
.. 

' 

r .. ........_ ,..,,._ -- ............_ .. ---... 
Sayısl 1 8 Nisan 194~ 

1·~.;;5R: ~A~l~ s!ı 
I~ eTf: Allkanı C.. V&kn l'urno 

l'elefon: lcbtt (24870), Yazı (IHJS) 
l'elg: btanbul Vakrt-POAta lnlt11AtJ•4f\ . . _J 

Politika Felsefesi Kupo; No: 

Sadri Ertemin bu kıymetli eserı. Vakıt oku· 
yuculanna IS kupon mukablllnde yalnız 85 kunı,a 
\"erllecektlr. Bllha.ssa yUksek tahsil gençlllllle bu 

eeerden blrer tano edinmelerini tavsiye ederiz. 

~~--.-~~~~~~~~~_J 

Mill~ dil ve ~~vıet dili .ıJaglllZ 
lçınde bulunduğumuz dünya mücatlelaini gö. 

rüyoruz. Milli dil ve milli tarih maelai bir milli dalası 
varlık, hatta bir milli müdafaa muelaitlir. 

• ltalyaa yaralılarının miiba· 
ha sabah lzmlrde yapıl cak 

INONU 

Yazan : Asım 'Us 25 
milyonluk 

Yeni tasarruf 
bonoları 

Esirleri taşıyan iki gemi dün saat 
onda izmir limanına geldi 

Hind 
kongıresi 
Kararını bugün 

bildirecek 

Atadlrlıtbı hayatında ba51ayan 
Ol!llDAnbcadaıı öz tUrk~eye gidiş 
barekeU Hk ve orta okullardaki 
ilim ve fen terimlerini değiştirdik
ten llODra. donnadı. Yilyk~ek de. 
reoedelq ilim ve fe-n terimleri üze
rinde hk dannadan çalr_şmai;ıı. de
nm edtıdl. Bir taraftan da milli 
\"arlığı teşkilltlandnıuı devlet 
müessesesinin reami dili üzerinde 
İn<'.eleımelere glrl&lldi. Bu incele
meler aoa zamaıllarda hayli ller1e
mJtür. l'akm bir zamanda bo ba. 
knnclan Büyük Millet Meclisinde 
tc§kilitıesuiye kanununun ~özden 
~eçiıibne5i ihtimali kuvvetlidir. 

Tetldlltı esasiye kanununu öz 
tttrk~ye çe\1rmeık ~ine tecrübe 
yola ile bir fil eV\'el ~lanmıştı. 
İptida memleketin ilim ve fen ıl
lemhac1e yetgeleri (ııalihlyet) ta
DlllDUI om kiti ayn ayn bu ka
nanan metnlnl kendi zevklerine gö. 
ııe ttlrkçeleştirdl Bundan sonrn. 
dört ld§Wk bir heyet ayn ayrı o
tuz kiti tanlmdan yszdm111 ola:ı 
metbı)eri topluca gözden geÇirdi. 
Bu meünJerden faydalanarak blr 
tek metin \'flcude getirdi. Sonra bu 
metin bir defa da Türk dili heyeti
nin süzgecinden geçirildi. Bu su
~ teı;ldlitı esasiye kanununun 
yanında (l > ve (2) numaralı iki öz 
tlirkçe metin meydana gelmiş ol
da. 

İşte llmdi bu iki tUrlö metia. il
zertnde ~hpbnaktndır. Te!jkilitı 
esuiyenin asıl metni ilo bu (1) Ye 
( 2) numaralı met.inler ynnyana ba8ı 
lank memleketin dil \"e kültür ha
yatmda birer mevki ahmş olan 
ytısleree ~yete gönderllmlştir. 
a.. lübıba fikir \"e mlltalcalan 
alomuttır. BU -Uretle t.eşkilatı e
sui:r-ia Is thrqeye ~ntlmesl 
Büyük Millet M~llslnde llonll§Ul
maia bqbınna'ldu. evvel memle. 
~ l§el'lahıde geoit ölçlide bir an
ket yapılmıftır. 

Bu anketlerden bugüne kadar 
alman neticeye göre te§]dlitı esa
siye kanunmnuzun adı ''AnayM&", 
ya.hat eadeee 0 Yua,, olacaktır. 
Kalnman metni tamam.ile öz 
Tllrk dili karakterine uyacaktır. 
Anayasada kabUI edlleoek bütün 
ilmi ve fenııl terlmJer ondan sonra 
oümha.ıifet baunlanna geçecek
tir. Böylelikle Ofllllaohcadan öz 
illıtıoere doğru giden dil devrimi 
kültür Jaayatmmda tarihi bir za. 
fer kazanacalırtır. 

Tetkil&U eeuife kauununun öz 
ttirkoe7• çevrıüneei bah91ııde mu-
1-llf bir 1Ddr yoktur. Ancak dlll
nılıda ller gtiD biraz daha sadeliğe 
gittiil ileri silrt11erek ba i~ tabii 
ttılElmllle, yahut bogtlnkil dünya 
daramuna göre daha sakin zaman
lara bırakmak doğru olacağı yo. 
hmc1a buı mlitalealar n.ıda. 
.. ilky orta ve yük!ek oku). 

larda bulunan Ttlrk ~nçlerinin 

....ı lılr k Ttlrk dll1 lle yetJpnek
te olcluklan göz önüne getirilirse 
kanan cUlimizt bir gün evvel gele
~ neeUlertn lhtty~larma oydu?'
mak Dl"IU'etJ derhal anlafdır'. 

Ba 1§1 diinyuun sakin -
manlaıma 1makmaık fikrine ge
lince, ilk bekqt& doğru gi
bi görünen ba dliştlnceiihi de yan
b3bp açdrt.ır. Gerek dşanda, ge. 
rek ~ olan ~ veya bu §ekll
fleld bliyiik ~r milli varlı
ğın temeli olan dil işi üzerinde va
:ıtfeli lnsanı.nn v~ heyetlerin el
Jerlnl böğürlerine koyarak bekle
anıelerbıl gerekdlmıez. Kaldı ki cl-

isveç tarafsız 
Vlşl, '1 (A. A.) - laveç başv~ 

kiö Ha.nson lsveçiıı bttaraf kal • 
malt kararm.ı tekrar etm.Jştir. 

lskenderilje
ye tayyare 

hücumu 
Kaıdle, '7 (A.A) - Mıaır Dahiliye 

nazırlıtmm bir tebliğinde, dUn gece 
lskcıuderlye b61gesl üzerinde bir hava 
akını oldutu blldlrlımektedlr. 8 ölU. 
32 yaralı vardır. Binalara hafit ha· 
urlar olmuftur. 

han JıMll!lf"lerinin gösterdifi son 
tecrübelere göre dil işi nihayet 
memleket \"e millet i!:in en hayafi 
bir me!'leledlr. Net.ekim bir mütl
ilet ene) elli kanımunu ljereflen
ıl.irml5 olan lUilli Şer :ı~mct İnönü 
diHmiz üzerinde ~ahsmRJardan bnh. 
sederken: "İçinde bulunduğumuz 
dünya mücııclelesfni görliyonıı. 
lfllli dil ,.~ milli tnrlh meselesi bir 
miJ!i Yarlık, hat ti bir mllli müdn
faa me§c]csidir .. , '1em1Jtir. nu gü· 
zeJ 'IÖ7. dil üzerindeki Mllııımalanıı 
'5U veya bu ~hl iç veya.da!} meseJe. 
ler yilzlindcn clunnaynt'ağma bir 
i~:ıret oTarnl• almabllir. 

Şark cephesinde 

Sivastapolda 
Sovyetler Alman ve 

Romen mevzilerine şid· 
detli hücumlar yaptı 

ugün sa
l tışa çıktl 

Ankara, 7 (A.A.) - Maliye vc
!W.i l"uat Ağnı.lı Ana.dolu ajansına 
a~ağıd~kl beynnatta bulunmu§ -
hır: 

(Devı.ımı Srı . 2 Siı 5 de) 

-------"'!. lzmir, 7 (A..A) - Anadolu Ajansının busmıı muhabiri blldlrlyor: 
Sakat ve malt'U lngillz ve ltaıyan esirlerinin mUbadelesi bu esir 

lerl tqıyan hastahan:: gemilerinin limanımıza gelmeleriyle fiilen bao· 
l&ml§ oluyor. Saat lG de 14.000 tonlıAtoluk İtalyan Gradiscıı. hasta. 
hane gemlsı ve saat 16,30 da 22.000 tonlulc LadoverfcasU 1nglllz 
haatahn.ne gemisi kendilerini TUrk kara sulan hududunda karşıla.. 

yan pllotla.nmız refakatinde llmana girerek komutanlık önUnde de_ 
mlrlemlşlerdlr. Her iki gemide bulunan beynelmilel Kızılha.ı; delege. 
lerf tahsis edilen mot8rlcrle refakatıerlnde mlhmandarlan olduğu 

halde karaya çıkarak komutanlıkça temas ettirilmiştir. 
Va.kUn gecikmesi dolayıslyle mUbadelenln yann sab:ıh 1 de haf-

laması kararlll§mıştır. 

Komutanlık namına hoş geldiniz demek ve hastaların batırlarmı 
sormak Uzere bir yUkEck subayıa ve kl7..ılay tzmlr merkez! namına 
bir heyet gemilere gltml§tlr. f 

MUbndelenln, gemiler devlet demlryollarının Alsancaktakl bUyUk 
{/Jeuamı Sa. 2 :lii !ı tle/ 

~ 

Bir Hind gurupu 
İngiliz teklifini 

reddetti 
Yeni DeJhi, 7 (A.A.) - Müs

!Uman cemiyeti reisi Cinnah salı 
nkşamr yıı.ptrğı demeçte lngiliZ 
ha?l> kabinesmm ilk teklifleri hak· 

1 kmda ileri sürülen tenkitlere cc -
._ _________ --.--.--~~~~~· ... - . _________ _., vap olarak Hint cemaatinin eall-

,,,. 
2 Jıiyet.l'l mUmessili srfatiyle Hint 

:~ mfüfafaa nezaret.inin bir Hintliye 
tevdiini kabul etmiş okluğunu bil

ı llrmi~L!r. 
Krrips ve Vavel ile yaptJğı gö

rilıµnelerden sonra beyanatta bu
!ıınan Cinna.h şöyle demiştir: 

Leningrat 
bombardıman edildi 

Berlin, 7 (A.A.) - Alınan or
dulan ~<>kooıuıt.s.nhğının tebliği: 

Şarlt cephesinde, Alman hücum 
lan yeni muvaffakiyetler kazan -
mıştır. 

~ 
''Bugün öğleden aonm Ktrip6lc 

tuluşt.um. Mumaileyh, Britanya bil 
ktimetinin beyanname projesinin 
son maddesi hakkın.da yapılan 
tenkitleri göz önünde bulundur

~ınelc su.retile ne g:bi mütemmim 
,. (Devamı Sa. 2 Sii. :2 de) 

Cephenin li.ll' çok kesiminde, düş 
ınanm rna.halli hUcumlan püskür -
tülmUştilr. 

Ftt•led bo>ruk ol<luiu .... devril;;.. .. ,,, •• ~·~-.. ; ..... _,,.-;;;;;;, llı:ü•tm ....... .,., ................. " r Ankara suikasdi 

14 yolcu ile devrilen tramvayı· Atm~=~•inin Leningradda:ki milh.im askeri te
eı.ıeıriD ordu .P. topomu tarafm
dan bombe.rdJ:mıanı, devam etmek
t~. 

DUn gündüz, şarit cephesinde, 
29 düşman tankı imha edilmiş ve 
60 Sovyet tayya.resi ya dilşüril.l -
müş Yeya yerde tahrip olunmuş
tur. 

Bir kişi GldD, diğer
leri ağır yaralı 

14 klJlnJn yaralanarak bir ldt~ 

öl Umüne sebep olan trann"ayuı 

Kemal A vcıuı 

(Yazısı UçUncU sayfada) 

Sovyetler 
Zorbaca hareketlerle 

Türkiye ve lsveçi harbe 
tahrik ediyor 

Şimal Afr.ikasmde., kan}llıklı ~id 
detli ıkeşif faaliyeti kaydedibniş
tir. 

Savaş ve av teıJldlleri, Marma
rikte ve MJSir lcyI1a.rındaki İn:gi

r nevamı Sa. 2 ~ii ti doı 

Bugün 
4 Üncü sayfamızda 

F ransada açların 
• 
ıs yanı 

Yazan: Niyazi Ahmed 

Suikasd muhakemesine 
bugün devam edilecek 

Bugün Ankara afrr ee.a nwhlumMıslnde cllnlenecek olan pbltle.rdon üçü 

Fon Papen'ln §ahsına karJI yapılan suikaadm muhakemesine bugün 
Ankara ağır cem mahkemesinde devam edilecek ve bazı §ah!Ucrln sor. 
guau yapılacaktır. Şahlt1erln bir kısmı Ankara ve bir kısmı İstanbuldnn 
çağırılm.Jftir. Verilen haberlere göre bugU.nkU celsede Alman bUyUk elçisi 
Fon Papen'ln de mUddelumum1ılğe tahriren verdiği malQmat okunacaktır. 

Ankaradan bildirildiğine göre bomba ile parçalanan ömerln üzerinde 
bulunan tabancanın nereye satıldığı hakkında fabrikaya telgrafla ııorulan 
sualin de cevabı gelml§tir. 

Mahkemenin bUtUn tafaUa.~ yarınki sayımızda okuyucularwuza au-

ıı&Cfılm. 

1 CEPHELERDE DURUM 1 

Seylan baskını ve 
müttefikler zaferi 

Şark Vfl Ubya Clepheelnde: 
Şark cephesinde karların erimesi 

ılkbahar harbinin başlangıcı olacağı. 
nı, karar harbinin ancak çamurlar 
ortadan kalktıktıın sonra yapılabUece 

daha gecikeceğini bildirmektedir. 
İki taraf da mUmkUn olan hazırlı • 

ğmı yapml§ bulunuyor. Nisan sonla· 
nna doğru kara harbi, beliti de gö • 

(Dtwamı Sa. 2 Sıi .t de) 

Bertin, 7 (A.A.) - D.N.B. bll
ıliriyor: 

Fon Papene fka.rşı yap!lan sui
k:ıstm Tür~yenin komşularıle ar
ıasnu lbozmak iıç:in Almanya ta.ra
'mdfm tertip edildiğine dair Tas a
jr..nsmm iddialarını ele akın Al
man ıbasm1 bu :iddia.lamı Sovyetlc
.-e mahsus aey}erdeaı olduğunu ve 
Ankamda ya.pilan muhakeme gi,. 
cıi!}iıil'l daha şimd den Sovyet iddi
alarının 'boşluğunu isbn.t ettiğini 
ynzryor ve Sovyetleıin zorbaca ha
reketlerle Tül«tiyeyi ve 1sveçi mü
temadlyen t8.hr.3k ot:mek istedikle
r ni beliiI'tiyor. 

Kış har:binin 
bılançosu 

-o--

Berlin 
Cephelerdeki durumu 

İzah ediyor 

Ruslar ınsan eti rr; 
yiyor? 

(l'azııı 2 ndde ) 

ginl ya.zmı§tık. Tayyare harpleri bU.. ' -------------------------

tün şiddeti ile ba§laml§ bulunuyor. Fikir ve ıoı•ete 
Berllndcn veril1ın bir haber, eriyen kar "---

~::.:;.~~':. ::~~,.!·~;-· m~~~:: : ~ ÇaiiŞmaları örnek 
olacak bir kurum Cebelüttarı

ka tayyare 
hücumu 

ı.aıtınea, 7 (A.A) - Bu sabah Ce. 

be!Uttank üzerinde sıkı hava faallye_ 

tl olmuştur. Her sınıfa mensup tayya. 

Hukuk Kurumunun memlekette durgun kalan 
fakat ayni cinsten olan müesseseler için bir 
örnek vazifesini görebileceğini hiç sıkılmadan 

söy liyebiliriz 

Yazan: SADBİ EBTEll 
reler, bUyUk bir manevra yapmışlar. Tiirk hukuk kurumu çah41ma ve 
dır. Saat lQ da bir bombardıman tay 'nrhğmı hi"8etlirme itlbnrlle em
yaresi filosu, Akdeniz 1.aUkametlndc <;!\isiz bir hosuslyc-t arzctmek~dir. 
hareket etml§Ur. ı Onunla her yerde ıu..r,ı karşıya ge. 

ı:rız. O bizi ~eli halbıde takip eder, 
ı"lldyo<la muh!ıkkak haftada bir iki 
clefa ı<onferaruı halinde birini yft• 
katar. (Devamı s llaetl ııayfadn) 



,. AK J T 

Kış harbinin 
bilançosu 

lslav milletleri 
kongresi 

Hind kongres. 
(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

tedbirler almabJleccğini iµh eW. 
HerliD, 7 {A. A.) - Şarkta kl.3 ---o-- Ve Hint cemaatini umsil edecek 

mu.barebesi:ıe art.ık sona ermiş na Bulgar mümessilinin bir Hint.linin H..nt müdafaa. na.ur· 
zariyle bakılıı.bil:lr. Beyaz d€nizle sözleri hğu>ııı tayin edilebileceğini ~ 
Karade-niz nrosmdald muhlirebe, 1 anlattı. 
Alınan askeri ekspel'lerine göre, 1 Uewtk0\'8., 7 (A.A.) - Tas bildi- OWıa.h şu Böderi de iliive et -
bunun sebebi buz:a.rm erimesi do~ nyor: ~tiı·: Kni.ps mUtemnim tedbir-
!<ıyısHc geçilmez bir hale gelen 1 4 nisanda Moskovad!ı Slav mil - ı leri icap ettiren sebepleri de aıı
yolların geniş ölçüde hareketler ietleri k<>n.,"Tesl toplarunI§tlr. Top- latmış bulunduğundan benim bu 
vaptlrnas:na imkan vermemesidir. lantıda b!r Sok Rus, Bulgar ha- a.k§&m general Va.vcllc buluşn:ıe.k
Bu ara devre içinde yerlerin ku • tipler: söz almış ve bilhassa Bul _ liğ:m için tedbir almmışttr. Ak§am 
ruya.cağr zamaruı. jntizaren kuvvet gıır müm.CE.<>ili Madam Tek.la Blaz- üzeri ı.mıumi kar:ı.rgaııa git 
1er t:ı.n.zlm ve tah.~t edilmektedir. devo demiştir lti: tik. Kır4>s beni başkumandana ta
A.lms.:nl:ır tarafmda olduğu gibi - Bıılgn.rlıu-ın Ahruın orrlusun· ıutb.ktan sonra ayrıldı. V&vd ile 
dQşma.n tarafmda da yenı hare • da hizmet etnıe!erl affedilir şey bu iş! mUn&ka.şa ettik. Vave-l ba
:et!er için simcliden tedb:rıer alın ~e~ldi:. Oğullarnm.ı Bulgar mllle- ı na. i~hat verdi, ~~leyi yann 
nasma ba!ilanmıııtır. t.!nin dilşma.nları emrine venneyj • müaluman com.lyeti .iıda.re eneilme-

Sovyetler tarafında, kı:ş muha • niz. Onl:ı.n as.1tcrlikten turta.rmu: nince tetki~ edilmek üııere bildi· 
ı eb~i esnasında kuvvetler'..n bo1' ve Bıı1gıı;r milletınin düşma.nla.rı _ receğim. 
\·ere yıpraulmasaıdan doğan me • na değil kendi milletlerine hizmet lfongıre karan 
ca.lsizıik açıksa görUlmektedir. hfm yemin etmiş o!duklannı ha.Ur- leoJ Delht, 7 (A.A.) - Hi11t 
[{arlıır ve buzlar içinde Bolşcvilı:lc latmız. kongrreSi muht.Irasm:ı. İngiliz harp 
rin devaırJı ta.arruzla.rmı bulun • 1942 yılı Slav zaferinin ve A! • ka.binesınin verdlği cevabın Kırips 
duldarı Uslerden hareketle geri man yenilgisinin yilI olsun demiş- tarafından kendil.crlne tebJği sı-
pUskürten Alman teşkilleri pek !ir. rast!ldaki kL'\8. buluşma.larmdan 
ta.b.i olarak ordunun taze ve din. - sonra kongırc rejsı Azad ve Neh-
!enmlş olan bu taa.rrum huır b~· B • ru k~enin 4 ~aat siiren ''e ya-
1 unan kısmı il~ mukayese edile. 11 manga nna bırakılan krn komit<.'si top· 
:nez. Fa.kat bu muauam ~phede , la.ntısma gitm~1erdir. 
hiıgbir zam:ın Vü iıiçbit y"!rde A1 • h Q r b i Azad H!nt kong:rcsi icra mccli-
mıuı krtaıannm mıı.neviya.tı mu. sinin karşılrk teklifleri hakkmda. 
ve.ldc.at brr zaman için bile sarsı l. YeD.l D.?Jbi. 7 (A.A.) - Bir- 1ııgifü: harp kabincE-inin ceva.bına 
m'U?lrştır. Alman ordulan başku • m:ınya teb3i.:,"indc dcnEl:iyor ki: ait olnra:k kongırcn 11 bir karara 
mandanlığt tarafından 1942 sene. Diin lrreua.ddy cephesinde yal· varınrş olduğunu bu akşam biJdir
siuln ilk üç nymda ma.'lsua olarak nız düşmnn dEn.TiyderiJe ~maslar ı.rniş ve kongrre kararını yarın Kı -
ehnar. ~irk?re ve ga.uimttlere da• olmustur. Gündüz fnzl~ hava. faa- cipse ibliğ edeceğini iliivc ctmiş
ir neşredilen rakamlu bunu açık• liytti olm~. Kuvvet1er.miz tir. 
-:ıı i~t etmekt~dir. DU§l?Wl tara- c!fuı Thayetmyo şlmalindeki yeni Di~er t:ı.ra.ftan Kırlpsin bir de
fmda iee \'flziyet tamamiyle ak.si. ınevz'1leri a.lnı3kla meşgul:erdir. :n~...c ibulunacağı bildir.:Jen yarm
nodir. Taarnız c'JPn tarafın cep • 'I'?ıa.yetmyo ile J\hmnyo'da bulu _ lU tcpla.ntı perşembe gününe brra
heden kütle hal•"d•' yapılan taar.. nan petrol ve çimento tesis!eıi. kılmıştır. O zamana knda.r Kırips 
rıulardan d3imn ağır kayıplara uğ kuvvet.elrAiıizin geri çdcilmesinden -xüslUman cemi.yeti icra komitesi· 
rndığı maliimduı. Ru hakikat t\19 evvel muvaffa.k:iyotle yılalm.rşU:r. ~m knti ka.nı.rmı da :ı.1nulJ buluna
hasaa g~en 'tı:; .) •.:ıı!an taarruz • Bir dü~ lwlunun Kama. §i _ <'11.kt.ır. Bu a.rad:ı. yük.sek şa.h.siyet
:arda bir kere daha teeyyüt et • m:ı:tiııde batı ea.hiünde bulunduğu lerlc ya.pıls:ı. konuşrrWara devam 
~Ur. Alınan kayıp?an d~ın diğer m kolun Mayungsiıızdk cl~ oJu:ıımaktadır. 
kayıp!arm.a nazaran pek alçak bir va.rmda doğu oo.hilindc olduğu ve Aza.el ve Nchru, ay:nl zamanda 
ııcviyededir. S.njok vadisi boyunca doğu gimale Knipsi ziya.ret eden, Ruzvelt.in 

Diğer cBıetten kışın te~ebbila OOğru ilerlemekte buhmdukfun tes mümess'.li Conoonla kı..qa bir göril.ş
ka.biliyeti n.ncaık gorUnüşte dil§ • bit edilmiştir. n1e yapm.ışlıı..rdir. A.100.y Consoııı.un 
manda idi. Hakikatte ise çevirme Orta Blnnanyrula. bir şehir dUn Hlncl!atnn durumundaki gelişmele
uarekctle.-:1 ya.pmağn savaşan düş. bombalanmıştnr. Pek az ölü \"a.r • ıc ait olarak be)-:ı.z sarayla temas-
'::'a.nıu bizzat kendisi çevrılmiş~. d:r. Hiç hasaır olmamıştır, t:ı. bulunduğu öğrcnilnüşti:r. 
J)lJ!IQWWl büyük kayıplara. ıığra. • o Cinnah, ge.ncıral Va.\"cllc 45 da-
irğı 100 bin Sovyet wri almın:t; Ame .k h idka.lrk bir göz"c.işme yapmrş ve ya. 
lmasiyle değil Alınsn ha.tlımnın • rı anın arp t'!m sa:ıt Krrıpsle l<on\J.§Jnuştur. 

Jnüode bırakbğı ölU ve yaralıların f Bomba.ydan bildirildiğ:U göre 
. -n.lktan ile an!sşı•maktadrr. Ah • masra 1 mlihim bir .I!°mdu grupu ob:ın .~-
nan bfr esire mukabll oc Boleevit hasııhha rc--... "'1 S3va.rlta.r, Pfll'Usinın 
1)\diiğüne dair )'Ylılan tahminler V~ngto11, ; ( A.A.) _ ımeri" K!rlps teklülerini kısmen müsait 

Parti Gurupu topl,:ıntısı 
!'!? ~- ,_.,~., - -

Başvekil, Ziraat, Ticaret, Maarif ve 
Münakalat Vekilleri izahat verdiler 
Ankara, '1 (A.A.) - CUmhmi· 

yet halk po.rUai meclis grupu umu
m! heyeti bugUn -.at 15 de reis 
vekili Seyhan m~busu Hilmi U
rarı'm reisliğinde toplandı. Colae
nin açılım.a.mu ve ge~en toplaatı

ya ait zabıt hvl&Memm c:ıkun.muı· 
nr milUekip kürsüye gelen Zinı
at Vekili Muhlis Erlanen ~ 
umumi dr:ıaıt ~unu ve gUııiln 
zira1lt ihtiyaç'!an ile bu bokmıdan 
alman tedbirlen uzun uzadıya izah 
etmiş ve lb11 mevzu tızermde söz a
lan müteaddit h:ıtiplıere durumun 
mahiyrıtine göre ziraat ve ticaret 
vekilleri jJe Ba'}Veıkll ta.rafm.dan 

~vap1ar verilmiştir. 
Bundan sonra ruznamenin diğer 

madd &k!rine geçilerek mcıttep ta,. 
le'bdt a.re.sında siga:ra ~in ne 
dereceye kadar müteammim bu -
lundıığunu M.ae.rlf VcJdllJğinden 
SOl'a.D Bursa. ınebuaı Nezvat Aya.-
fllDl taktirine Maarif Vekili ve An
ta.ıya. ınell'iireğinin inşası hak' .:n
da hükfımetin ne dtlşündüğürıl1 so-
nuı Antalya mebusu Rasilı Ka.pla
r.m ta.kririne de Mtlna:kali.t vektll 
tarafmda.n cevaplar verilmiş, ruz
m.mede b:ışka madde kalmadrğm
dan 20,35 de to~tıya son veril· 
miştir. 

iplik dağıtma işi 
bağlandı 

esasa 

Ankara, '1 (Va.kıt muhabirinden) 
·- Pamuk ipliklerini dağıtma va
zif e.'rile mükeilef o!an llctısa.t ve -
klleti bu ipWerı on iyi bir şelcil
de tezgah sahiplerine dağıtmak 
maksadilc yeni bazı kararlar a.Jm. 
mıştır. Bu kararlar cümlesinden 
o1ms:k ilrcre el tezgflhı dokumacı
larmm kooperatifl~~rilmesl, dok\! 
mncfe.ra ver;ıen ipliklerin behe
meha 1 yerine sarfediJme&i, bu ip
ı;tterlo yapılan ddkumaların koo-

peratifler tarafından geri alınarak 
tek elden satışlarmm temini ve bu 
tcşkilftttan istifa.de eden doıkuma
cılarnı en çok beş tezgah sahibi 
olmalan esası kahul edilnllşür. Bu 
~ureUe ya.pılacak iplik dnğrtmım
dan dokumacıhğı b:zzat meslek c
dinmi1 olan sanayi erb3bınm isti
fade ettirilmesi ve fur.uli mutavas 
srtlann ortadan kaldınlması mtlın
kün olacaktır. 

ingiliz-italyan esirleri 
(öaş tarafı 1 inci sayfada) 

, iskelesinin iki taratma yanaştırılarak yapılması kararlaotınlmı§ ldl, 
t takat ısert blr lnbat rllzgln bıı kararın deği§tirilmesine eebep oldu· 
ğıJ gibt gemllertn yUksek tonajda olması da bu hususta ayrı bir 
A.rn!l olmu§tur. HUbo.dele i§i lçin bir körfez vapuru ikl bUyUk aaı ve 
İatanbul romorkörU tahlis edllml§tır. İşe ılnce İngiliz gemlslndeld 
İtalyan esirlerlnin ~tılmasiylc ba§l&nacak. ııonra İtalyan ~mi· 
sindeki İngiliz esirleri ~altıla.caktrr. 

Çol< bUyUk bir kalaballk sahtı boyunda gemileri görmok icln top. 
lanm~tır. 

İtalyan gemlainde 129, 1ngWz gemlalnde de 917 e.slr bulunduğu 
gemilore giden zaUardan öğrenUmi§ iae de resmt makamlar İtalyan 
gemlslnde 69, İngiliz gemiainde de 34-0 malQl harp esiri olduğunu, 

diğerlerinin harp esir! oldukları hakkında mal(Unattan olmadığını 

söylüyorlar ve doğru rakkam aaymın yarın mUbadele tamamlandık • 
tan sonra tahakkuk edeeeğinl illve ediyorlar. 

Cepbe'erde durum Tasarrul bonoları 
. (B<ı§ tarafı 1 inci sayfada) 
Üçüncü defa 25 milyon liralık 

tnsarruf bonoou ç;ka.ri'mMma sa
:..-ihiyet veren 4195 saytlı kanun 

Şark cephesi harblnde, derinleme yiirürlüğc girmiş bulunuyor. Ayni 

(/Ja.'j tarafı 1 inci sayfada) 
ğüs göğüse, el bombo.lariyle hUcumla. 
ra. geçilecek ve cepheı~r kanla dola. 
caktır. 
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Romanyada 
18 • 50 ya, arasında 
Bütün Yahudiler "mecburi 

hizmet,, müfrezesine 
kaydedilecek 

BUkre!1 "I (A.A.) - Yaşlan 18 ile 
50 arasında olan bUtün yahudller 
"mecburi hizmet mUtrezcsi,.nc gön· 
derilmek Uzere kcndllerinl ko.ydettlr. 
mek zorundadlt'l&r. Ellerinde diploma. 
ları bulunan yo.hudilor bu hizmete a . 
lmmıyacak, yalnız bunla.r hususi bir 
resim vereceklerdir. Hıle yoluna sa • 
panlar Trlnsltrldekl iş kamplarında 

altı ay çall§tmlacakıardır, 

Elenler Kralı 
liudı~ i (A.A) - Etenler kralı bu 

salı .?' .ı Amman'a hareket etmlftir. 
Kral, Erdün Emirl Abdull&lıa resmf 
bir ziyaret yapacakbr. 

Şark cepbeılnde 
(Ba., ttJ.ra[. 1 incı say/ada) 

Jiı tayyare meydanlarına hücum
lar ya~. Mr•illinin cenup do· 
ğusunda kamyon kollan dağrtıl • 
mıştır. Almaıı av tayyareleri hava 
muharebelerinde 6 İngiliz tayYare
~; dU.5UrmUştür. 

KuvvetH Alman Stuka, sa.va.5 
ve av teşkilleri, gece ve gündüz, 
M&lta adasm<laki askeri teslslere 
İalJ'lı hlicumla.noo devam elıni§ -
lerdir. Bir yüzer havuzda bulu

nan bir İıı.giliz destroyerinde yan. 
gı n çrkarılm.ı§tır, 

••• 
Berlln 'I (A.A.) - Alman b&şku. 

mandanlığınm bildlrdııtne göre 5 nl. 
sanda Sivaalopol mUhasara cephesinde 
oldukça kuvveUi bol~evlk kıt.alan lkl 
yerde ve mUtcaddlt defalar Aıman ve 
Ru~n mevzllerile temaaa girml§ler • 
dir. Bu taarruz tqebbUalerl da.ha ba§. 
langıçta atılan Alman ıılllhlarmın top 
ıu a~i alanda lanlDU§tır. Du,m&n 
asker topluluklan da Alman topçu 
ateşlle dağlWmııtır. 

Kerç, yarım adasında Alman topçu· 
su bUyük bir faaliyet ~öeterml§Ur. 

Bunun dı§mda durum tablldlr. 

••• 
.Berlla, '1 (A.A..) - Orel.ln f1mal ba. 

tısında biten cephede bir Alman plya. 
de tümeni 5 ııiaanda bol,evlk kıtaları
nı 1R&l etUkleri mevzilerden Q.Jkaı:ıp ;, 
atını§ ve bir §ebre kadar kovaıam11t.ır. 
Bu ıruretle Alınan kıtaıan kendl mev. 
zllerinl çok lyilCftlnnifler, bir çok 
esir ve malzeme almıfla.rdır. Düşman 
ço k&#U' kanlı kayıplara uğraml§tır. 

SOQ'et tebllftl 

r~en hakU<ate uynıa.ktadrr. Çün• ka sııi.hlanma • i~ın :300 milyar şekilde kal-'.ı.l ettiğini fakat plıi -
!ni buzların erimeğe ibaŞ!adığı yer ~lar harca'l:aga !:ara:- \"Cnni§. nm vil.Ayettcre iştirak etmemek 
!erde gömülü kalıp §ire.di karların br. Bu ra.ka.-n mali .nutchassıs· scr,bestisinl vermekte bulunması ve 
·ıe buzlarm altmdıan çıkan cesetle- lar tarafından tespit cdilmiştır Hindl:stanm tam:ıntiyet ve birliği 
nn adedi blı bire on nispetinin da- Bunlara göre Ruzvclt'in istediği Hindularca ese.eh bir iman ve wn
ha bUyUk olduğunu göet.e:rmektc, ~dar tayyare yapmak için l7<i cJ.e teşkil etmesi hasebiyle pe.rt.isi
~G3.SCn yWı:seloD ~ meydana mılyar dolar Jfizımdır. Şımdiyc r.in \lllltımi tarzda planı reddet -
SJkardığı ölü klltleleri ilk plinda kadar he..cıap!ar 125 bin tayyare. me-klen ba§.ka yapecak bir tieYi ol
~elcn bir sıhhat ~lesi ortaya 45 bin tank yapılması içindı ma.dığınr bildirmiştir. 

yarmalara ve çevirme hareketlerine faiz, vade ve kupür itibarile evvel
ehemmiyet verileceği sanılmaktadır. kilerinin ayni olan bu bonolar bu- . 
ÇUnkQ her lkl ~ral da cepheleri bU. günden iti:lxı.rcn ID"..m,oketiıı her 
t1ln kı§ devresuıdc kuvvetıcndlrmlg ~!lllfmda tı _,__,_,., 
bulunuyorlar. HUcum kuvveUeriyle ge 1 h 1 S::: ş~ ~J.AW-ı~tır. Da
rilerl • irtibatını temln etmek, bu cep. .a cvve çrKıın mış olan 50 mil -

l\loskova, '1 (A.A.) - Gece nC§Te _ 
dilen Sovyet tebllfi: 

•• tmakta.dtt. Karların tam.amile or· qümbum:isi 185 bin uçak, 126 LonGra, '1 (A.A.) - Röyter aja.ıı. 
tadan kalıktığı yerlerde hususı kL bm tank ıstemektedir amin dlplomatlk muhabiri yazıyor: 
tala:' BolŞevik cesctlerlııi gömmek Martta harp masrafı 2 milyar Haber aldığıma. göre, 'llazırıar Krlp _ 
le mevguliUrler. Bu yerlerde mü- 600 milyon dolara mal olmuııtur sin Hind liberalleri ve Hind mllll kon· 
eahede edildiğine göre, &Uıne gön, Gelecek sene sonunda harp mas: gresi tarafından blr Hind müdafaa na. 
derilen Bo}feviltlerln bUyük bir rafı ayda 7 milyara ~ıkacaktı:. zırımn tayinine dair olarak latekte 
kıanmın YBfI 16 ile 17 veya 60 ile Bu harp programının tatbiki ik· bulundukları hakkmda Krlps tarafın. 
70 aruuıdadtt. Cesetlerle dolu sa trsadi durumda tedricen hisse. dan gönderilen mesajı dün ak§am tet. 
halar kilometrelerce devam et • dilecek sıkıntı yapacaktır. 194: ldk etmiolerdlr. Bu hususta Kripııe 
mektcdir. Her türlü askeri teçhi· senesi sonunda sitah altında 5, çok yakında tebligat yapılae&ktır. 
.zattan mahrum bıılunduklan ı;ö - 1943 te 10 milyon ki§i buluna· Japonlann Kolomboya ve Hadras 
rlllen öliUezıc nispetle eyatlarmda caktır. Şimdi harp sanayiind\." ısahl.llne yaptıktan yeni hUcumlar Hin 
keçeden çizmeler veya deri potin. 5 milyon işçi çalışıyor. Sene 80. dlstan mUdataaaına alt meselelerin 
lef" bulunan &illreein miktan pek nunda bu miktar 18, 1943 te 25 etra!lı mecburlyeUer tevlit elUğlnl 

yon liralık ta..cıamıf bonalarmm 
helerde muvatfaklyetin yegAne AmlU çok krs:ı bir zrun.a.nda ss.tılmt§ ol • 
olacaktır. Bununla beraber kara harp ınamna ve halkmuzın bono satın _ 
lerl ba§laymcaya. ltııdar bUyUk mlk • ıdmak için tevali eden müracaa.t _ 
yasta hava harpleri bazı neUceler ve· 
reblllr. Rus çete te§klllerinln kuvvet· !ıJ.rma ba.kılırsa bu son 25 milyo-

nun da !.ehafükle karşılanacağı 
il olmalarına rağmen Almanların ba. muh11.kkaktır. 
zr mmtakalarda par&§UtçU kuvveUer • 
den isWade etmclerl de beklcnebiıtr. Halk, faizi peşin ödenen ve is· 

t.cnilcın nndıı paraya "evrilmesi 
Diğer tarattım Rus tayyarelerinin de "' 
Alman ordularının gerilerine hUcum. kabil olan bu bonolarla tasarnıf-

azdır. nu1yon olacaktır. göstermektedir. Hlndiatan mUdafaa • 

la!'Ula en emin ve en kal"lı bir plıı.s 
lara geçmeleri muhtemeldir. ~phe ge man bulurken ayni zamand!l bu 
rilcrlnl bombardıman etmek, kara i:onolnr hasılatının 'mim müdafaa
harbinln en kuvvetli avantajlarını teı. 
kil edecekUr. mız;n artan ihtiyaçlarını karşıla • 

ın:ıga vard:ğınt bilerek bir vatan 

CepheDlıı CQup kesiminde meydana ~ sını SeylAn, Birmanya, hatta. orta • 
çıkan met'JID manzaralar karlar eri. Bir İngiliz muhribi battı fark m!ldalaaaından ayırt edilmlye • 
dikten sonra merkez ve olmal kesfm. ceği §lmdi herkea lçln &ftltlr blr ha. 
lerlndc daha bllyük blr dehşetle orta. l.ondn, '1 (A.A.) - Amirallik klkat hallne gelml§tf.r, 

I.Jbya «pheainde kuvveuı kqU ha vazifesi ifa ettiğine de kanidir. 
reketleri devam ediyor. Vatnruıever halkımmn cü-"'u -

Paslflk Harbi: ıAl-I 
r~ ,.. maliy~1ne gösterdiği bilyUk 

dairesinin tebliği: ya. çıka.c&k.tır. "'Oaler. ea.ama daya. Yeni Dolhl, '1 (A.A.) - Ruzveltln 
nan Aıman tablyesl başka bir bakmı- Havock muh?'ibi~in Tunus kıyJ6I hu.sust murahhası albay Jhoııaon dUn ...,,...ıı,.lannda battığı bildirilm-•_...., k •-ı _,_ ... _ Müttefikler, Avwıturalyayr eınnı. 
dan da. istifadeli olmU§tur: Bu tabiye - ~""'- ongre re ... c ............. Azat ve Nebru 
nJSbcten mahdut kuvvetlerin tahşldl ıli'r. M"tlrettebatto.n biri ölmUştUr, ile bir saat görll§mU§tllr. Jhonaon bun yet altına aldıklarına kani bulunuyor-
ve aerl atefU sflA.hlarm tahrip kud. cllğerleıinin kurtulduğu aanrlıyoır, dan sonra raporunu telgrafla Ruz - lar. Amerikanın Avwıtur&lyaya gön· 

I•- bilAı ...... ı.tir Alba 0 derdiği kuvvet, Mal< Artur'un emri 
reUerindcn Cl§ll'I blr surette istifade e. .., ve..., ~..._ • y, nited Pres Bir Amerikan muhrı·bı" uhab· ın ~·-4 -rı altında Japon ihracını önıl ... ·ebllecck 
dilmesi iınkAıunı vermekle kalmlll»J" m ır e: -&UIA ~.erine hiçbir hu. " "' d · · d" ·ıd· su... -•·t dlm kudrettedir. Fakat Japonlar, Mort 
aynı zamanda ba§ka yerlere y1-cek enıze ın ırı ı ıu m .... up verme , btrçok mevzu. ,,~ ı hakkında Moresbi'ye yaptıkları akınlarla Avwı. 
ve malze~ talıflııUnt de mUınkUn kıl. Nevyorl<, 7 (A.A.) - Geçen pazar ar umuınl göı1J§me yaptım,. mrıtır. b t sahll" d bU ilk bir demi§tir. turalya i§gallne hazırlandıklarmr ih. 

a r ın c Y torpido muh• Al'"· lki t•A aas ettikten aonra hedeflerlnl delH• _ 
Alman "fisler,,inln mevcudu dllpna. ribi denize ındlrilml§tir. Bu harpte ilk uay, saa ...,n sonra, mUal!lman 
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"'>' 
lann Ud 1 C1nn da dahil tirmi§ler, sıklet merkezlnl Blrmanya 

nm tahmin cttııı-ı kadar ......h olmA ... •ıı.ı de.fa olarak .,.eccleyln bir rreml de •- er a olduıı..• hal. ~ "...... """" 0 0 nı.z.c de ba ka Hind lld 6
w ..,.o difer adalara tekalt etm'Rlerdlr. 

için varlık bellrtUeri görUIUr görül • lndkilmi§ bulunuyor. § erlernc görüşm1l3 • .,.. tUr Blrmanyada bir Japon zaferi, Hin. 
mcz tayyarelerle yaprlan nakliyat sa. - • yeslndc bu mahzurlar sUraUe ve ko. M d 'd hl · V8fington, "/ (A.A.) _ Amerika, dlstan üzerinde ne gibi tesir yapabl-a ras a te ike l{rln.t ""''-clis lir? lngi~r. buradan tlerliyecek 
!aylıkla 1.z.a.le edilmi§Ur. yuon u... tanda muvaffak olmaaı 

ı• caret1° l · k kuvvetlerin Hlndlatanı tehdit edemi • 
•'Üsler,,in mevcudu yapılan maske. ~ çın ço çalıfıyor . .Mihverin Hlndls· 

lcmclerin mükemmeliyeti ve ateş kuv. ımıdras, 7 (A.A.) -- Bu sabah tan üzerinden bir çevirme harekeUne yecefi kanaatindedirler. Fakat Japon· 'lk k&lkı k 1. tıy lar, Binnanya ile beraber SeylAn ada .• 
veli aaycalnde t.ahdlt edilmiştir. ı defa o~ Mıı.dras §dır.i:ıde §maaı orr.uau ar or. Bundan 

Bu noktada da Sovyetler tarafın • !ıııvo. tehlikesi işareti verilmiştir. bqka Vqlııgton 400 mllyon nUtusu sını da elde etmek niyetindedirler. An , k d fi eak ilk akm, Japonları tahminlerinde 
da vaziyet ba.mbqkad!r. Sovyetıer ta. Tehlikenin geçtiği 85 dakika son- en 1 sa annda. görmekten memnun rafından lkl Alman \}ssü arasında ya. m .bildirl1mlştir. olacaktır. Bazı mahfiller Kripsln mu. aldo.tmıştır, 75 tayyare ile yapılan 
pılan "yarma,, hareketleri ve bu ha. vaffak oımamasuım vahim neticeler hücumda 50 tayyare dU~llrUlmll,tUr. 
reketlerden aonra açılan rrediklerin vermesinden korkuyor. MUttefikıer, bunu llk zafer olarak ka .. gınından bahsetmektedirler. bul etml§lerdlr. Antaaıııyor, iti Seyl"n. 
Almanlar tarafından kapatılması ne. şı dl 1 Ruzvelt, Amerlkadaki Hint murah- -,ı .. m yapı an Alman mukabil ta • h kuvvetli bir Ustur ve burada Japon 
Uceslnde ba§ta. bulunan bo'"evik tU· 1 u d ası ile 3 defa görUşmU§tllr. '11 ıırnız arı g n en gUne ehemmiyet kll3 muva!tak~U kolay bir aurette elde 

.,., me e r. un ann heden şimdi edllemiyecekUr. menlerinin geri ile lrtlbl.Uarı tama. ""'t kt dl B l 
'11 e a ın m l asıran tedallil Seylln bombardımanının, mUtte!lk. mile keallmeltteydl. Bu suretle boı"e • ceph h ttın t'nh 1 

1 tik kıtaıanndan mUrekkep bllyUk mül"'" 1 1 llm1 1 k Ne dememeli ? ..... aza ar o. seç § o an ı.smınd:ı !ere Hlndlstandakl gerginlll"'n lehine 

teşldllcr sık sık ''blr bo!}luk önünde,,• taa n it bl t •-------------
6

' rruza m s r vazıye ihdas et- de tesir yapmıotır. Pasifik durumu. 
!aallyette bulwımaklşydılar. mckten ibarettir . H'nd· ta k Nihayet SovyeUer bu kadar kUUe. Fıkrada olduğu gibi muşambaya ı ıs nın aranndan sonra aydın. 

Berlinln askeri mahfillerinde bu mu sarılacak blr ibare: •'Bazı gazeteler ]anacaktır. 
rln iafealnl tqldlAUandlramamış • kabil tnarruzlıırıı gelecek taarruzun (vo bu meyanda ezcümle tstiklAI) .. 

ardır. Enelee mU:n!erld olarak görü- belirtileri gözUylc bakılmaktadır. ıen lD8&D eti yeme vaka.ları son za • (Ve) !azla, ba§iv. 
Alman genel kurmayında bugün luQ (Bu meyand ) d ına.nlard& "'•rl ile J..rtlba.••A- kesilen y a an sonra (ezc!lm. • ....,., muharebealnln blllnçosu yapılmaltta 1 ) ah t c tı 1 

ve"" au lNYnt:Jerinden a,,... d!lıen e • Y u eze m e) den önce (bu 
.,- .,.. \C yapılan nıU§ahedelere göre, Sov • m a d ) r zı h 

Sovr- lataıarmda o kadar roı.aımıa. ey n a il a, a~ıv . 
.r-ı; ~ ı:. ,, yet ordularnın taanuz kudretinin kc. B t 1 t ır kl ellld• ........... .-"'iden devamlı azı gaze c er • ııtlkltl de bunlar-

....... - llmcnin bütun mıınıı.sile yıkılmıı.ı ve 61. d d li ( , gittıır.. ~.-.,...-ırk ıal. an • eme , ve bu meyanda. e.zetım. 
__ ,,_ mil§ oldutwı& tıa.ret oluıım&ktadır. le) dememeli. 

Çin Papaya elçi gönderiyor 
Çı.-ıgklng, 7 (A.A) - Buradaki söz 

cilye göre, Vatıkan ile Çln arasında 

mümessiller teatisi hakkında bir an· 
ıaıma vukua gelmiştir. Çin. vaktnda 
I'a.palık nezdinde blr mUmeasİı gön. 
derecek Ur, 

itimncla ne itad.82" teşekkür et.sek 
ycridi'r. 

istanbula "ne kadar 
ekmek kartı 

verildi? 
Şehrim.izde ebn.ek kartı tevzia

tı etrafmda 88.Wıiyettar bir zat 
kendialle göril§ccı guet.cellere 3\1 
iza.hati vermiştir: 
"- VilA.yet dahilinde şubat ayı 

içinde 809 bin, mart aYJ içinde de 
802,881 ekmek kartı dağrt.ı:lmJ§tlr. 
Bu miktar e83SCD !sta.nbuı nüfusu
dur. Son ya.zıh nüfusta İstanbulda 
ya~ryan yurttqlarm sayım 800 bi
ne yakındtr. 

Bunlarm araamda muvakkat 
kartlar da mevcuttu. İddia edilen 
bazı yolsuzluklar olsa olsa. bu mu
va k.kat ka.rtla.rm tevzii esnasmda 
olmwıtur. Bu da esash surette tet
kik edilmektedir ... 

Şeker hastalarına 
Bugünden !tibaren şeker baetalnrr. 

na gullt.enll ekmek yapılmasına ba§la • 
nacaktır. Bu ekmek raporla verile
cektir. 

Çivi ve fasulye fiyatı 
Ankara, 7 (V&kıt) - Ankara vo.11· 

liii çivi tıatııınm fiyatını kilo başınn 
ıo• kuru§, fasulyenin 21 kuruş olarak 
teablt otmlştlr. 

6 nisanda cephede mUhlm bir deği -
§lkllk olmaml§tır. 

IS nisanda 24 ü hava meydanlarında 
olmak üzere 19 Alman tayyaresi tah. 
rip edllml§tlr. 17 Sovyet tayyaresi ka. 
yrptır. . ~ . 

l'ıloskova, (A.A.J - Sovyet tebll _ 
ğlnln ekinde §Öyle denilmektedir: 

29 mart lle 4 nisan arasmda AJman. 
lar 226 tayyare kaybctml§lerdlr, Ay. 
nı müddet zarfında 67 Sovyet tayya. 
reel kaybedll~tir. 

••• 
.Mosl,ova, "/ (A.A.) - Bir Sovyet 

tebliği ekinde, Kalinlndc 11 mesktm 
mah&llln zaptedlldltl, killlJyeUi mlk 
darda malzeme almdığı bUdlrlllyor. 
DU§man ağır kayıplara uğraml§tır. 

Y emencleki ltalyan elçiıi 
çıkarılıyor 

Londı a, 7 (A.A.) - Gelen ha· 
berlere göre Yemen hükümeti 
İtalyan elç~inden Yemenden ay~ 
rılmasmı nca edecektir. Bu elçi 
b~r. mihver elçisinin bulunduğu bi: 
rıcık Arap memleketidir. Diğer 
Arap m~eketleri elçinin çıka· 
rrlması lÇlll Yemen nezdinde te· 
§Cbüste bulunmuşlardır. 

Tıbbi müsamere 
Haydarpap askeı1 haııtahanest a.ı. 

tmcı Tıbbt mUsamereal 7.4.942 aatı 

günU ba§ tablb Albay Operatör Zo.lılt 
Tolun'un rels!Jlfnde toplanm11 ,.c aşa. 
ğıdakl vak'alar takdim edilml§tlr: 

1 - Bir göz t&manu:u vak'ası 
CDr. Süreyya GördUren) 

2 - Bir tepri n.k'aaı 
(Dr. Hfiml KO§&r) 

3 - Blrlnda pyenephroz gal. bu
lunan at nalı §eklinde böbrek 
vak'&SL 
(Dr. Suat özgen) 

Nef'i'den seçmeler: .............................................. 
l'ih-e.guyima miireblıi olan üs-

. tad-t süban, 
Bllmış olı;;un onu hlcv ctmorin 

olmaz sorusu! 
Ol J,adnr "ynf!.1 dedim, u~lan-

.. . • . mnctı ol mnlıdünıe, 
l\ılk-ı hıc\t meğer imını;ün edem 

yuf bor01u! 



VA KIT s 

[~ dii~~iiÇJ 
Dün 439 kişi tramvaydan 1 Milli piyango dün Milyonlu telgraflar 
atladığı ·için cezalandırıldı çekildi ~ l~:pian~!~~=~, !::;.~: (Ba§ tarafı 1 mcı sayfada) 

Jiftap halinde görilrüz. nu ya 
lıro iiıdUr, ya elit haline girmiş bir 
Cscl't'lir. 
İ\itap b:üine gelen neşriyat c

llfld" bir kaç defa insanın kar~ısı
t.a g~er. Ve bu !:-Alışlmn mües e
><ı~i hatırlatır. Uadyodan ayrı O• 

l:ı.l'll.k blhiik konferans salonlann
<1:\ hukuk namma konusan profe
SörJcr, mUtehassıslar, hukuk ku-
1'\ununun faaliyetinden bir parçayı 
lobariı:r. ettirirler. 

Talebe arasına örersen.iz tmrum 

b
kelldinl mUsabalm.lar halinde genç 
lr hU'1yetle a.rıedcr. Kurumun 

hınası yoktur, bürosunu kapı, kapı 
t&fiır fakat bu hal onu kürsüler 
~rmnlrtan ilmi faaliyetinden ala
~Ynıaı. 

l hakarsmu: serh<!st dersler a~ıı.r, 
'tlrk hukuk tarihi, hukuk ve iktı

l'at rniinascbetJcri ' e Kriminoloji 
letldlderi etn.fmda bir teclrls hal-
1\ıt.u \iiruc1e getirir. O yın'a.S ya\'ali 
~~rsaneleri i~gal eder. Fakat bura
~ darrunaz, Türk hulmk enstitU
'llnu kurar. EnstttUnün ~imdiye 
~'clar nıe~ı:ul oldu''U meseleler 
~·tın bakımından ehcmmlyeW sayı
~ hlr \'arlf.t arzetmektedir. 
Meseıa Türklerde saltanat vera-

1 "tı \'e karde:; IcatJi hakkında pro · 

4 
~r Fuat Koprülü, osmsnh l'Urk-
t:inıle sigortıılarm ba.~langıcı 

lıaJdcınıla Bül~nt Xurl Esen, .Kır
~ • P.a kırlarda yeğen hakkı ve 
1~rıııımıune a~ı haklnnda Abılülkn· 
~ ı:- İnan, O m:mb imparatorluğun-
n tQıırak \'nkıfl:ınnm idaresi ve 
~n~: halnmda.n muhtnrl~·eti mesc
ke.,, hakkında profesör, Omer Ba.r
ltı tnrafmdan birer tebllğ ya.pıl

ll\ı, ,.c mUnakac:nJar cereyan et· 
ıııı t· .. 

ı .. 
h :\'lhııyct kurum memlekette bir 
llkuk günilnün te biti üzerinde 
~tc;ınnktadır. Bütün bu faaliyet
e" bir ımnunun mevcudiyetini lh

ı., haknnından ıte kn<lar değerli 
t;rlcrılir. Bn itibarla. hulrok kuru

~tıııuıı mem~ekette dur~~ ~an 
,al-at nynl <'ınst c t olan muesscse· 
tr için hir ömclc 'azifesiru göre
L~:.'(-e&1nt I<' !.illıılmadan söyleye. 
ıliri~. 

, l<endinJ her o;ahooa hissettittn 
'1 1llctık 'inınımundan bahsederken 

!l<'!crclenlıeri bu kurumu benlm
~~·en. onunla. mesgul olan, onu a
~eta hızlı bir ~ckilı1e sürliklcyeıı 
1
\tfik Şe\'l,et lnc~\ i hatırlnmamak 
11<saf ızlık olur. 
. t~ascn te~ekklillerln faaliyeti 
1Şin onun .,'llunınu 1 tiva.lnnı ... -uz-
''e - ' • t1 h Yüz Jıic;scden bir adama vcya-
llt Qd:ı.mlara Uıtiynç \nrdır. Onlar 
.. cı~ bu müesseseler için bir mo

b<Jr \·aıtfes;ni görürler. llayatl:ınnı 
11 i.lerc ha~rcdcrJer. 
iter& Şe\'ket ince hukuk kuru

~ıı lc:in böy1c ılinamik bir varlık 
rnustur. 

1000 ekmek müıadere edildi, 14 dilenci yakalandı 
Emniyet aıtmcı §Ube memurları, 

muhtelif ııemtıerde işleyen nakil va_ 
sıtalarmda diln O.n.l bir tefti§ yapmıı. 
lardır. _ 

Bu teftl§lerde 439 kııı tramvaydıı.n 
atladığı lçln ceza vermlşlerdir. Bun. 
lanu 170 t cezayı vermediklerinden 
haklannda zabıt tutulmuıtur. 

Bundan b&§ka eklik ve iyi imli e
dilmemi§ 1000 ekmelt milsatrere edil. 
mlf, 50 otomobil mU§teri almndıkla
rmdan, 12 otomobil fenerlerini yak· 
madıklnrmdan cezalandınlmrıı, 7'l dl. 
Iencl de yakalanarak DarUlaceı:eye ve 
memleketlerine gönderllm{§lerd!r. 

Belediyenin umumi masraf bütçesi 
5,902,804 lira olarak kabul edildi 

VllAyet umumi meclisi diln saat 115 
de Vali ve tıelediye relal Doktor LQ.tfl 
Kırdann başkanlığı ıı.ltmda toplan -
~tır. Geçen celscnln zabtı okunduk 
tan sonra ruznamenin müzakeresine 
gcçlldl. Petrol Limited §lrketinin, pet. 
rol ofise devri !§inde beleulyeyl tem· 
sil etmek üzere bulunan heyetin ra • 
poru okundu. lıluhaııebe direktörü 
Muhtar Acarın vermlı olduğtı izahat 
dinlendi ve Kavanin encilmenlne ha. 
vale edildi. 

Bundan so:ırıı. Üsküdar _ Kadıköy 
havallsl tramvaylarınm tasfiyesi hak. 
kındakl teklif bUtçe ve iktisat encil
menlerlnden mUle§ekkil muhtelit bir 
encümene sevkedlldl. 

942 vilayet Adi ve fevkalade bütçe. 

Jcrl hakkında.ki Daiml eınctımen tekli· 
tı OkunmUf ve btıtçe encümenin• ha· 
vale edllml§tir. 

942 maıı yılı vilAyet ldi ve fevk&. 
JAde masraf bUtçeat yek1lllu :S,902,BM 
liradır. Bu mlkdar geçen eene bütçe. 
sinden 534,785 lira kadar blr fazlalık 
arzetmektedir. 

VilAyet A.di murat blll9eai 4322069 
lira olarak h&zırlamnı,tlr. 

B6§ kı:aundan ibaret ol&n &.dl mu.. 
raf bütçesinde vlll.yet, yoll&l' ve köp.. 
rUler infasm& 124,887, maarif Jacnı. 

n:ı. 2.707.713, zlraat ve veteriner il
lerine 166.796 ve muhtelit maaraflara 
da 1.108.89'.S lira aynlnu§Ur. Kec:U. 
cuma gUnU toplanacaktır. 

14 yolcu ile devrilen tramvay 
Dün sabah oa:ıt 9.45 de Üskli

darda feci bir tramvay k8ZB8ı ol
nı~. Bir kişi ölmüş 14 lt'.şi muhte
Uf yerlerinden ağır Ye hafif yara
lar :ı.lnuşlardır. 

Yaralılar hastanelere kal-
dınlnuıt ve milddeiumumi B. İzzet 
vakaya el koymu~tur. 

Öğrendiğ:mize göre hfı.dise §ÖY 
le cc.reynn ~tm:..stir: 

V:ıtman Kemal Avcanın idare 
6iııdeki 4 nı.unarah Ka.chköy Bağ 

larba§ı tra.mv;ıyı Kadıkö,r.e gehnek 
te iken Hayda.rpa.'ja durağının 50 
u:.ctre gcri-~eki -Oöneme9te yol 
dan çıkmış ve hızını almnıya.rak 
Haydarpoş:ı Emrazı Sa:riyc luısta 
nesinin duvarına çarparak devril 
m.iştir.Hcmen kam maha.tline ko 
şan Emrazı Ss,r:ye hnstaha.n-08.i He 
lrim ve memurları yarailtları enkaz 
Rltmdan çıkararak ilk tedavilerini 
yapnuşlardn-. 

Tramvay, yoldan çıktığı zaman 
Haydarpaşa. lisesindeki oğlunı;n 
sınıf vaziyetini öğrendikten sonra 
durağa. tramvay beklemek ilzere 
giden Emekli deniz binbıaf}mı 
Ahmet Cevdet tekerlekler arasın 
dıı kalarak duvara ika.dar süriiklen 
rr..iş ve devr"Jen tramvayın altında 
knlınıştn-. Deniz bln~'.St a.ldığt 
yaraln.rm tesiri.le b'.r müddc.t eon
ı-a ölmllştür. Yara'lılardan Ha.yda.r
pnşn iskele komutanı Neyir ile üs
teğmen Behzat, Er Ahmet, Av
ram, Kirkor Ye ~ askeri has
taneye göndel'i.hni'J ve tedavileri 

yapılmıştır. Bunların yaralan. a
ğırcadtr. 

Diğer yaralılar §U:lla.rdır: Ba
yan !smet Güler, Rabia Sakarya 
ve yedi yaşındaki çocuğu Yurda
kul Sakarya, Bayan Behlce, Ne
Jıahet oğlu Sepon, Mişon oğlu Çe
lebon ve Hasan oğhı İbrahim. 

Ökn ~Jdii <l-cniz OOıb~mdan 
OOşka, bütün yaralılar tra.nı\.'8.yın 

içinde bulllıUUYorlardı. 

Belediye Fen heyetinden ü~ ~~ 
va.Jra yerine gelcrek-biri<~if yap
n~lardır. İlk._tahminlere ffe-e k!1-
za, tramvay o.ra.basmm frenlerlnın 
ani olarak bozuhnasınclan fleri gel
mlfıtir. Vatman Kemalin yara& h&
fift:i.r. 

N"ümune hastanesine götilrülcn 
ya.ııı.1rlardan yalnız Seponun yara
sı ağrrdı:r. Diğerlerlım tedavileri 
yapılarak evlerine gönderilmJş1cr
<lir. 

Yaralılardan Sepon ihM:iseyi bir 
a.rltada.şmum şöyle a.nı1atmrştr.r: 

- Bağla:rba.şında tr.ımw.ya tmı
dim. Erken ka.l!ktrğım i~in, a.mba.da 
uyukluyordmn. Bir anı.Irk tramw
yın sUratle gittiğini hfssetUm. 
Göz:crim.i açtım; Ha.yd:ı.rpaşa. Usc
tin i.n önünde id:ik. Sonra. tokrar 
uyuk.Jaına.ğa başladım. lşin ~ra
&ını hatrrbımı;mımn. Tramvay cn
kazmın aJltrndıı.n beni çıkardlklan 
z3man ka.zannı farlana. vardım.,, 

ÜskUda.l- mUddehmıı.mıiUği ta.b
ldkata devam etmektedir. 

f llnkuk kunınıununun bu giiz"I 
~UYetini da.Iı:ı c;ol< geni~letnıiş ol. 
'-ı tnı, nü\'elerin da.im kcsafetli 
,, r haı almasını memleketteki lıu
~ ilk ltiiltiiriinlln inkişafı namına ne 
hı "1lar a.rıu etsek tam n mutlal< 
trır hesaıı ,·ermcğc mnUedir ola
\ a~'lz. Çünkü kanunlann hül.-ünı 
ttUırdUğu lle\'irlerde hulnık ~iilt.urii 

1 ili bUnyenin c~ı olur. Aga.thanm mU§fik nüvazişlerin-
SADR/ ERTEM den Kntyn'nm aı\kooaşlığI Jl<"k ha-

~ kiki geliyo:r-du. Ya~ yn.va§ Kat-
=============:-.ı ya, Kadn.r'ın biltün işlerini öğren

SPOR ..... - - - - Yazan: Franmva Körmendi 

10000 lira kazananlar şarkta.ki dövü'.j alanla.rma dört mil-
3:S:>M9 136932 389068 95762 yon asker yığdıklarmı bildJriyor. 

5000 lira kazananlar Haftala.rda.nbcri, bütün hatları, 
283999 96003 22997-l H7CS:S7 386503 bütün yolhn., )-nİ'Dız asker .katar-
l28896 lan, otomobil, kamyon ken·aıllan 

2000 lira kazananlar kaplıyonnu5. Ba~ bozuklardan yol-
5'!778 18281 MS19 86848 80899 7~ cnluk hakkı almıru,m~. 

Büttin kıs, zaten hep bu bahar 
99932 f9'88 60689 28507 haı.rrlıb'l lle geÇU. Ortaya ablııu ha· 

1000 lira kazananlar berlcrin hepsi, b:ıluı.r t:ıarruzwıun 
81571 69989 81597 89492 10690 89St3 çethıliğf, keskinliği, falanı fllinı 
83820, 89406 48437 21059 19118 31190 . Ustlinde dönüp dolaŞ'lyordu. 
92877 7f780 10507 71154 919'2 23*65 AJlardanberl Rusyada kavga 
63090 18962 99502 93088 12125 58166 ,.ar. Kış, kar, baz silah st$lııi diu-
0002• 87847 11:>378 71257 81409 89603 diremedi. Fakat bu saldın~ 

500 lira kazananlar biiyük çapta ~yler olmadığı da 
Son rakaml&n 3492, 7772, 9366, 2610 ııcfircJerden bellidir. En büyük 
ne nlbayeuenen bUtUn biletler ~r meydan mUharebelerinde yaralı, Ö· 
)'Uz lira alacaktır. ıu, sayısı bini, iki bini ~çmlyonlu. 

100 lira kazananlar Halbuki, Polonya etelderimle 
Son Uç rakamı 866, 681, 589 ilo niha. r.as - Alman or<luL'lrı birbirine 
yetıenen bllcUer ytlzer lira alacıı.ktır. çıuptığı zaman, dffier<le yiiz btn-

50 lira kazananlar tar, milyonlar ge7jyordu. 
Son üç r&kaını 559, 858, 817 ile nlha. Ortalığı, metrelerce kar kapla-
yeUenen bileUer elll§er Ura alacaktır. dıktan sonra, Almanlar, daha sağ

lam bir müdafaa smrrma Ç<-kildf-
10 lira kazananlar ler. Galiba i 5te bu çekiliş Sirasm-

Soıı rakamlan 34, ve 71 1le nlhayetıe. da biraz çetince çarpısınalar oldn. 
nen bUeUer onar Ura alacaktır. Ondan 110nra ana ku'\'\·etJcr değil, 

Amortiler a.ncak öncü, a.rcler müfrezeler vu-
Son rakaml&n l, 4, 15, 7 ile niha- rııştular. 

tmaJarda.ld gibi t& uzaktuda dal· 
~alar kabarıyor, şl~yor 7elelerial 
köpürte köpürte kıyıya doğru yu
varlıuııyor. 

Bu dalgalar, demire, ~-eliğo bti
rünmliş asker safları, kıyıda, iki 
tanıfm toslajacağı· kanlı ç~ir. 
Bu ~zgi, ıJaha ilk günde derinle· 
serek hendek, sonra '"1l'll ve Jll. 
hayct uçurum olacak. 

J~bar, i~te bunun lçfn bütün 
dünyayı titretiyor. Gelen haber
ierılcn, korkunç hllilenin nerede 
ise per<lc"I kalk:ıc:ığını anlryoruz, 

Dünyaya yüksekten baktddamıı 
idclla edenler, bu ~ı,manm son 
olacağını ... öyHi ·orlar. İki tarafın 
da baŞka bir tc-crlibeyc tahammül
ierl yokmuş. Ne olaeaksa, lff;e ha 
bahar, ba yu ve b1I gtbde olacak
mış. 

Babann ise, eU kulağmcla. 7.aten 
haberl~r de birbirini ko\'alıyor. Ya. 
rm öbiir .. iin eriyen karb.rla, akan 
sellerin ua.taklıkları içinde birbi
rinin gırtlnğnın oıanlmıs adamlar 
dcbe1ene<"el:. 11nnlnr.l a.Mrdayu. 
Rarlyol n kesredcn zc'kllnm sahi· 
Liviı. Amn. radyo: casus ,.e .e
ki bir bomhı!.nm i~no girerek ata
J:ınm'7-m mcurln.n, mermer amt
Ian listiinr düsii:yor. 

HAKKI SUHA GEZGiN yeUenen bUtUn biletler lkiver lira a • !ilmdi, engin denizde kopan fır-

mortl alacaJdardır. ===================-=--=========' 
TAJ.IJD.h.EB NEREDE! 

Bu çeklli§ln 30,000 liralık ikramiye_ 
sini kazanan 117089 numaralı bilet 
Knyaertde ısatıımıvbr. 

10,000 lira kazanan numaralar: An.. 
kara, Çorum, ve Ka.rabQktedir. 

[~~] 
1 5,000 ııralıklardan 3 ~esi latan • 

bul, birer tanesi Buraa, İzmir ve Kon 
yadıı sattlmJUtn-. 

2,000 lira kazanan numaralardan 
11 t&ncai tst.a.nbulda, 5 ı.neııı Anka. 
ra,2 tanesi Tal'1JU5 ve Ceyhanda, bl • 
rcr tanesi de Konya, Edreınlt, Mer. 
sin, lzimr, Kastamonu, Edirne, Bolu, 
Boyabat, Ereğli Karadeniz, ~:ı.mwn, 

Refahiye, A!ymı, Çankırı ve Bcrga -
mada sabın:u,tır. 

1,000 llralıklardan 35 ndedi !stan. 
bulda, 19 adedl Ankara, 9 tancsl İz. 
mir, 5 tanesi Diyarbakırde., 3 tanesi 
Ellzığ, Trabzon, Tosya, Adana, M. 
K'enmtpap.. :oartyoı, Konya .Ereğtial, 
ve Tnrausta satılmt§t.tr. 
Diğer 30 parçası da Yurdumuzun 

muhtelif yerlerinde satıımııtır. 

Ekmeğe 10 para zam 
yapılacak 

Un flyatııırma çuval başına yapı. 

le.n yeni zamdan sonra ekmek fiyat· 
larma 10 p:ıra kadar blr .zammın ya· 
pılması lftzım gelmektedir. Bu durum 
etrafında fiyat murakabe komisyonu 
tetkiklerdil bulunmnktadır. Bir iki 
gUne kadar knrar verilecektir. 

Fırınlar birlestirilmek 
isteniyi>r 

Bazı fırın sahipleri belediyeye mil
racaat ederek fırınlarını birleştirmek 
istediklerini bildirml§lerdlr. Bu fmn. 
tar ekmeği birınde ıma.ı edecekler, iki 
fırında satacaklardır. İlk mUracaat 
eden Divanyolunda iki fmnla, Ü•kU. 
darda Jkl fınndtr. 

Çeviren: uzaller Acat 

Tramvay, çocuklar, kadınlar 
ve ihtiyarlar içindir 

I stanbul tramvaylarının ça.ll§tnıı.- ı 
aınm bir senelik muhasebesini 

yapnn gazeteler, bu ccfake.§ ~ıt- 1 
ıarm b!r senede seksen buçuk mn· ı 
yon yolcu taııdığtnı bildiriyor. Ittrk 
bir buçuk kere maş:ıllııh desek ye· 
rldlr ..• Hele §U zamanlarda, "yeni ı 
şeyin,. ne demek olduğunu gUnckn 
gUne unutmak zorunda bul:.ınduğu
:ınuıu gısze alacak oıursak, seneler. 
dlr durup dlnlcnmedcn tırtanbulun 
bır ucundan ötekl ucuna !edakArca 
mekik dokuyan bu emelt kahraınıı.n 
larını her halde övmek lUzumunu 
duyuyorur.:. 

TramYaya Dfl kadar çok bineriz! 
Ltızumıu lüzumsuz, istasyonlarda. 
bekleyen hemşcllrllerimlz ne kadar 
çoktur! Sihhatlan yerinde gözleri 
parlak ve icabında ellerini kollannı 
sa1layar:ı.k kilometrelerce yolu 
'•gık,, demeden ıı,'lbilmeğc elveri§ll 
nice vatandaşımız vnr ki, maalesef 
onlar da bu tramvay muhtaçlan ıı... 

rnsma katılıyor ve bu tekerlekli kah 
ramanlara çektirmedik cefayı bırak
mıyorlar. 

Bu halliniile biz, hayntta, yctl§lp 
bir mevki sahibi olduğumuz.• kendi 
kazancımızı kendimiz tedarik ede -
ct>k bir duruma ulB.§tığımız halde 
elAn babasından para isteyen, oınun 
yardtinlyle geçlnmcği kararıa:tmnış 
mUnal<lbetalz çocuklara benZlyoruz. 
En uzun yollan bile göze aldıracak 

kıı.blllyctte olmamıza rağmen, direk 
diplerinde, tabolA aıtıarmdo. • kısa· 
cık bir tramvay sclaeının batın 1-
çln _ dakikalarca bcklcmeğl, zaman 
kaybetmeği itiyat edlıunl§lz. .• Hem 
de ne safo. ! .. 

Bize kalırsa tramvaylar, • fevk&. 
lMo acele işlert olan orta halli tn· 
sanlar mUstcmn - lhUyarla.r, çocuk 
lar ve kadınlar içindir. Hatta. ka. 
dınlığın "bugQnkU spor merakı ki:ır.. 
ıııı.smda, onlara b!~, o dtllam.lsm Jd_ 
dialarlylc hiç telif cdllem!yecek 
tramvay dl}&kllnlUğUDft laylk g~rc
meyl.z. 

Evet •• İstanbul tramvnylan, bir 
yıl içinde &eksen buçuk milyon yol
<'U t:ışımı,, ıı.mn, günün birinde bu 
.sUrckU i§kenceye dayanamıyarak, 

kcnd!slne iyi bir halef olabilecek 
mlrasçılıır da bırakmadnn yolları -
mızd:ı.n birer birer çeldllvermeıerl 

pek muhtemeldir . 
İhUynrlıır ve çocuklar .. Hattl, ço· 

cuklo.rm da, yUrUmek IUyadına sev. 
gislnl artırmak için muhtaç olduğu 
propagandayı ynpmnğa ba§l&dığı • 
mız günden itibaren, tramvaya kn. 
lacıı.k olan telt mll§terl tipi, ihtiyar. 
lar olacaktır.. Uzun uzun yllrUye -
bilmek kudrcUDden mahrum olan 
insanlardır ki, tramvayda aykırı gö· 
rUnmezler. Geri kalanı için, direk 
diplerinde beklemek ve üç buç-Ok 
metrelik mesafe içinde, meyahat et· 
mek nnmma, kapı ken.arlarma, vu • 
rulmu§ kuşlar glbl mer1ıametsbıce 

amarıı.k kor.kuı:ıç ve gflltınç macera. 
ıarn boyun eğmek, sadece ayıpdır. 

HiKMET MUNIR 

itfaiye direktörü 
Ankarada 

E:rkek okulları voleybol 
maçları 

mişti. zeki ve ~ık sözlerne her 
hususta o.na. yardnn ediyor, i'jleri
ne hiç ibeUi etmeden karışıyor ve 
5.kirleri, harc.ket1eri ile faydalı o
luyordu. Kadar ilk n:ızarda. bunla
rın pek farkında bile olmuyordu 
nm:ı., sonrahn fayda.sıru görüyor
du. Yaz mevsim.inde Univeı:sitc lo
kanta.sx knp!l.lı idi... Katya., Ka
da.r'm yemeklerini bir aile nezdin
de yediğini va C'lıem.miyetsiz, lıa.t
tfı kötü denecek bir gıda. için pek 
fozl:ı para verdiğini öğrenince 
derhal işe -vaziyet etti ve Kadarı 
o civarda.ki lokantalardan lirine 
takdim ederek onda.n sonra ucuz 
ve ili yemek y~ni temin et
ti. 
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Hr yaz geçirmemiştim ve ibir da
ha da g~ğimi hiç zanneıtmi· 
yorum,. d-.mıişti. Kadar da kendi
sini ayni şe'.kilde mesut hlsscdıiyor, 
hayatı ~. peımbe görüyordu. 
Hiç bir zaman Katyn.'ya., seni se
Yiyorum deanoo:ıiş. iQUıde her gUn 
arttığmı hlıssettiği bağın hakiki bir 
aşk olduğunu eıılacbğı halde bu 
it.ir&fte. bulıuıı:ımaıruş ve Ka tya da 
hu ~~it itir.ıf'ıan duymalt teces
süsün.de olma.dığı iiç:Iı. bir gUn ev· 
velden kendleine "beni seviyor 
mmun?,, sualini sormamıştı. Kat. 
ya eözden daha mllemir daha o.ÇLk 
bqka ifade tarzla.n olduğunu bi
len ki:m8elcrdendi Bir gün Kadar 
kendisine :i.sültb:ılinden bahsedip: 

İtfaiye işleri etra!mda izahat ver
mek Qzere itfafye direkWril Ankara. 
ya gltmlştır. ~lt~ll.ıı.19u tarihinde ba§lıyan erkek 

~llarz voleybol maçları neticelen· 
tıı beyaz kUmcdc Haydarpap, kır • 
lQ~ı kümede ısc Vefa Lisesi 1941 -
bo ı2 cıel'll yıb latanbul okunan voley
•ı 1 blrfnclsi oımu§lardır. Okullar ara. 
~'Par nıUsabakaları talimatnamesi 
t,ııcıbince kırmızı kUmo birincisi Ve_ 
~ l.ıaesı ile Beyaz kUme sonuncu.'ıu 
l'ıı 1te Sanat Okulu terfi mUsabaknsı 
tft Ptnadan kUmelerdeki yerlerlnl de -
a;ı.~lrcceklcrdir. Ynptıklan çetin mU 
hl 11kaıardnn sonra. 1941 - 1942 ders 
ı., 1 Okullar arası voleybol blrlncUlğinl 
~'ıaııan Haydıırpn.§8. (Beyaz kUtne) 
~: Vera l~eıerini (Kırm:zı kUme) teb 

ıt ederiz. 

Ç'..a.rruı.srrlırmm klorla. ve pek pa
.'ınlı olarak temizlcndiğıni öğre
nince derhal Kada.r'a bir çamaşır
cı adresi verdi, bu şekilde çama
~ırla.rı <la.lıa gUzel ve zedelcnm~
den yıkanıyor Ye kendi.sine bir 

Karagümrük atadı kaç itunı§ daJıa ucuza mal oluyor-
\' ! du. 

ltıır aıt ve beden terbiyesi umum mu. ' Aralarmda hiç b.iı- kötü kelime 
~ ınuavtnı dUn KaragUmrUktekl Fa. sarfoJunnıruştı. Çiln;cü ne bfri ne 
tb..~dının yapılma işlerini tetkik de diğeri aralarn~13ki arkadaşlığın 
tQ'111erdir. Stadın bUlUn hazırlıklan bozulmasını ka.tiyen istcmlyorlar
~Ynsa. kadar ikınal edilecektir. dı. Fakat bu arka.daşlıklaruun ha-

ki.ki vaziyeti ne idi? Kada.r {i()yle 
dü~ünilyordu: "Beraber olduğu
muz zamarbr Kntya bana mU
kemel bk zevce vazifesi g5rtiyor 
ve nyıı olduğumuz zamanlarda 
sanki kı7. kardeşinuniı:; gibi hare
ket ediyor ... 

Doğum 

~ mtnıendlalerlml.zden Nlyazl 
t.....:-. PUar geceaJ b!r oğlu dUnyıı.ya 
~. Nejat adı verilen kQçUk 
... ~ 1llllD Ye mes'ut bir amur di. 

- 111 lıaba;v.x da tebrik ederiz. Yaz mevsimi her ikisi için de 

faydalı olmuştu. Bir gün §e}ı.irde.ıı. 
uzaklarda, ç.o'k ~arda Tuna lte
narmd:s. gezcrlenken Kadar, beyaz 
!nce elb.i3e9i içinde, dağınık saç
lo.rile bir kat da.ha. güzel ve ma
sum görünen Katyaya. dalgm da.1-
gm be.ktr, genç kadının bir çocuk 
kayıtsız!ığı ~le nehrin sulan ti%e
rinde taş ks.ydtrma81nl seyretti ve 
;çinde yeni yeni lı.lısl:er du~ 

başladı. Ta.blil ettiği zaman bu 
msler bir tek kelimeye cevap ye
rlyorla.:rdı: "Yuva .. ,. 

O tarihlerde :Madam VEeSeli'nin 
evinde yalnızca üç lk:lımcı k.a.llJU§tı. 
Kendisi, Gerda Buhr ve yahudile
r.bı odasııda. bir tek kulübe.. Di
ğerleri yaz tat.ilini gec.;irmek U7.ere 
ailelerinin yanına dömnUşlerdi ve 
mucizeler hahamı da ha.hamlar 
mektebin'C leyli olal"nk girm~ 
imkiinm.ı elde etmişti. 

Bir gün Kadar iJW1 müşkülA.Ua 
Katya'yı !keıW odasına getinneğc 
me,"8.ffak oldu. 

- Her halde berum ınerede o
turduğumu görmen 18.zmı. 

Demişti. Ka.tya odaya girer gir
mez etrafma bir göz nttı ve beş 
dakika içinde hem odayı hem de 
dolabı Uınzim etti. O günde-n son
ıs bir defa da Katya ani olarak 
ev.in~ geldi ve mazeret oJara.k da: 

- Bakalım be-nimle berabc!' ol
m:ıdığm mma.nJe.r ne yapıyorsun, 
onu görmeğe geldm.. 

Dedi. FillıeJcika Katyasız eaat.. 
leri pelc yeknesak geÇiyordu: Ki
taplar okuyor, resimler Çll"pm:ıyor, 
sonra tekrar kitap okuyor ve yine 
resim çiziyordu_ Ya.lmadI yeni sö
mestr başlamazdan evvei re1rJt.ö -
rün mUsaa.d001 ie :imtiba.nlarmı 
tamamen vermnti. Böylece bir 
sömestr br.a.naca:ırtı. Fa.k:ıi.t bu
nun için çok çahşmağa mecbl.ıldu. 
Katya scvgil:Binjn ~ ~ 
§Ckillero mr nevi hürmetle beJa
yordU. 

Bu planlar sayesinde m!i ev ya.p
mıağı öğreniyordu? Sonra. da.ha bir 
sok kita.pl:ı.r, resimler, ralcamlar 
vnrdr .. Halbuki Katya bu mlmarhk 
ir;inin daha kolay, daha eğlenceli 
olduğunu 218.Dnotrn.ic}ti.. Katya. bu 
fi.krini söylcymce ıi1dsi de kahka
lr::ı.larla gilldiller, esasen be:re.ber 
bulundukla.n glinler y:ı.ptırklan ye
gane ~ böyle ka.rşrlıklı geçip k.a.lı
kahala.rh gUhnc4cten ibaretti., ve 
bu daimi gUlıüş ikSsinde de çok 
mü.c;bet b'.:r tesir yaratıyordu. 

Yine, yazın emsalsiz bir günü, 
beraber dolaştrla.rken Ka.tya. iblf'. 
denbire: 

- Ömrilm<le bu derece gUırıel 

- Çalışmak, diplomamı vak
tinde ıı.lab!hnek çok Jıem de pek 
Ç<)k çal.!.şm&k lAZJm.. Bir kere elime 
cliplomaımı e.Iaymı, o zaman cvvo-
18. kendime güzel bir mevki temin 
<>deceğim, sonra da eğer ka
bul edcıreen senmıe evleneeeğim. 
Dediği mman Ka.tya gülmeğe 

başlamrş: 
- Seni koca bebek, çocuk gibi 

konuşuyonnrn .. O s~iediğin gfi.nc 
kader acaOO. ben yaşrynca.k mıymı? 
dlye mukabele etmişti. 

Uzun za.mani' .. -uı:beri p:ı.tronla
r;ndan bir haber alamadığı ~çın a
ğustos orta:bırma d<>ğnı Ka tyada 
endişe baş göstermişti. "Yüter 1d 
ant o~ baSkm Yamıcsinler . .,, 
uiJl'Ordu .. 

Nihayet ağustos sonuna doğru 
bir glln öğleden sonra !{adar'm e
\'1 De kadar umıdı. Mühim b'.r tcl
grraf amu,tı: 

(Devamı nr) 

1 25 yı evvelkı Yakıt / 

s-t- 1918 

Osmanlı tebliği 

Flllstln cephesinde: Cephenin noka 
tJ muhtell!esindc kc§l! kollannUZ ce· 
sumne taarruzlarla. dU!fmanın emnl. 
yet postaıarmı geri attılar ve bıı.zı 
dil§ınan mevzllııln lç:erlerlno kadar 

gitUler. 

\'ak.itler 

Gllneşln 

do('llŞU 

Öğle 

lktndl 
Al~şanı 

Yahu 
lmllllk 

1 
çarşamba,Perşembe 
8 Nisan 9 Nisan 

R. evvel: 21 R. f'VVel: 22 
KMtm: lıi'? Karnn: 15S 

' nı1.111 t<:ı::ı.111 \ ııvıı: ~7.anl 

5.82 10.51 6.30 lo.48 

12.lG li.SG 12.16 5.M 
15.ıro 9.15 16.56 9.14 
18.41 12.00 18.42 }! ... 

20.16 l.15 20.18 1.16 

S.60 9 .10 S.48 9.0'1 .. 



Tari'ıten bir Qaprak: 

Fransada açların isyanı 

VAKiT 

~ 10.000 kadını 1 
Hayrette bırakal"\ 

• BiR GAR 1 p PUDRA 

TECRÜBESİ 
~ ) _ _...,, 

-------- : 
~-

Piskopos kırala şöyle dedi : ''Köy1ü ko
yun gibi ot yiyor, sinek gibi geberiyor,, 

Pam şchıfuin nüfusu 650 bin- 1 dınlar, çocuklar yalmayak gı.
di. Bu3ün her biri mu::ı.zzem b.- u>rlcrdi, 

ı Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
rer şehir olan civarlar! birer k tiy 1739 yılında çok acıklı bir ha! 
halinde bulunuyordu, Fransanın olm~tu. Aç kalanlar ekmek ta. 
ikinci şehri olan Lion'un nüfusu şıyan kad·nlara rastlayınca: 
100 b:ndi. Nüfusu 50 binder. - Ekmek, ekmek .. ciiye b:ığı
fnzla olan şehir şunlardı: Bor- rarak hücum ett.ıler ve kadınla
do, Marsılya, Roan ve Naut. LH n öldürüp ekmeklerini aldılar. 

1 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

I iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABlLIR 

1 • . " . .ı. 1 • ~. • • • • •• , . 

t şehri de bin nüfuslu idi. * * * 
Yirmi beş milyon Fransanın Dilk D'orlcan bir gün sim si. 

i.iç milyonu şehirli, diğerleri köy yah bir clmıek alrp kırala gitnı~ 
üydü. ve şöyle demi§ti: 

"Parisin sokakları dar ve ç.ı. _ Ha.şmetpenah... !~te tebaa-
murluydu. Bu kaldırımsız 5">kak- nız bu ekmeği yiyor .. 

ı [.~::.:~:.::~~:.. L I" 
!arda asilzadelerin, agniyanm bin- Kıral bir müddet d\i9ünmiiş v~ 
dıkleri silslü arabalar, alabildiğ:- Şarter piskopoşuna: 
ne koşar, eğer gelip geçenl~r bu 
arabaların altında C'iğnenirler, Ö· 
Jürlene, şehir dahilinde gömülür-
lerdi. 

Vilayetlerdeki §ehir1erin başlı. 
calarında, surlar yıkılm!Ş, ahalL 
nin gezinmesi için meydanlar a 
çılmıştı," 

Fransamn bu halden yavag 
yavaş kurtulması, rr.cdcniyeti lıu
dutlan içine daha geniş b;r su
rette sokması bundan sonra ba~
ladı tık önce altı :vedi kntlr ev. 
ler Ya.ıır'mağa başlandı. Meşhur 
Bastil hapishaneEi <'ivarında otu. 
rnnl.al" ~lrı Sen A~uvan mcydam 
vilcuds getirildi. 

- Abalı ne vaziyeltedir?. dıye 
.sonnu$, şu cevabı almıştı: 

- Köylüler koyun gibi ot yi
yorlar •. sinek ~:bi açlıktan gt:be
riyorlar .• 

Fakat krral gene b!r şey yapa
mamıştı. Yapamazdı. Çünkü o, 
yalnız kendi eğlencelerini dilşü 
nüyordu, Gene 1750 yılmda 
Teren köyliilerı krtliktan o lıale 
gelmi~ler, o kadar kuvvetten dü~
müşlerdi ki, tarlalarında. ça!ıça
mryorlardı. 

n 7,33 Müzik PL 7,·US ajana 8,00 mu. ı 

zile Pl 8,15-8,30 IMn aaatı. 1230 
Progr~m. saat ayan 12,33 Tek ve be 
raber şarkılar 12,•IS ajana 13,00 -
13,30 Şarkılar programının devamı. • 
18,00 Program ve memleket saat a. 

Daha gDzel 
gGrOnebileceğlnlztn 
Kıt'i DELiLi 1 

yan 18,03 Radyo dana orkC.!truı 18, 
, t5 zıraa ttakvim.l 18,55 Konu~ma 

(dl§ politika hAdiaelerl) 19,10 E\1Ç 

B U G O N bu 1 makam.ılidan bute •• prlal&r 19,80 
Pudracılıkta ıayanı TECRÜBEYi saat ayan n ajana ıuıs aerbeılt ıs 
hayret son bir keşif.. Y dakika 19,ISO Takalnl ve prkılar 20,15 
Cildt güztlltstiren, ıpınız. Radyo gazeteat 20,•5 Bir mart öğre· 
cııa gilzel bir cwbo vo yeni bir ha nlyoruz 71,00 KonUflD& 21,llS Fuıl 
yat veren unıur • • • donuk vo ~irkin heyeti 21,"5 rlyuetlcümhur bandosu 
bir. cildi, ıençlitln tabii renk,erile 22,SO .ut ayan, ajan.1 ve boraal&r 
allaleT. Pudra yafaur'a, RaııAr •ve 
batta terleme'ye ratmen bile sabit 22.~22.ISO kapamf. 
kalır ve artılı: parlak bunın bırakmu.' 
Bu cevher (Krema k6pOfG) namı aı: 
bnda beratı ıatib1&I edilmiı ve yalnıa 
Tokalon Pudruında biılunmalı:tacbr. 

. CiDDEN MUHIM BiR TEKLiF-: • 

Beyoğlu Hallı Sineması 
ı - iL Motonan 110D ihtarı 
ı - C.nbub&ne Qoeoto (Vall&a 

Berri) 1-Yqa Ye SeY (bll,uk reTll) 

Ablnk ve Metler değişmek Uz~ 
reyd1. Asilzadeler evvelce dante-
18lar. elmaslı dUğmeler, sı~a 
ile işlenmiş kadife esvaplar gi· 
yer, kılıç takarlar iken yavaş ya. 
vaş bu kıyafet şarao merasimınc 
mUnhasır kaldı. ş:mdiki gibi c!. 
bi.seler giymeğe, baston ve şem
siye taşrrnağa basladıiar. Fakat 
köylüler pek fakirdi, Müker.r
mel zirai al~ tedarik edemiyor
lar, tarlalarda gübre bulanuyor
laroı. Pek cahıldiler. Eski zi. 
raat usulünden bir türlü vaz g~. 
mezlcrdi. Bu yü7.den birçok ara
zi boş katıyor ve köylerde buğ
daydan ba.~ka. bir şey yetiş:ni-

Saray dıvarlan içinde ynşıvaD.· 
lar bunlarla bir an bile alakadar 
olmak lüzumunu bissetmiyorl<.r
dı Milyonlar, parasız, aç ki.ıylü
deİı toplanarak bazınelere dol
duruluyor, oradan delicesine snr
fediliyorou. Kıral eğleniyor, içi: - . Ynınnnıtın bir tarafına lcrealı 
yor ve zevkini bir an bıle ~erı ltôpüfil aayeıiade 1.tib.zar edilea 

Tolcalon Pudra11nı ve difet' ta· 
bıraknuyordu. rafına her hanri bir pudrayı aürilnb. 

l.STANBUL BOKSASl.NlN 
1--4-84% Fiyattan 

1750 Y1
1
I 16 tn.3.)'111 gfuıü açlıe..r is- Şayet "Krema köpüklü pudra0 ile 

yan ettiler. padralanmıı taraf diterinden daha 
~'1hl .. IEapllllq 

Loudl"a 1 Sterlin IS.24 

- Ekmfl!k.. E>kmek istiyoruz,. elizel daha taze ve daha tazip rö-
diye etrafa saldırdıla;. rilameue Tokalon pudrunıa verdi· 

Nevyork 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 lavlçre Jl'r, 80.365 

Fakat silahlı kuvve~ler. a~ in- tfnls para iade olunacaktır. 1 
sanları kola.ye& bastırdılar. On· J 

Madrid 100 Pezeta 
Stokholm 100 1neç Kr. 81.16 

ı~r: 

- Aç. ltktan öleooğimir.e hakkı- 1 K A y I p L A R I' 
mızı bağrra bağıra istiyerek öle-

11
_._ _________ _ 

ESHAM VE TABV1LlT 
tkr&mlyell % 5 938 22.21S 
lkramiyell 90 ıs 933 Ercm1 
% 7 941 Demlryolu n 

yoröü. ' ' 

lim.. di'Yorlardı. Bu, açların_ si. Anı&vutköy nahiye mUdUrlUğUnden 
18.hla. bile durdurulamxyacagmı aldıl'tm Nljian ayma alt afır ltıç\ ek· 

gösteriyordu. mele kartımı zayt ett!m. Yenlalni ala. 
% 6 TUarruf bcmolan 

Muntazam yollar, mükemmel 
nakil vasıtaları olmadığ111clan 
mahsulleri de uzak yerlere götü· 
rüp değeri olan !iyatla. satamaz. 
lardı "' Çift hayvanı zayıf ve cı
lızdı.' Koyunlar glizel bes!ı:-nmi
yor ve çoğııltılamıyordu. Fran
sanm hemen hemen yarıs1nda 
paraya nacliren rastlanrrdı. Bir. 
çoklarının tarlaları da yoktu. 
Bunlar, asilzadelerin Uırla!arm
da çalışırlar, aldıkları ır.ah..c:ulün 
yarısını mal sa.hıbine ven:lerdi. 
Arazileri olan köylüler de a.::ıilza
delere. Kırala ayrı ayrı vergi 
vermekte olduklarından paraınz 
ve sefil kalıyorlardı. Mtinbit a
razide y~ıyanlar yiyecek ekmek, 
giyecek elbise bulabiliyorlardı. 

Neticede onları aldattt!ar: catnnd&D •ldalnin hUkmU yoktur. r 

- Sizden vergi almıyacağız .• İnebolu A.lıllye 

91D4en: sizi doyura.~ .. dediler. KW11Qe1Dl&, Valmf lıOkak 'No. 4a 

O vakit açların ıl;özleri sevinç. Ferm Do;fıun (SMU) 9'2/43 

le parladı. Minnetle kendilerini • • • Müddei lnebolunun Nld1f:1e ktfJUn...; 
den Çakal Hasıı.n oğullanndan K~ 
lata oğlu İsmallln Nl.ditye kıSyilnderll 
Çakal Huan oğıu Ahmet km Hatice 
aleyhhıe n~m~ oMuğu taptı bydmm 
iptali hakkındaki dava.nm görQlmekte 
olan muhnkcmes.inile daV&lmm Uta -
metg'&hı mq;lıul kaldıfmd&D hakkın· 

daki davetıyeal na.nen tebliğ e4ilmi§ 
gıyab karannm da na.nen yapılmaamt 
davacı ta.lep ettiğinden talep de mu· 
va.tık bulunmakla &'lyab kararınm UL 
nen teb~ mahkemece karar ve • 
rllml§ ve muhakeme de 29.4.942 çar_ 
vamba. günU aut 9 za bırakılmıı ol
duğundan yevmJ mez1<1\rde ya kendi
sinin mahkemeye gelmeai veya ken· 
dls1n1 tem.silen bir vekil gönchmnesl 
&lal t&kdirde bir dahıı. mahkemeye ka 
bal ~ilmJye~k gıyabmda muhakeme 
nln intaç edilecett tebllt makamına 

kaim olmak U~re keyfiyet llAn olu • 

aldatanların gözlerine baktılar. 
Dağıldılar. 

Kıral bir müddet daha ya.şa
dı Bir mUddet daha Fra.nsu. 
kÔylilleri inlediler. 

Açl:nr, hir daha n.ldandıklarm: 
göriln<'e, içleri lııre, kin ve inti
bu, Fransayı hUr:iyet ve iatikllle 
kamla yandı. Tohum eld".mişti ve 
ulaştıran bUytlk ibtil!Hn ilk basa
mağı oldu. 

Niyazi Ahmet 

Fakat ~ yerleı-de otura.nla.r Talebe velilerine 
alçak ve penceresiz evlerde, ça- · 
lılık ve bataklrldarda kulfıbeler- Kız ve erkek orta okullannda 
de sefil~ne yaşıyorlar, çavdar ve ôğrctmenlik yaptım. Birçok kız ve 
yulaf ekmeğinden başka bır şey erkek talP.be yetiştirdim. Ehven 
bulamıyorlardı. Bazı yerler'le llcretle almanca ve riyaziye der&i 
kestane ile geçiniyorlardı. Bunlar vermrk istiyorıım. Arzu edenlerin 
senede ancak dört defa, bü~·ü'k En Son Dakikada (İyi l5ğret1r) 
yortularda et yi~·ebiliyorlardı. Xe- •remzine müracaatları , 

rı·urk ye tumbarlvetı 

ZiRAA T BANKA Si 
Kıını..IDt ıaıtbJ: l~ - &enDAJNI: 1000,000.000 l'llrlı 1Jnıa. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrikt1renlere 28.800 ura Utramlye nrtyar, 

_,..., Btınkumda kUmbaral1 •• ihbarsız ta.aarrut oesapıarmcıa .., u 
~ 11rıuı:ı oulunanlara 90nede • defa çeldıece• ırııra U. &f&'1d&ta 

olAJla gOr~ ikramiye dag-ıuıacaktn. 

• • 600 ı.ooo • 120 • 441 ıfıJl()(ı • 

• • .'loıı • ı.ooo • 120 '° $,l40(; • . .. Z60 l,000 • UW • ti ıt..ı(K • ... tOO t.000 • 
OtKKA'I · H.eaaptarmdaıtı paralar oır ıene ıc;lnde iSi) ıtradao ...ıı 

~ı~?-m ttınmı,. çsStıtı takdirde % ıo rıı.%!aıdyıı nrtl~kUı. 
l( .. ldt!IM : 11 aü.rt. u Hazlran, ıı l!:ylOL ll Blnncik.lnwı tarthl• 

rtnlk vapmr 

İzmir n1ltu.I memurluğundan aldı. 

ftm ve içinde 90-9'1 askerlik yok.. 
lama.lan kayıtll nutua kttı<ıımı zayi 
ettim. Yeni81nl alacağımdan eakiainin 
hllkmU yoktur. 

BoyaJıa4m Gökdere mahalleetııde 

Mehmet oflu Ahmet Hamdi Şenöz 
no t.eveılllltlll. Bomontl. blra fabri-
kasında. (SM.85), 

• • • 
Devlet Denizyollan l§Jetme mUdUr

lUğUne girmek 1çln An&dolu aSgorta 
otrlı:etlDe yoll&Dan evrakımı zayi et· 
Um, Yeniainl çıkaracatımd&D eakiai· 
nln hUkmQ yoktur. 

RameU KaralJarunda Den.izci Haz.. 
lam Köee (ltKS6) 

İnebolu A.9Uye JluJmk Maııkeme. 
ılndeu: 

9•2/il 

nur, (39137) 

tnebolu A8Uye Hukuk Mahkeme. 
atnden: 

MUddel lnebolunun C&mlkeblr ma. 9U/3S 

balleılndo mukim anun Çorum Bµr. MUddei tneboluda Kebapçı Acıdo -
han. KA.bya mahallealn*.n Palalı oğlu I nuz köylU Ahmet Aydemirin açmI§ 

· ıotör Mehmet kanat Ediliıenln Çorum olduğu veruet davasının görülmekte 
Burhan KAhya mahalle~de mukim olan muhakemesinde: NU!usdıın alı • 
şoför .Mehmet aieyhlne &çınif olduğU nan cevapta verese meyanında oldu_ 
bo§anma davaılmm görillmekte olan ğU anlaşılan ve mUlklyot veya ıntlla 
muhakemesin<hı .M. aleyhe il&nen ya- hakianndan birini tercihe aalliblyetıl 

ptJan teblifata rafnıcn ne kendt.ı ve olan ve adresi meçhul knlan Ankara 
ne de bir vekili kan\in1 göndermemi§ Cebecl aakert tatbikat okulunda eski 
oldufundan hakkındaki gıyap kara - GUthane hemılrelcrinden Cideli Meh. 
nnm da ili.nen fcrast talep edllml§ ve met Ali karm Ayıeye bu bu.susda ib
taıep kanuni mevzuata uygun bulun· barnamenln ll!nen icrası davacı ta -
dufundan gıyap kararının na.nen teb- ra!mdan talep edllml§ ve talep de ka· 
Hğine mahkemece karıır verilmlf ve nuna uygun bulundu~dan işbu lltl.n 
muhakeme de 80 . .(.9t2 pcrrJembe gtlııU tarihinden bir hafta zarfında muma· 
saat 9 za bırnkllmrş olrluğundan yev. lleyha Ayşenln mülkiyet veya intlla 
mJ mezktlrdo de kcnıliıl voya kendi. haklarmdaıı hangisini tercih edlyoraa 
ılnl temsilen bir vekil göndermediği blldlrme11i al•ııi takdirde mülkiyeti ka. 
takdirde hakkmd& muhakemenin gı_ bul etmiş nnzarlle bakılacağı ve bu 
yaben intaç edileceği tebliğ makamı- suretle muhakemenin intaç edileceği 

na kaim olmak üzere keyfiyet llAn. tebllğ matcıı.mına k&!m olmak üzere 
oıunur. keyfiyet llln olunur. (39f38) 

Jandarma Genel K. Ankara Satına ima 

Komiayo~undan 

Btr adedine 395 kuru' fiyat tahınln edilen 6000 - 7000 adet evsatile 
şartumealne uygun kilim 20. NİSAN. 942 pazarWıl günü aaa.t ıs de An
karada komlıyonumuzun bulunduğu mahalde kapalı zıırf ekılltmesile aatm 
alınacaktır. Muvakkat teminat 2073 Ura 71S 1runı,tur. Ntlmune her gün ko. 
mJ.syoııumuzda görUIUr. Şartname.il 139 kurut bedel kar§ılrğında Ankara 
Ye latanbuı Jandarma ııatmalma komUıyonlarmdan almtr. hteklllerin ka. 
nuna uygun ve temlnatı~rmı muhtevi kapalı zart tekllt mektuplanm ek· 
ııtltme vakUnden bir aaat evveline kadar koınisyo;ı.umuza vermeleri. 

(2819-4101) 

T UR Ki YE iŞ BA 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
lMt tttRA.MlTB p.LANJ 

&q!DELEH: t Şoba&, ı 

lılayu. ı Aluato .. ı tldDo 
clf.elrlo tarlblerlnde 

,.pıtır. 

194.1 IK1'AM.l ı'l!a..IW.l 

1 adet 2000 Ll.ralllı • 2000.- Ura 
a .. 1000 • - sooo.- • 
t • 'lDO • - 1600-
1 • ııoo - 1000- • 

10. ııso - ~ • 
f,f) • 100 .. - 6000.- • 

"°• ~ . -2~-. 
200 -
200 • 

20 
10 

• 
• 

- 6000.- • 
- 2000.- • 

1
. eylet DemlryoH~ı ve iL manıarı ı 
lşletm e Umum idaresi ınuıarı ----Muhammen bedeJJerlle mtkdar ve vasıfları a,agıda yazılı olan (3) gıl

rup kereste her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere (24.4..1942) Cuma gU• 
nU hizalarında yazılı sııatıcrda Haydarpa§ada Gar binası dahilindeki kO• 

misyon tarafından kapalı zart uaullle stın alm&caktır. 
Bu işe gitmek isteyenlerin her gurubun hizasında yazılı muvakkat te' 

ınlnat ve kanunun tayin ettiği veslkalarmı muhtevi kapalı zarflarını elC· 
stıtme saatlerinden birer saat evveline kadar koınlııyona vermeleri lD..zrmdır· 

Bu f:e ıı.!t şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadtr. 
ı - 15 metre mlk'nbı muhtcll.i eb'ntta Gllrgen kalıı.s, :Muhammen bC' 

deli (1275) lira muvakkat teminatı (95) lira (63) kuruı olup kapalı zar!I" 
ekailtmesı saat (15) on beşte yapılacaktır. 

2 - 15 metre mik'abı muhtell.t eb'atta meııe kalas muhammen bedeli 
(1800) lira, muvakkat teminatı (135) lira olup kapalı zartla eksiltme.el eaıı.l 
(lli,15) on beşi onbeııte yapılacaktır. 

3 - 25 metre mlk'abı muhteli.t eb'atta ihlamur kalu, muhammen bC• 
deli (2500) lira, muvakkat teminatı (187) lira (50) kuru§ olup kapsl1 

zarfla eksiltmesi saat (15,30) on be§ buçukta yıı.pılacıı.ktır. (~) 

• ... * 
:Muhammen bedeli 5048,50 llrıı. olan 10 adet tıp htıricl vagon 24.4.194• 

Cuma gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankara'da ldaro blnasındS 
arttırma suretlle satılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 603,64 liralık muvakkat temlnat ıı kaııll• 

nun taym ettiği vesikaları ve tekllflcrinl ayni gün saat 14,30 za kadar kO 
mlayon Reisllğine vermelerı lAzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşa'da Test' 
ıum ve Sevk Şe!liğiude dağıtılacaktır, (4197) 

Maarif Vekilliğinden: 
16/Hazlran/941 tarih ve 4835 numaralı resmi gazetede ne~redflC 

2/15923 aayı;ı talimatnameye göre orta okullara matematik, tabllyc, ı.-rıııı 

aızca. Almanca ve 1nglJ!zce dersleri için öğ'rctmen muavini ae1:1lmek üzerC 
1stanbulda Yüksek öğretmen okulunda ve Ankıırada Gazi terbiye enstltil• 
stlnde imtihan açılacaktır. lmtihanlar 15.VI.9•2 pıızartc3l günU ba§lnyacııl" 
tır. lııtcklUer:.n bulundukları yerin maarl.t idarelerine ba§ vurarak lmt!hllı:ı
glrme §arUannı ö~enmclert ve veıılkalarım bir dilekçeye W§tircrek en gcÇ 
30.V.942 tarihine kadar VeldUlğimlze göndermeleri illn olunur. (2103.28091 

Kayseri iskan Müdürlüğünden: 
VllA.yet göçmenleri için 18000 Ura muhammen kıym"tıi 200 baş çt!t 

ökUzUnUn mUbayaaaı lçln tkslltme gUnU olan 16.3,9t2 gününde talip zubof 
etmodiginden alım i§l mezktlr günden itlbare.n bir ay içinde ayni vernıtıe 
ve pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin Kayseri merkez 1.akAn dairesinde uıU· 
teşekkil komisyona müracaatları un.n olunur, (2046-3729) 

SAHlBl : ASl!ıl US 
Umumt Neşriyatı idare eden 

B:ısıldıjjı yer: YAKlT l'ıfATDAASl 
Rtf ik Ahmtt Sevengll 


