. Düş Diğer taraftan ekmeklik un ııatışı. 

mck şöyle dursun, flyallarda yUkse. na ilA.ve edilen mısır ununun yUzde 20 
ll;Jler kaydedllmlyc başlanu§hr .. Bu ye indlrl!mcstne karar verllmlgtlr. Bu 
cUmle<len olarak diln mezbahada top_ nlsbct, ~imdiye kadar yQııde 40 tı. 

tan kuzu fiyatlarının kilo b&fına 2115 _ 0----
230 kunl§ oıduJ:u glSrUimi.l§tür. Dağ. Valinin tetkikleri 
!ıç et :tiyııtı ise _ yine m~l:ıahada Vali ve Belediye rclal Lfıttl Kırdar 
toptan - 200, sığır 160 lml'u tu. 1 yanan Fen FakWlul binaaınm yertn_ 

----,o-- de tetkiklerde bulunmuştur.. Burada 
Bir tahsildar tevkif yapılacak yent bina etratmda al&ka. 

edildi darlardan izahat aımıı, plan durumu.. 
Kadıkl'.ly Belediye tahsil şuOO&l tah. nu görUşmUıtur. Bundan bqka Uru. 

ııildarlarından Mustafa, zimmetine veniite blDaamm ark& a&haJmlda ya.,, 
681 Ura geçlrmlg, dün ikinci ağırceza pılaeak parti yurdunun pıt.nı etn.tm.. 
mn.hkemesl tarafından ~ &ene 10 ay da da yerinde teUdklerde bulunmUf. 
müddetle hapla cezasına mahkı1m e. tur. 
dilmiştir. 

Su yutan sandalcı öldü 
Evvelki gün Sarayburnu önUnden 

;gecu "Maltepe va.p11J1t1 :nyı1c91 ıhlıt&;.; 
fanm ao numaralı .sandalına çarparak 
batırnıı§, sandalcı kurtnrıl:ırak Be. 
yoğlu hnstahancslrte kaldınlmıştı. 
Kayıkçı yuttuğu suların tesiriyle 

dUn hastahanede ISlmllştll::-. Vak'aya 
mUddciumumlllk el koymuş, ceset mu. 
ayeneslni mUteaklp defnolunmuştur. 

----'0,----
Karadeniz seferi 

DUn yapılması 1cabcden Karadeniz 
seferi yapıla.mamışlır. haradc.nlz pO&. 
tasr, önUmüzdekl pcr§embe gUnU kal
kacaktır. 

300 ton arpa 
VilA.yet emrine 300 t:on arpa veril. 

rni§tır. Bu arpalar, ihtiyacı görülen 
hayvan sahiplerine verilecektir. 

Ticaret Vekili 
Evvolkl gün şehrl.mi7.e gelen Tıc.. 

·ret Vek.lll .MUmtu Ökmen dün •Anka. 

Mangalda yandı 
Kasnnpaşada olurall Niyumlll ıs 

ya.,mdaki çocuğu Solmaz evde oynar. 
ken mangal& dll§mll§, muhtel!! yerle.. 
rinden yaralanarak SJ.nekU haatahL 
DMiDe kaldırılmlf, 6lmo,tllr. 

Askerlik ili.m 
Eminönü YerU A•. Şubesinden: 
İBtihkAm Teğm. tbrahJm oğlu Ah. 

met Hakkı S2.'i (43!506), Eczacı Teğm. 
SadetUn oğlu Necatı (MUS). To~u 
T9gın. Mehmet otıu Fehmi 330 
(48188), Eczacı Teğın. ta. aHkkı oğ'. 
ıu lıl. Nadi 306, Eczacı Teğm. Fey_ 
zullah oğlu VeYMl 306 (384841), Ee_ 

---o :ııacı Teğm. Ali Rıza oflu Aa. Hamit 

Altın fiyatları 308 (86796), Eczacı Tetm. Abdut. 
DUn bir altının fiyatı 311,90 lira, !ah oğlu Yakup !M (!8796), Eczaer 

24 Ayar külçe altının bir gram fiyatı Teğm. Ahmet Rlfat oğlu M. NecaU 
ise 490 kuruıtu. 1 SO& (88380). 

Yazan: FransullG K.örmendi 

zam 
Belecllye, teınlzlik ifleri amelealne 

zam yapmrya karar vermiş ve ka. 
rarm hazırlıklarına ba§laml§tır. Zam 
hazlra.n başından itibaren verilecek_ 
tir •• 

Milli Piyang~nun 7 
nisan çekilişi 

Hllll Piyangonun 7 n.laan çeklllfl sa. 
1ı gUnll sa.at 1ıs te Ankara.da Bergte.. 
vi binasında yapılacaktır. Tuknik 
baı:ı sebepler dolayısiyle 'Mlilt Piyan. 
gonun bu çeklllıt de radyo Ue nakle. 
dilemlyecektlr . 
İkramiye kazanan numaralar ak _ 

şam saat 19,80 da Ajana haberlerini 
mUteakip neşredUectktlr. 

Sarıyer Çocuk Esirgeme 
Kurumunun çayı 

Sarıyer Çocuk Esirgeme Kunımu 
öullz ve fakir çocuklara elblae ve a. 
yakkabı gibi e§ya temln etmek Uzere 
evvelki gün Sarıyer Halkevinde blr 
çay tertip etml§Ur. Çay çok neı'ell 
bir hava içlnde geçmiştir. 

Kurum şubat ayı içinde kaza dahi. 
lltıde 40 a yakm çocuğa elbise, ayak. 
kabı, §8pka gibi e§ya dağıtmt§lır. 

Fazla fiyatla yağ satan· 
lar yakalandı 

TUnel bqmd& Anam &dmda blr 1 
tüccar Urfa ,atmm kllownu 280 ku.,. 
ruşa satarken ,aıraıanmlftır. Avram 
bu yağlan bafk& ellerden pahalıya 

aldığuu iddia etmlt ve 1slm de ver • 
mt,,ur. Tütün gtlmrUfUnde Ahmet 
Muhtarın adamı .Arlııto olan bu p.hı& 
da, 225 kuruştan yağ .satarken yaka. 
18.IUDJftJr. Her lkJ.tl de Adliyeye ve.. 
rllml§tlr. Şimdiye kadar bu aureUe 
41 teneke aadeyağ •t.ınıflır. 

tdhalit eşyasının tak
sim cedvelleri 

İhracat ve idhallt birlikleri, plya., 
saya tevzi edilecek 1dhallt eşytı.smm 
11.stelerinl ve taksim cedvellerini yap. 
mıotır. Bunlardan her birinin tevzii 
iç1n her birlikte toplantılar yapıla • 
caktır.. Bfrlllte dabll olmıyan idha. 
Jltçı1arm da bu tevzlattan ne nla. 
bette faydalanacatı tubit olunacak. 
tır.. Bundan sonra bu mııllar, bölge 
İaşe lılUdtırlllğO. bılrlne ver:llecektlr. 
Tevziat llsteıılni gl!rQşmek Ozere bu. 
gUn 1lk deta olarak klğıt. zarf ve 
kırtasiye bl.rUğinde bir toptanlı yapı_ 
ıacaktır. 

Petrol, Benzin ve Mazot 
fiyatları artırılacak 

Petrol, benzin, mazot ıtrkeUerl hU. 
kfımete mUracaatla bunlara konulmuş 
olan fiyatların, aon günlerde bo§alt. 
ma, doldurma ve nakliye masrafıarı
nm artmaamdan dolayı bir miktar 
yQk&cltllmeslnl iııtemlşlerdlr. HUkQ. 

met, talebi yerinde bulmu~tur. Bu 
maddelerin nakledildikleri yerlere gö_ 
re teneke batma :5 veya 10 kuruş ar
tmlması muvafık görWcrek şirketlere 
tebligat yapmıotır. 

Çeviren: Muza/ler Acor 
...._ hrni mmTierle yapıl'l<'ak bn arn45-
\ lln'.l1ar cUmburfyet TUhunnn da

' f'ok derinlesnıeslni temin edf.'· 
~l>tir. 

Herkes naz:ı.r'arla ynpt
lan bu mUthiı ve garip düelloya 
"!eyirci idi. Bu ~ışmada :birinin 
müessir silahr r&, diğerinin ~lfilu 
lSe çok da.ha mUessir olan siıntttu 
ve h~rkes hu tı7.tın boylu siyah 
ı:açh yahurli genci ile, sın.ngm hı
ristiyan k!ı.clm arnsmda şaluıi blr 
müc:vlelenin, garip ve anlaş lmaz 
bir mUcatle 'enin ceTeyn:n etmekte 
c.Jduğunu hissed1yorclu. 
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~:-:-=-========== Frö§tayn'in yine gllr sesiyle: 

I
....._ 

1 
"Harp h!l1eti rıılıiyesi ve top 

2 c. evvelkt Vakıf yckfın bnl"hin akisleri ..... diye sö-
" 'I züne devam ettiği b:r sırncla Ge-r-

da Ruhe yerinden kalktı ve: 

7/4/1918 

ee··'· "'de .......... konferans 

- Teşe!ckür eder.im, dedi, lüt
funuz o'dukça eğlenceli... Fsaı:at 
s.iz renksiz. man~qz bir gevezeden 
l-sş.ka bir şey değilsiniz, daha fe. 
nası çocuksunuz da .. 1 

1hmanya ile muıüıedel sulhlve:ıln 
~'.I ından sonra Berllnde ıtt,.ak 
~~rcı devletleri arasında bir konfe.. 

~ aktedtleoektlt. 

Ve sözünü litirir bitirmez cevap 
verilmesine mah:ıl bırakma.dan 
çıktı, gitti.. 

Salı 

7 Nisan 

Bunu buz gibi bir l'Ukfıt ta.kip 

çarşamba 
::tti: Bu gösterilen, misafirperver
liğe karşı ga.r:..p bir teşcılddlr şekli 

8 Nisan itli. Prö3tayn gÖ71erini ıoiiratle krr· 
____ , p!§t•nyordıı, veril~k bir cevap 

- 1- bir k~llme aradığı muhakkaktı, fa ... 
R, enel: 201 n. en·d: 21 kııt bulamadı ve Hllllmcl mlida.ha
Kasım: un Kasım: 1:52 le ederek vaziyeti kurlardı: 

~ıwoıı~ı \iaaıaa t;zan.ı VUUb ~oı - Sen aldırma oo.ıum mucize
ler hahamı! .. dedi. Ben böylelerj. 
ni çok iyi bil.irim.. Ya 8.di bir o
ıospudur yahut da komünist .. Fa
kat her halde virin.i kuroında.r. 
fail"l etmiycceğine. eminim .. 

UUııettn 
Clrıhışu 5.S6 

ötıe 11.17 
lkındı H,M 
~ 18,88 ....... I0.11 
~ 3..58 

10.58 ~.85 

uo 1%.17 
9.17 115.M 

12.00 18.S9 
ı.u ıo.H 

8.19 l,M 

10.57 

5.S8 
9.16 

.12.00 
1.M 
9.16 

Bu sözler Uzerfne Gcrda Bı,ı;hr 
meseleai herke91. memnun edecek 
bi'r şkilde hal !edilmiş oldu. ~ 
\lUldllel' e itiraz etmedi, çijıDkU hep 

al bu meseleıien bir daha bahset
mlyecek kadar Fröatayn'ı seviyor
lardı. CecoleJ<in mUnnkaşala.r ye
n!del! başladı, ta.bil Gcrda Buhr bir 
daha görllnmedi. 

1Ikbaharg-eldi.. Pazar gUnlerini 
ta.m:unen istira.lıa.tine hasreden 
Kadar bu güzel bahar günlerinde 
usun gezintiler yapmağa ba.,ladı. 
Evvela şehir içinde başlıya.n bu ge
Zllıtiler nilıa.yet banlly~ye kadar 
usadI. Bu pa!8rlsn çok gilzel ge. 
çiyordu. Çrktıktan soora azamı on 
dekika 7Adında muhakkak suret
te milte~eeim ve kuş gibi cml
daya.n bir genç kız buluyor ve o
MJnla gilnUnn boşça ~eçtrfyordu, 
soora akşam or.ınca bir köşede bir 
sütltı kahve veys iki duble bUıa i
çird1lr.ten odasında da l>h- kaç sa
at geçbnelerlni teklif ediyor ve 
hemon ek9Crisi bu teklifi reddet
miyordu. Madam VC9Seli mutadı 
Uzerine her goce eaat yedide oda. 
sm& kapanıyor ve ertesi sabe.lın 
kadar hiç kim&eye görilnmüyordu. 

fri yarı, yUz;U çilli hizmetçi -io 
hem.en ekse!'i gecelerini Mül:hbek'in 
odasında geçiriyor ve bu kısa zi
yaretlerde kim.ııe kendlelni rahat
cız etmiyordu. Kll~ satıcı ltızla.r, 
bplC'I imlan, ~ arospWar 

KadAr'm "Bağ:a.ıtıma.k yok!., prm
tripi ile çizdiği programını çok gtı. 
'&C ! çerÇeveJiYorbrdı. Bir defaam
ds münuebet Peyda ettiği ldlçUık 
k,ııdm!a.rdan Şotcnrlng mahallesln
deltf bir çiçekçi kız Uç pazar Us t
Ustc oda.ama gek"rek kendinıi a
radı .. Fa.kat dördüncU haftada zi. 
ya.ret tekrarlandığı zaman Kadar 
!!8dece: 

- Affet beni gilzelim, başım ağ. 
nyor. çıkanuyac..~~ .. 

Dentiş bunun Uzerine genç kıs: 
- Doğru a&yle hakikaten be

lf!D mı airrYor, yoka ben mA be
ÇllK ağnbyo:ımı? 

Dtye sormw,tu. Kadar bu suale 
cevap vermemJıı sadece manalı ma
nalı gülm~, bunun Uzerine genç 
len şapka.stnı alıp adi bir zevkle 
bqma koyduktan sonra: 

- Allal:ıa ıama.rladik .. 
Deiniş ve gitmlfU. 
Kadar da az eon.ra sokağa çık

mış ve tramvayda kefeslediği bir 
kadınla bütün gününü hog geçir
mişti. 

"Ben bura.da ya.ba.ncıyım, mcsu
liyet hissi duymam! ... ,. 

Diye kendi .kmdine teUtin yapı· 
yordu. 

Bu aeri.mt ıhayatı temmuz ipti-

rrın~::-.. d .. ;; ·· d .. @' l ~~ -ll.~~ı..a..ML.~ .... ~~ 

Bizim altın çağımız 
Hemen her milletin tarihinde, 

birer altm çal vardır. Zaferler, 
fetihler ve bütün bunları hazırla
yan mane\i yükseUşler, yunfa böy. 
1e par par yaun blr çağ armağan 
c<ler. 

Fakat bu çağı, yalnu tarihte bir 
kere geUp ~~en bir maddi ve 
mane\'İ zafer mevsimi saymak, doğ. 
nı olmaz. Çünki\ bir m111etln ömrU 
iÇinde, ~ğ ~:ığ Jiikselişler, al~ış. 
l:u dalgala.nır durur, Bugün, yük
sek bir tepede çırpman bayrak, 
yann bir ırebcple rüzgirsız, daJga-
817 Ye aleYslz kalabilir. Ama ı:-0k 
g8';meılen, yurda ba.5ka bir ha.va 
dolir. Solan ç~E'kler yeniden renk 
bağlar, bükUk boyunları dlkle lr. 
Ruhlar tekrar enn1anır. Meal bu 
nıhJann kmmd8ll kıh~ gibi sıyrı
lır. 

Son!'S, bir memlekette de,ir de
\ir fetihler olur. Bunlann kimi 
kanlı gazııb.rm ~lmetl, kimi de 
medeni yollardakl illm, fen zafer
Jeridlr. 

Me!o!ela, bizde on alfıneı asra. al
tınçağ damt;.ı.sı \·unılur. Bu, deniz 
ve kara zaferlerinin• bütlbı dii.nya
yı sarsma<;mclan doğmu,tur. Fakat 

rümburiyet deninin de 8&JmS fe. 
tihlerl var. 

Memlekette bir ç0k güzelllkler 
onunla b&'ladr. Sanayi hayatmm
da ,ı:örii1mec:lik yayılma ve Ukme 
(inkl,af) yt bu r-ia borçluyu. 
Sanayileşme progrunlanmnı 

yaptığrmn gftn, k:a.ı·:~mnzda rüat 
\'e ileri bir Avrupa vardı. Jlah, 
bize bizim yapablJdlğlmlzden daha 
ucuza ,·ereblhnenln yohma bulu
yorlardı. Bu, belki de bizi bir ~ 
onlara maht~ brrakmıyacall bir 
sanayi hayatına gtımememhl il· 
gortahunak için bir t.edblrdJ. Fa
kat an!Jrım bir kıyamet koptu. 
Herkes kendJ derdine dU~ttl. Bi
zim ham mad<lelerim.lz, blrdeahl· 
re en yilbek !)eyler ba.line girdi. 
Tam stn1sıdrr. Yarın, dtınyanm ak. 
cağı ~kli bilmiyoruz. Keıullmid 
hiç bir devi*- muhtaç blralmuya
<'&k hlr yoJ tutnWlyız. Onlara bam 
madde , ·ererek, yann o ham :mad
deleri işliyecek fabrlblan kura· 
hm. Jhtha.." adamlamnm kıyıdan 
köl!eden topla.yalım. Onlara Jlyd\ 
oldak1an d~rleri ,·ereUm. Onlar
la beraber ,·atanı -la tı;eVintHrelim. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

L~~J 
''Acaba ne derler?,, 
RÜZGARLI bir ııoka.ğm kö· j 

fiCSine dizilmiş ayakkabı ı 
boyacıla:mıdan birinin §l)tIZ' §Ikır 
parlaya.n sn.ndığı üzc.riue ayağı
mı koydıım. Bir iki sandik öte
de, bir başka boyacıda da, bir 
başka adam iskarp!ninl boyatı

yor ... Fa.kat o a.damm iskarpin
leri bezden ... Yazlık bir çift ka. 
uQUk i!3karpln... Güzel ve zarif 
şeyler .. Rengi de beyaz ... Fakat 
boyacı henilz beyaz boya bu.hm
durmadığr için, adama, bunları 
kurşuniye boyamağt tcl<ld.f etti. 
Tatlı bir dille, aşağıdan yırkarr, 
göz1erlni döndUre dôndtirc CSylc 

' konuşuyor1u ki; 

- Baymı, diyordu. Şimdi bun· 
lan k~ye boyat.mıaruz, ben 
değil, siz kazanırsillız. EvvelA, 
kir götllrccek bir renktir. S:k sık 
boyatmağıı., para sarfetmeğe mec 
but' olmazsmız.. BaJmı. mmıert 
olayını, eğer yalan söylüyorsam ... 
Ben doğrultrlrtan aynhnam. Bir 
yol böyle kurşuni renkle kul a
nm, sonra ca.nıru:z sıkılil'Sa, si.ya. 
ha boyatrrs'lHZ. 

Adam, boyacıyı uzıuı uzun din· 
ledikten sonra et.rafına bakındı. 
Belki razı olapktı. Fakat garip 
bir tereddüt içındeydi. Göz ucuy
la etrafına b3l<mıyor; bilhassa 
beni süzüyordu. Aroba "ben ne 
diyordum?,, bunu düşündUğU mu
hakkaktı. Boyac"llln bağım bağı
ra söylediklerini o'duğu gibi işit
tiğime şil!>he yoktu. Acalxı, o
nun tek'iflerin~ razı olursa, ken
dis'..ne "aptal,, mı derlerdi? .. Bo-

da1annda Kııtya ismindeki kadm· 
~ tanıştı~ güne kadar devam et
ti. Katya zengin bir bankerin ço
cuklanna dadılık ediyordu. 

Bu mllnaeobet hafta arde.n.beri 
devam ediyor ve Katya, Knda.r'm 
l!lk. günlerde olduğundan ç~k da
ha e&nert davranıyordu. 
B~er ailcsile beraber tatilini 

geçirmek ~re seyahate ç•ktığm
cbn Kadar bir pazar günü Katya
yı patroolarmm evlllne ziyaret et
tl. Ay:rılırlarl<en Katya: 

- ~ğin t.ama.n beni bura
da ziya.ret edebilirsin.. dedi. An
cak evvelden bir kere telefon et· 
meğ'i ihma! etme, çünkü ihtiyar 
a.şçı kadınla ltarıtJaşmlUll arzu et-
mem. 

Ve bu s6Zleıden soora Kadar bu 
mUnasehetJrUa diğerleri gfbl ça. · 
bucak keaımtyeceğ.ıni hissetmişti. ! 
P's.kat bunun sebebi Katya'yı ser-

1 
beetçe ıdyaTet etmek hnklnlarma 
malik olmam değil, Katya'nın di
fc.'l' kadınla.ro&n c:ok ba.Şka vaaı:fla-
ra malik bui.unması idi. j 

Bu şekilde düşündükten sonra 
derhal Agatha ha.tll"llla geldi .. İki 1 
kadın arasında y:ı.km mUnasebet
ler ara.dl, faka.t Kntya ile ikinci, 
üçüncü yakın temaslarından sonra 
bu iki kadmm bitbirlerine benze
mE:'lk şöyle dursun, bil8.kis tama
men birbh-lı:.in zıddı oldulı:lartm 
gördü. Ag:?.tha'nm cömert ve in-
9&llT cezbeden cinai c()fkun "uğun
dan sonra mahcup bir vaz.iycttc 
kendini bir küçUk kız gibi ta.ma
men teslim etmeal Kadal''a daha 
ar\bel g6rilnllyordu. 

(Devamı var) 

yacmm kurnazl.tğma kurbllll mı 
gitntl~ olurdu? .. Bundan baelc&,\ 
"kir götliriir,. bir renk aeçt.ijJ1 
için, cimriliği.ne de hükmedi!U 
miydi? ... Gözleı1 hep bendeyd~ 
Acaba ne diyordum? ... Kendi b8. 
şına ols:ı, kim bilir, da.ha n-e k,,. 
dar önce ka.rarıııı vermiş bulu-ı 
nacaktı ... Büyük bir sjrnıtJ ~ 
deydi ... Elimden geldiği kadae 
n.nlaylih ve sempatik bir Qabmla 
kend!sine dönerek manalı mana- 1 

h b8§nnı sallıadmı. Gözleriml<C bir' 
ta.ktm işaretler ya.ptmı. Bu ha-

1 

limle sa.n'cl: "Pek makul aöylö
yor, fırsa.t. bu fııeat! ... lskarpln
lertnizi bu faydalı :reJlge boyat
maktan ı;ekiıımeyiniz! Ve hele 
taJwtla.n Mğlıuns&, arada bir 
kahverengine de boyatarak, gö. 
rUnUşte, blr kaç çift Mkarpin ea
hibi oJmanm keyfi:ıi çata.rsını:z,, 

demek istemiştim ... Adamcalma 
bi:r ferahlık geldi. Ve boyacı, bu 
fmıatı büyük bir ganimet ~ e
rek kirli bir diş fırçıurnr, !kurşu
ni bir suya daldırdiğı gibi beyaı; 
isk:Lrplnlorin yU.zUne srvadı .... o. 
lan olm~tu. .. 

Bu levhayı oanlandsrmalttar. 
maksadnn, bit iş görllrken et.ra· 
fmı.ıza verdiğimiz ltrymelth·. :saş. 
kalarmm dedikodular.na vn.n.nca
ya kadar teel.r altmda kalm:ık 
kaygw... Acaba ne diyor ar? 
"Ne derler:'" ... Hele "Ne der-
ler?,, enii!feei... · 

Deı1.cen benim ayaıkk&bılarmu 
boyayan boyacmm yanında uzun 
boykı bir kadm belirdi: 

- Nalı. dedi. Yemefini getir
dhn. FJkmeğin de Ştlnlda ... 

Sonra bu kadm, blrden ben! 
görerek kocasını benim ya.nmıdll 
bu kadar aşağı'3lilış olmanın gü
nahmı sezm ·ş ve daha dofruau, 
benim "Ne diyeceğimi,, ~Un
milş gibt, tavnnı de~ıttlrdi: 

- Fa!:ulye piş!.rdtm, oed.i. ııe
versln diye ııalçasmı, klrınuıı bi· 
berini de bo!ca koydum... lyl 
bir şey oldu.. • 

Boyacı benden af dileyerek, 
yanrbaşma konan tasın kapağını 
kaldırdı ve buram buram çıkan 
dumanlarmt ~yle bir kokladı. 
GenJş bir ''ooh! .. ,, ~etti. 

- Y~ be ga.n!... Sen oJme... 
san ha!imiz harap bizim ... Ek
mek de torbada mı? 

- Evet. .. 
. . . 

Va.kit öğleye yalda!fJYOrdu. Boı 
salçalı, krnnrzı biberli, srcak bk" 
tabak kunı fa.sulyeye pamuk gi
bi taze yUz dirhem ehıeti beııa 
bana yemenin lezzetini h.urt&r 
mumıtz? Bı:!n o dakikada hatır· 
ladmı ve dUşUn.-tilk.lerimi, adamft 
~yHyecek, kendl9ini o mazhari
yet.inden dolavı tebrik edecek ol
dum. Fakat durakladml, Bu: gi)i 
vaziyetlerde e=.mlmiyetimizf da. 
ima önleyen ve bizi iplere, def-

ncklere bağlı birer kukla haline eo 
kan ayni mUnasebets!z 8ll&l zih
nimde canlandı: 

- ACs.ba ne aet"! !.. Ne der
ler!? ... 

HiKMET" MUNlR 

Beyoilu Halk Sinema.. 
1 - M. Motonun IOO DMn 
2 - cı..•ıhane Çocaiu (VllllM 

Berri) s - yap ve 8ev (bllJ'* ~: 



Yazan·: 
uyuncak pazannm ihtiyar bek. 

çisi iç kUidl yeni bir. muayeneden 
sonra portatif karyolasını soba· 
nm yanma kurdu; belki müzik, 
belki haber din eme !çin radyo 
düğmesini açtı; fakat tekrar ka. 
nad:, ve yatağına girdi. 

Sobanın altm alevle ri tavana, a. 
\1zdere, dP.niz mS.:si kağ:t abajor. 
Ja.ra, pa.rlak ve temiz vitrinlere, 
!~eki eŞ)"3lara vuruyor. Raf. 
larda teneke arabalar, kUçük as
ker mankencikler, lokomotifler, 
zırhlı ta.retleri. .. 

Satehtanberi müthiş bir yo -
g unluk ! saat b~te uyanmak, sü. 
pUnnek, ta., salonu silmek, 90ba.. 
yı huırla.nınk, vitrinlerin tozunu 
almaık, mu~ba yazıhaneyi cııa. 
kı.mait, ve bUtUn bunları iki kat 
ola.rak yapma.k •.. 

Gözlerini kapadı : 
- Hayd,! bekçi ha.be! A llah ra. 

h:\ilık veraiıı ! 
Saat on .iki! dlvara açılmış bU

)ilk zlncirli b:ır saat ağır ağır vu. 
ruyor: 

- Dan, dan, dan!. 
Yan dıva.rlarda.n birinde küçük 

bir kafes ~ıldı. Saatli bir kafee ! 
bir kut ba.şm.ı uzatara.k öttü: 

- ztg, zi.-;, ~! 
Bumıkesik ve hızlı hızlı~~~ 

yoo-. ''z" h!U'fi ite "g,, arasında hiç 
b'.r duraık yok; ve ağabey saat ile 
yavru saat birer eaniye faaıla ile 
ade ta dövtlnliyorla.r: 

-Dan! 
-Zıg! 
- Dan! 
-Zıg! 

İhüya.r bekçi bir taraftan öbUr 
tarnfa. döndü; galiba sobenın sı

caklığı geçmek üzere olacak ki ba-
5mı yorga.nm ıa.ltma soktu: 

-Dan! 
-Zıg! 

Ve &yııci aanjye, karpki cam do. 
lap üzerinde bir sıra .Alımaıı Jlefe. 
rillin trampet glirül:tüsll başlıa.dı. 

Uıtiyar bekçi yorgamn& doğru 
biraz daha girdi; ve keııdisinden 
da.ha evvel N:>ğuğu duymıya bqlı. 
yan a~ ~'-~ do<:rıı yor
ganlıan topladı. 
Sağ tarafta büyük btr yürü~ 

var. Tahta neferler bir hendekten 
atlıar glli s.yakluını açıywlar. Ne 
tarafa gidiyor.lar? BUtiin bunlar 
oyuncak msğ:ı:maı ae.hti Möeyö 
David efendWın askerleri mi? Ha, 
işte Mösyö David orada! Bir te
pede duruyor. Ayakta! Fa.kat gv.. 
rip ş.ey, MÖ6yö David iki adam! 
Yamı ba,.q](.s bir adam. ya.naı bq. 
ka bir adam! Mii6yö Davidia sağ 
tarafı Napo!-eoo! Bqmda lmpa.ra_ 
torun ~rpllfU, yUzU mabı.ış, Os. 
tttli<:te giydiği bUyUk UnU'orma fi. 
zerinde ! Sol tarafı Bazil Zaha
rof ! Silindir §aPka, kenarında bir 1 
takım garip yıldızlar, çenesinde 
iltf Uç tel 81Lkal. uzun pe.rmskları 
ydek cebinde! Adeta Mösyö David 
be.şmdıan ve tam yüzü ortasındaıı 
ik'.ı.ye böHl.nmüt. 

Yan tarafta b'.rdeıılıire bir vit
rin cJeıvri iyor. Bekçi baba yorga. 
nma yeniden ea.nlıyor: • 

- Eyvah, diyor. Mösyö David 
efendinin y eni ripariş cttili tanır. 
la.r! 

Se• hınltıh çıkıyor: 
- Mösyö Dav ti. efendi, lıUlsyö 

D:ı.vid efeM.i ! Hiç! Bende hJç ka. 
bahat yok! Eğer beni kovacak o
lursanJE ! Çocuklarım var, çocukla. 
rnn Mösyö David? 

Yenle bir sUrU ta.ok 8'lr abr i. 
Ierliyor: • 

- Amuı, dikkat! yenle karnı. 
calar lta.nncala.r ezl ecek ! 

Fakat bunu hemen llÖylUyor ki 
yatatmm et.rafı su ~inde kalıyor. 
Bq ucundıl teneke 00- zırhlı •. 

- Can m, hepsi de Mösyö Da. 
lidin fa.brlkaya llipe.rişlediği yeni 
oyuncaklar... Fakat Mösyö David 1 
emin olun ki.. . 

BOkç" bunu !Öy iycmiyor. Bir 
yığın tay~e gUrUltü ile geçiyor. 
Y:mı başındaki teneke zırhlı büyü. 
yor. Evveli ta.retleri açı'ryor, gU. 1 
verte gen.'şliyor, kaptan köprilaUn. 1 
de Mösyö David ! Fakat Kriııt4f l 
Kolomp mu, Nelaoıı mu, Möeyö I 

David mi? Belli değı ! 
- .David efend.J, David efendi : 

para haberdsrmız mI? Evet bira
deor:nizc vC!"OOeğim; anladtm ! 

Tayyarelerden biri aynlıyor. 
Kllçtfl1yor, Koca bir zırhlmın il.zc. 
mıe bl.r ilinek gibi iniyor: 

-Fot! 
Yukarıda, merdiven ı..mda btr 

eea: 
- yok t bunda yok! 
Diye belJnYor. 
tbttyw bekçi bir ta.rattaıı öt.eki 

tarata dlla.flyal': BllyüJr bebek pe. 
mnmn eltulDdıllıi mukavvadan 
Şarlo heykeli eliıdelrl ~ 

KENAN HULOSI 
bir tarafı göeterlyor. Sonra buton 
kayboluyor. Ali.eh Allah! Şe.rlo. 
nun parm'lklan ellerinden bu ka. 
dar bi\vilk mli? BUtU.n yüzü. blr 
anda bcm beyaz oluyor. Sakalı ve 
saı:ları ağarıyor. Fakat tayyare 
gUrültüleri devam ediyor. Havada 
:r.ahira taşıyan binlerce karınca: 
İhtiyar bekçi bir taşı kendine si
per a.lıyc;>r. Tayyareler yavq ya. 
vaş kendine doğru yakl&§ıyor. Na. 
stl; tayyareler mi? .. yok canım, 
Mösyö Davfdin yeni sipariş ettiği 
kuşlar .. g~en glln bir tanesıınlıı1 
i<:ine ma.lüne koyarak on1an uçur
nuya çalışryordu. GRgalan krp 
ktzıl! 

- Rica ederim Mösyö David ! 
camckiinın eağ kelliminl ben mi a
çrk bırakmışım? Ben ne bi levim k: 
~avfh•enizde beslediğiniz ördekle
ri -bura va getlrmi<1'er'! Eğer beni 
kovacak olursanız. . 

Yanı ba.şmdaki bir saat yavaş, 

yavaıı vurdu: 
-Bir! 

_....tede Çlll&D oOlGD yam ft 
rutmıertn ttoını.ını mab.IUlldar 

"BONE TARIYEı:ü 
:ılem.Jelıet M.emJueı 

lctndl d1Jmd8 
"Jl•I& .e l6tı tLı 

• •Jllll alCl ·~ • aylılı 116 41«1 
t ftlW. .cH; 11100 • 

rartııeden d&1kaıı aırutt 'C1ıı 
ıyda otuı IEUl'Uf dttfWOı. Po9t8 
::ıtrUgtrıe (iriıllyeıı yerlere ıyda 
11Ptmi§ oeoer Kurut ıam.medll1ı. 

4bone kaydmJ tılldlrıen mektuı; 
~e telgn.t UcreUnJ atıorıe parsa. 
ilJD poeta veyı ı:ıanka Ue yollama 
ıcı-eunı ld&N ilendi ll&ertne llJu 
l'Grld,eaı. 11er ooe .. lllt'rlu~Jnıh 

"AJU'r• --- pala. 
'dre• derttUrme ııcretı 2~ Krt 

iLAN CVKırruıac.J 

ncareı 111.ıııarmm aanUm • • 
cın 1e>ndaıı ttlbaren llAD İayt&la 
rmda .O, iç eayta!arda 30 llWUf 
1ördtl9cU uytad8 1: IJUDd ft 
•lçQnctıde J; tıtrıncıcııe •: ı:ıetıııı 
vaııı ııeamecıe O llradlr. 

BUytll&: QOM cıevamll ıutfe'1 
·enkil UAD vereıuere ayn •7" lD 
ll..rmeler yapılır. Kelml ll&IUaruı 
1&11t1m satm ~ kuruıtur. 

11cıarl .tlaJLlyeııe lM.mıyu 

KöçlUı U&alu 

dır dpla dO. ı KI oetuı ;)(ı, ~ 

lefası &ô. dört aefam 16 " OD 

, • :!H.:? 

ile sabah 6ğle ve akşam 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

Konferanılar 
Beyotlu BalkevtDdllD: 
9. '- 9'2 per,embe ptı mut 11 de 

Haıkevimizin Tepebafmd&ki merkez 
binaamda Prof. H&Ude Edip tarafm
dan ''Y&§ıyan Edebiyatların Kaynak 
ve Mevzuları" mevzuunda mWıim bir 
konfe.nuıa verUecekUr. 

Herkea geleblllr. 
• • • 

Kacldılöy JlaUlevlnden: 
8. 4. 942 çarpmba aaat 20,30 dıı 

J{alkevi relal Bay Vecih Bereketotlu 
taratmdan (Realm Taribfmlwden) mev 
zulu bir konferana verilecektir, Her. 
kee gelebUlr. 

,,------------, TlrlllJ• Ca•llarlyetı 

1 ZiRAA T BANKA Si 
Kan&lat ıartbl: 1881. - 8eı'm&Jemi: tooo.eao.oeo l'Drll Ulllll. 

Şube ve Ajanı adedi: 266. • 
Zirai ue ticari her neui banka muamelelen. 

Para blriktıreDlen a&.800 Ura 1kramJ7e nnıoc. 

- lki! 
_(tç! 
İht:ivar bekçi uyandı! - '"?la. 

nrdır- inşa.allah,. dedi. Bütün o. 
yuncaklann bir gece blrc'l" biırer 
bı'ktığını görmek? .. 

__ 'e-fıun---ı~ __ KU-ru_ş_tu_r. _________ , ____ K __ A __ Y __ ı_P __ L_A __ R ____ , 

Saaıt sekize doğru elinde ma.rö · 
ken çanta.siyle Mösyö David gö. 
~illttli; 

- Bonjur bek~! baba? 

- Allah ömUrl<'t' versin Mösyö 
David efendi! 

- Hayırdır in~llah bekçi ba
ba? Dlin gece Mösyö Ruzve1t bi. 
zhn mağazaya bir mektup gönder. 
miş, bütlin zırhlılan, deniz altıları 
tayyarelerl tıatm alıyor. Hem de 
para peşin, hem de para peşin! 

- HayrrdlT inaaalleh Mösyö 
Da.vid .. 

- Hayırdır infaallah .. 

Satılık otomobil radyosu 
as model Fllko marka otomobil 

radyoıru •tıııktır. Be1Ult Balul"OI.. 
lar e&d. 28 numaralr B~nzin deposu. 
na mtlracai.t: (39429) 

Talebe velilerine 
Kız ve erlr.ek orta okullanıı.da 

~etmenlik yaptım. Birçok kız ve 
erkek tatP-he veti.,tirdim. Ehven 
ücretle a lmanca ve riyaziye dersi 
vermt"k istiyonım . Anu edenlerin 
En Son Dakikada. (İyi öğretir) 

remzine müracaatları 

1 Buaünkü radyo 

7 .30 Program ve memleket aa&t a. 
ya.rı, 7.38 Müzik: H&ttt program, 7,46 
Ajana haberleri, 8.- Senfonik parça.. 
lar, 8.16 • 8.30 Evin 11&&tL 

12.30 Program ve memleket aaat 
ayarı, 12.33 Türkçe plA.kıar, 12.45 A. 
jana haberleri, ıs.-, 13.30 Türkçe 
pllklar 

18.- Program ve memleket aaat a.. 
yan, 18.03 Radyo salon orkestrası, 
18.45 Ziraat Takvimi, 18,65 Fasıl he. 

yeU, 19.30 Memleket aaat ayan ve A,. 
janı haberleri, 19.415 Konuıma, 19.55 
F88Jl programının ikinci kıamı. 20.15 
Piyano resitali. Çalan: Voako.Şakl .. 

21.llS Konu11ma, 21.30 Müzik, 21.45 
Kllalk Türk MUzlğl, 22.30 Memleket 
saat ayar, Ajaruı haberleri ve boru. 
ıaı-, 22.415 • 22.50 Yarm.kl program ve 
kapanlf. 

Çanakkale memleket .ha.ltahanUlD. 
de 28. 1. 9'2 tarihinde ölen ve tere. 
kealne el konan BozcaadaDm Teced. 
dUt mahallulnden PıuıayoUce Caniye 
ait emvali menkule 11. 4. 942 tarihine 
mUsadit pasa.r gtbıll saat 10 da açık 
artırma wreUyle mahaUlnde satıla. 

catı lltıı olunur. (39426) 

TUR Ki YE iS BANKASI 
Kücük Tasarruf 

Heaaplan 
llMI OerflAMJ"nt PIAHl 

!lqhtlCLll:.K: t IŞo..._ • 

... ,.. 1 "~ • ildi> 

....... lal'Ullerbule 
"91tu. 

•Mı IKkAJll ~u.mau 

ı adet 2000 Uralıll • 2000.- Ura 

ı • ıooc - 1000.- • 
ı - r6C - ıaoo-
ı . !)()(: - uıoo.- • 

10 • 

tO • 

30 • 
380 • ,. . 

~ 

lUO 
!ti 

• • 

• 
• 
• 
• 

- ıaoo.- . 
- eooo.- . 
- moo.- • 
- oeoo.- .. 
- 2000.- . 

KammP&f& t&,e memurlutuJıdan 
&lmlf oldutum 2168, 2169 ve 21TO 
numaralı ekmek karnelerini zayi et. 
Um. Yen15lni çıkarac&fmlda.n eekis!. 
nin hUkmU yoktur. 
Kaaımpap J>ebatbane cacldeıll Sl/l 
numaralı evde Emine ömarln. 

O'akUdar nutua :ımmurlutund&D aı_ 
dJtim hllviyet cUzdanunı zayi ettim. 
Yeal.aini çıkaraca#Imdan eakl.anln 
hllkmll yoktur. • {!9'18) 

t}t!Jldld&r tmrMor Ali ....... 
No. 28 de ll'aılalr KUMli.. 

••• 
Bebek 26 DCl ilkokuldan almıt oL 

dutum 3. 7. 932 tarlhl1 ve 815/2 No. 
ıı p.h&detname ve Kabataf Ll8Ui orta 
kummdan alDUf oldutum 20. 8. 938 
tarlhll ve 694 No.lı f&hadetnamemi s&. 

yi ettim. Yenialni çıkaracatimdan 
eıkialrıln hllkmtl yoktur. • {89'18) 

..... o... 
• •• 

2709 numaralı ta.al araburain 918 
numaralı benZtD k&nıemi zayi ettim. 
Yenı.tni aiacalDDdan eeJdllhıhı htlk. 
mil yoktur. (8942') 

~ Defterdar A.~llflll" 1 1111-

manlı evde Orbllll Kalalms, 

ISTANBtJ'L BOBSA.81NJN 

e. '· MI ftşatlan 
aodll " kapelllll 

1 Sterlin G.H 
100 Dolar 130.70 

100 lniçre Fr. 80.S61S 
100 Pezeta 12,937G 

Stokholm 100 İaveç Kr. 31.16 

ll8llAll VI: TABvtLA 1 
% 1 9'1 demir101U II 19.815 
Astan çimento 13.20 

1 ------------~---:-------
! Beyofla s öacll Sulh llukulı --
1 klmlll'fDdea: 
1 Davacı Hllaeyin tarafından Beyoflu 

KAUp Mustafa Çelebi mahatlui Ana. 
dolu eokağmda 28 No.lı apartımanm 

lzalei ftlyu bakkmda 9'21738 dosya 

1 

No. a ile açılan davada mOddelaleyh 
apartmıan Jıluedarlarmdan Zeki ve 
Fatma ve Ahmedin ikametgl.hlan 

1 

meçhuı oldufu &lllafılmakla halda • 
rmda lllnen tebligat icrasına karar 

1 verilmif ve muhakemeel 11. ıs. 942 
saat 10 a talik edllmlf olduğundan 
mezkQr gUn ve saatte bizzat veya blL 

1 

veklle mahkemede lıbatı vücut etme. 
lert ve akıl takdirde davanın gıyap. 
larmda görlllecett davetiye makamına 
kaim olmak Uzere Ulııen teblll olu. 

{39'80) 

lJOlllOlı& 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEKiM,, 
OABit.IYJ; MllT'ERAllllllSI 

Dhraayoto UM 
Muayene uatı.ıerı 2.6.f\ r•ı · 22:u~· 

SAHfBf : ttSlll US 
Ra~ıld1'1 yer : VAKf1" \tATR~ASI 

1 

llll'Ut B&lllwmıda kumb&nlt "lhb&rm tuarruf beeap1aJ'IDCla - -
60 ısıuı bUlunanıara .-ede• deta çeldleceıı ırora U. .,.,,_., 

p&&Da ,ere ttuam1Je daııuıaoalltır. 

• • •· e.ooe. ue.ce. 
- • ı.ooo. Ut ". 

ite ••• • • 
• • lal • ı .... 

.... . ....... ..... 
et • lOI • '-000 • 

olJCKAII': Beeapıarmdallt paralar bir eene tc;tnde 110 llradall ...ıı 
dllfmlyeruere lkramlJ• eızugı takdirde 9'I 20 ruıuıyıe ftrlJeoeldlr. 

Kqtdeler: u lııl.art. U Butran. U JllylQl U BlrtDctk•mm tarlllle· 

rtıade 1apllır. 

-
lıtanbul Belediyesi ili.nlan ] 

Kapı 

MaballNI No 

10000 Arazi Yqllköy 1 MU. 
Şevk.ettye J'6. 
ner mevkii 

272081 
l50000 

Pol Levl Haıuı 1 
Vidmer Bern.. 
hart FWç 

ı1 - :t.t&nbul Belediyeat Bakırköy Ta.hali ıubealne arazi vergiatncteıl 
mUteraklm 8600 Uçbln altıyUz Ura borÇlu Franaız tabaasmdan Poı Levi .
Hana Vldmer ve Alman tabe.umdan Bernhart ll'iliç'den mezk1ll' borcuı' 
tahallini temin için tahtı taaar:nıflarında buluna.n Ye§llköy ŞevkeUye -.. 
ballealnl.n Fener mevldbıde 1 parııel ve 1 mükerrer kapı No.h gayrimenkul 
Bakırköy kazası ldare heyetince 1. t. 9'2 tarih ve 91 No.lı kararla artuııı' 
auretlle atılacaltt.lr. 

2 - t72081 metre murabbaı sahayı ihtiva eden araziden l50000 mett' 
murabbalık kıınDI tenzil edlldlkten sonra geriye kalan '22031 metre mu
rabbalık ve kıymeti mu'kaddere8t 10000 onbln lira olan aat.ı§r yapılacak.. 
tır. Muvakkat mmlnat mukadder kıymetin % 10 olan 1000 bin llradır. 

3 - Birinci mtız&yede 28. '· 9•2 tarihine tesadUf eden alı cUnU ..-' 
14 de Bakırköy kaza idare heyetinde yapılacaktır. 

Son mUZayede birinci mUzayededen 10 gün s onraya teaadut eden 8. f. 
942 cuma ~U saat H de keza Bakırköy kaza idare hoyeUnde yapılacaktır· 

t - Birinci mUzayede ile ikinci mUzayede arasındaki mllddet aartJJI.. 
da % 3 den nokaan olmamak Uı:ue artırması kabul olunur. Şartname ber• 
gün Bakırköy kaza.lı Tahrirat kaleminde görlllebllir. 

& - Taliplerin mukadder kıymetin % 10 oıan 1000 bln llralık ~ı 
ınakbuzlle müzayede ctıntı Bakırköy kazası idare heyetinde bulwımaıarı. 

6 - Kat'ı ihalenin icrası akabinde teminat akc;eainin ınabaubun~~ 
eoııra aatış bedelinden mUtebakl kalan kıaım def'aten ve nakden ödenıecel'
Ur. Ödenmediği takdirde teminat akçeal irat kaydedilerek yeniden mtıs'

yedeye kaııulaeaktır. • 
7 - Taliplerin artırma 11artıan htıUmda vukubul&~ iddialan dlnletl' 

mez. 
8 - De11Aliye ve t-erag barcı ve •lr maaraflar müşteriye aittir. ('27•) 

l ırtanbul Delterclarlı iınclan: 

Sene verı' 
l!lua kapı Talırlratın !bbar. MUdan 
No. Mallalleel Sokatı No. lmd ve eoyadı f ekli name N. Lira Ki'· 

1 SWey.aıaıılye Fuatp&f& 33 Muat&fa Kızıl Çe§ aıgarl 2/ 19 941 119.28 K 
23.85 B. 

119.28 F. 

• 

3 

' .. 

5 .. 
• " 

" " · lkmAlen 717 9'0 190.93 ı<. 

2a.46 B. 
216.39 c. 

" tthalAtçılığı terk sayıl&mıyacağı balı• 
kmdakl Mercan tahakkuk ,emginlJI 1 

8. 9. 941 gün ve 6286 ıayııı yuıaı . . 
Beateklr Bani 15 Sadık Çelik Reae.ıı takdir 7/115 940 18.00 ı<. 

3.60 s . 
9.00 F . 

187.34 c. .. • 
,, .. 

• 

" 

.. T/14 9'0 ,3.20 F . 
172.00 c. 

,, a..sgarl 3/ 13 9t0 1.76 K. 
ae s . 
88 " · ac. 

Ke~ ıran,. IJ11beıd mOkeDetlerlnden olup yukanda adı myadı ., 
adreat " hlsal&rmd& vergi miktarlan yazılı mUkellefier terkederek yapı• 

lan ara~ keııdlleri buhınamadJtı gibi tebliğe sallhlyetıı bir klıll" 
de • ~edlklertııden tebU# makamına geçmek üzere 3692 eayılı kaOIJ. 

l'mumı Neoşrlyalı tdart eden 

R~fllı tthmet Se,,en11fl ' nun 10 w U tnct maddelerine tevfikan ili.nen teblll olunur. ('Mit 


