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Staraya Krivs 
Russada ingiliz 
Meydan mu- teklifleri~i 

H • • V k • J • • • b harabesi katı , neşrettı 
arıcıye e ı ımızın eyanat11

safhaya girdi 1 rr1abaıa;;.;;. ı.es1ı. 
~ • · ·•· • I Mosırro;aberlnde mesladen sonra 
~ "Kımsenın bıze saldırmayı aklln- a Alman tanraresı Hindistana 

Şükrü Saracoğlu 

dan geçirmiyeceği fikrindeyiz" Londra~~0şr!~11!11,tS) serbest dominyon 
- Dil gece 1'.loskovada neşrcdi· hakkı verilecek 

"Muhariplerin hepsinin kafi düşmanı vardır, ıenK~~~~b1~~~ taarruz ha· .1" hl . k rcketlerine devam etmişler ve hiçbirinin Si a arımızın YU ünü de bunların ~~~~~~n bazı yerıeri geri aı-
raslna katmag'"' a sebep 1 kt Stokh<>lm, SU (A.A.) - Stara· a Q ma a ya Ruı:sa mey<lan muharebesi 

menfaati bulunamaz" -~-~---..,,.., ---....:::::: tOrvn,... '\ ü.,,.·ideJ 

Bladlstaaıe dıı ve • 
iç işlerine 

karışılmıyacak 
l"eni Delhı, SG (A.A.) - Sir 

Stafford Kripps, ser.best doınin· 
1 yon hakkını almak suretiyle ban 
şın imzasından hemen sonra. 

1 
)-eni Hind birliğini kurmak için 
seçimle tesis edilecek idareye Bar,... Soara ~~~~~ 

' Almanya ve Türkiye birbirleri ·mt!f.~~ 3'.er aAşam.: 
..... - ~ _........., 

1 

ait lgiltere hükUmetinin Hindıs· 
tann ait teklifini neşretmiştir. 

Tekliflerin hedefi, yeni Hind 

1 
birliğinin birle.sik Krahyet çevre 
si içindeki diğer dominyonlar 
gibi saltanata sadakatle bağlı 

1 müşterek br dominyon vasfını a· 
ı labilmeyi temindir. Hindistan 
1 domıinyonu her ba:kınıdan diğC;r 

Hindistan 
Meselesi 

için kıymetli iş arkadaşı 
olacaklardır 

Hüseyin Cahid YAL~IN Ankara ile Moskova arasında 
su swronı erıpps 11o ıund ıt. hiç hirşey değişmemiştir 

dominyonlarLa miisavı durumda. 
(Devamı 3 i.ıncüdeJ 

<lcrlf'.ri arasında cereyan etmekte 
otan mUza.kerolcr bütün dünyaıım 
dikkatini ''e nlit.knsmı çekmekte 
de'\"Un ediyorlar. Çünkü ba müza. 
kerelerin mu\'affn'kıyetlc netfoelcn 
ınesj tngilteru için büyük bir mey. 
tlan muharebeSl knzaDJDAld;an da. 
ha mtlhlmdir. llnttii. doğraclaıı doğ. 
!'Uya harbi kazanmaktır blle deni. 
leblllr. Jllndlstan fımlll mevcut ol. 
nıaksrzın d:ı. tn .. iltere ile Amerika, 
Çin Ye Rus~ anın nihayet kati za
feri elde (.'(}C'.cekl<"rinden biz IÜP 
be etmiyoruz. Falmt bunlara ilin.. 
distanm ela candan i~lrald netice 
hakkında hiçbir teredcliide yer bı. 
rakınaz. 
Şimdiye kadar Himlistand:ın ~k 

CSaslı haberler sızmndı. İngiltere. 
n1ıı Hindlilore teklif ettiği hal ça-

Hmiciye vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu Romada cı
lıan Popolo di Roma gazele•inin Ankara muhabirine 
Türlriyenin Almanya, lngiltere ve Sovyet Rusya ile mü
ncuebetlerine dair beyanatta bu/urumgtur. 

Birmanyada 
Japonlar T ungu 
şehrine girdiler 

Madru Umanı 
inlerinde 

Japon denizaltlları 
göruldu 

\'işi, SO (A.A.) - Hindista.nnı 
Madras !imam önünde Japon den1-
zalt:rları göıii lmüştür. 

Jıwiçre gautclcrlndc okunan bu 
beyanat.mda Hariciye Vekilimiz, 
Tllı1kiyeırin clış politikasmm tam 
bir tamfı:!:lığa dayandığını, Tür~ 
ki.yenin bu tarafsızlığı konımağa 
)rn:rar vermiş }>ulunduğunu söyle .. 
dikten sonra demjştir ki: 

Londra, SO ( A.A.) - B. B. C: 
Bırmanyada kanlı ıuuha-rebclcr 
devam etmektedir. Tungu fjeb· 
rinde sanJrnış olan Çin kuYvet· 
leri çenberi yarmağa muvaffak 
Olmuşlardır. Japonlar Tungu 
§Chrinin batı mahallelerine gir· 

'"Tara.fsızlığnıuzm bütün ha.rbe ~ mişlerdir. 
den devletler için faydalı olduğu. Vişi, 80 (A.A.) - O. F. 1: Ber-

na kanJiz. Kim.~nfn bl7.e saldırma- Lu··ks hakkını lin radyosuna göre. lngiiizler. ğı aklından geçlrerniyeccğl fikrin . Mandalıay civarında yeni bir 
deyiz. Çünkü muha.riplerdcn hep. mağlubjyete uğramışlar, travadi 
sinin kifi derecede düşmanı nr~ vadisinde de geri püskü.rtüJmü~f 

l"e8J Yerilen ha\"adisler doğru ise, y G d 
Pek'ma.kul ,.e murısıfane göriinüyor. eni ine e 
lngUtere ilindi tanı bir Domlnlon 

dır, içlerinden hiç birinin silahla. ı·stı·hsal ı·çı·n ·' lerdir. 
nıomn yilldlnü de bunla.mı arası- Yeni Delhi, 30 ( A.A.) - Bir 
na katmağ:a sebep olınat<ta moofa manya tebliği: 
atJ. bulunamaz. w Sayıca az olmasına ve düşme: 

Olarak simcfülen tanıyacaktır. Bu. 1 J ha ekeı· 
111111 ~. Jllod~ tamamiyle apon r 1 
tntistaldl bir hiikfmıet olacak de • ı · yaTna:~':°:u'1s/~i::.:::~~== Bazı ~agaza sahipleri Ankaraya ~~~:ın ~~~:n~~~ 
in.ektir. Yalnız bana muloLbll 1ngil. Vlşi, SO (A.A.) -. Ofi: .. 
~!'enin de Hindistandan bir bek. Bcrlinden gele~ ~ ha.bere go. 

nhı ettiğini birr.ok defalar ispat b h t •• d . 1 rağmen, Çin kuvvetleri Tungu-
ıetmlştlr. Bu cümleden olarak, Jn. 1 r eye gon erıyor rr daki vaziyeti muhafazaya devam. 

lea.tğl olmak zaruridir. 1ngfltere ;:e, Japonlar, Ycru <?:.n~de, Mores.. 
llincU..cıtaıu müstakil olam~c tanı • by limanından 60 kılometre uzak. 
ddrtan sonra Hindistan ile bütün ta bu 1 wıuyorlar, 

giltere ile bir pakt yapmağl, bunun etmektedir. Unnımi karargah· 
Rusyaya mütevf!<'clh olınarna.oıı şar~ .Geçen sene f ıyat murakabe ko. karlar muayyen nisbetlerde te:1. tan gelen telefon lba;beı-leri Çinli· 
tile kabul etmiştir. Yine bu ciiml~ mısrorıu ta;afından '·lüks" ad 

1 zıl edilmış ve fiyat murakabe lcrin şehinlen çekilmeğc hiç ni· 
den olarak eskı bir dostumuz ve dedılcn .. v~ bıUıherc bu tabir 11c.k komisyonu da vekılletın ernrir.l) yetli olmaclılclarmı bildirmekte
ker1<füıile blrçdk acılar paytaştrğl • ~1r.1 go~ulerck "birinci sınıf' uyarak bu şekılde salılruı ma!· dir. Tungu şimalinde bir karşı" 
mız eski bir mütte.flldmlz olan AL ısmı ven!.cn 111anu:ıtura mağaza· !arın cinslcrme göre karları 0 • lık taaruz esnasında dün Çin 

al&kasmı keserek onu 5u 8ıra<ltı. 0 

lstecuği gibi bir harici styaset ta B u saba h 
ldbinde serbest bırakamaz. Meselit, 
llındistan bu harpte tamamiyle ta. 
.._.-sız kalmak arzu una dü~ebllir. 
)fatt.a Japonyanm yarımda yer a.. 
~ İnglltereyc karşı harbe İ~
rlk etmesı de nazari olarak düşü· 
11İilebilir. İngiltere Hlndistana .. br -
"' ta.ıdp edeceği dostça mesleği bu 
1'8.dar mutlak bir 3ekle vardıra • 
·~. Böyle yaıımadığmdan dolayı 
~ İngiltereyi muahe2e edebile. 
lıeJc bir kimse çrkacağnn zannet -

l manya ile yaphğmuz pakt. l!:in c,·. l~rının yuzde vO karı T'lcaret Ve· znltmrştır. Kenciılenni lüks ad kuvvetleri Japonların elinde oo· 

llıl1oruz. 
l>l"k tabiidir ki İngiltere Hlndi"i 
~ tam serbesti Ye istlkliüoi ta. 
"llnak i~ Hlıu1istıuu1an bütün be. 
~"Yet için mü,-terek olma~u icap 
~en ~ hürriyet Ye adalet sa,·a. 
~ l'alıla başla yardım ctmeslnj 
tıtiyecektlr Zaten bu da Hlndls • 
~ İçin bi~ \'azlfedlr. Hindistan 
11ı;litere tara.fm<la <lÖ\"Ü,meklc 

:,iistaklı hür Hindistan da\•ası için 
~~füı olacaktır. Çünkü uzakdo· 
lf· a. Japon tehlikesi ezilmezse 

11 •n~İs1an lc:ln yeni ka\"usacağı is. 
~den istifade imkanı kalıruya. 
~I r. Hindistan foin İngiliz idare. 
aJ. nden tıkarak Japon hakimiyeti 
:t t.ın..a geçmek felaketlerin en bü 
iı:iunu teşkil eder. H1ndliler tn~;. 
Ol() hlkırnıyetl ftltmtla bugün nall 

Val·ı, ı·aşe ·ışler·ını· ,; ____ _:<:.:::D.::·v~a::m:..ı ~3...:i.ı::·n:::.:cü::"d=e':...-..:-k_aı_e_tı_nce __ f_az--.;la.:.._~go:::ru:..::··::1ev~c~"k:_=bu deden ve yüzde 50 k[m bıle U.l. lunan Birkaç küçük köyü geri 
gbrdiıklerini mütcaddıt defnin. almışlar, havıan topları, ağır 

k k . ı llltlll bl 1 1 isbat eden bir kısım m~aza1r.r toplar, lbir çok binek hayvanları tet i ettı ' r ac a her ta:·afa baş vurarak kil.ı !arını:ı ve gaz maskeleri ele g~.i~ler· 
yükseltilmesini istemeğe başltı.- dir. 

tstanbuı vali ve belediye re181 Dr. mışlardrr. AraJarmda toplamın Her iki taraftaki zayiat ağır. 
Kırdar LQtfl Kırdar, bu sabah bö1ge 

1 
" • b • mağaza sahipleri Ankaraya b::· dır. Binna.nya - Siyam • Hin~· 

iaşe müdürlüğüne giderek iB§e l§lerl ; eu·· tu·· n b·ır aıle ır kaya heyet göndererek lüks (!) hak" ni hudutları boyunca küçük dev-
nl bizZ& t yakından tetkik etmlşt lı l :.:k ı:.::n.:.ı ..:.is:.;t~ima~l..:..e _:k::.:a:.:r':.::ar:.......:.v.:.:erm:.;:::ış~l:.:e~rd::.:i.:.;r •:._ry~c...:ça::._.:rp:...ışrn..::,__aı_an_.:.ya_p:;...ı_lm_ış~tı-r ";._._ 
Vali bölge iaşe müdürü Mümtaz Re ı it d ca d • 
ke, ;şlerin sUratl1' çıkmuı huııu.aund&. parçası a ın a n ver 1 
eınirler vermiştir, ---o---
K arısile aşıkını 
kol kola gördü 

Darendeden haber verıldığil'i.~ 
;;öre, kasa.banın sayfiye mahalle· 
:ıJinde büyü][ •bir facia olmuştur •. 

1 
Bu mahallede Kaloyek tept:Sı 

önünde oturmakta olan Bekir 
1 Asil isminde birinin evine gece 

l. yarısına doğru büyük bir kaya 
parçası yuvar ve uvkuda Bıçatıaı çekerelı . bulunan bütün ~aı1cını öıdür-

l'aldblDI yaraladı ! müştür. ölenler, Bekirin 4 yaşın: 

t 
daki oğlu Sedad, 10 ya.§ında.kı 

Evvelki tık§8Jll Sarıyerde kısk&nç - kızı Hayriye, kansı 35 yaşında 
. ı ma ve.kası 

Ayşe ve hizmetçileri 12 yaşmda 
YusuftW:: ~h~rda bulunan ikı 
ınek de olmüştıir. 

Bekir Ce~h~da olduğundan Ye 
9 yaşıı:ıdakı oglu 'Yasin ile 7 ya· 
şmdakı kızı . Fatma da 0 g\!ce 
dayısının evıne misafir gitmiş 
olduklarından bu f aciadau kur· 
tulmuşlardır. 

Düşen taşın çevresi 11 yu· k 
So....kliği 4 metredir. ' -

uk yüzünden bır yara ıı : 
01

:::.t;;r· civarında oturan Halit;:~~ T O p K A p 1 O A M U T L A K A 
d& birisi, son zamanlarda :ıcanaı Ni 
fiadan §Üphelenmeğe ba§l&mtftır. - • 

hayet evvelki ak§am Halit, karJ81D.l A PA RTM AN M 1 YA p M AK LAZ 1 M ~::a;!::u~::~ ~~~ı!~ :rı:;ı~:ı~ 
bir yere geldiği vakit Halit k&r§ıl&n
na çıkmış ve bıçakla Ahmedi ağır 911· 
rette yaralaml§tır. 

Yakalanarak Sarıyer sulh ceza hL 
kimliğtne sevkedUen Halit, dün, ııor. 

gusunu müteakip tevklf edilmiştir • 

Prostun reddedilen projesi tekrar 
şehir meclisine veriliyor 

inönD koşusu dDn 
Eskişehirde yapıldı 

Ankara birinci Takım tasnifinde 
istanbul beşinci oldu 

Qklan rejimi bin kere ararlar. 
~ 1hl<llye kadar Hlndlstandan ak. 
illa e~ Sesler az çok ümit verici bit' 
foJ hıyettedlr. Yalnız Oandlye at • 
()i llJlaıı ~!er blnız gariptir. Ganf.4l:rp ta!'aftnn, lro\'\'et~ \"C şiddet 
fnadfta..,, rnukavemet taraftan ol 
•lı ~inu söylemiş. Bundan maksıı. 
Ilı lr Japon hlicumu l<arşrsmda 

n~ı t.anm ltollannı ka\'uı:ıturup şehir meclisinin gei:en içtima dev - 1 hakkında mütebassıa mlınar Proat ta-
~ lıir muknvemet göstermekle dünyanm adtunı ol~. Hlndlsta.. resinde, umumi imar plA.nında binalar ratmdan konulmu§ olan hükümler bir 
(' a ctnı<'c;lni mliılafan etmek ise -:n .Japonlarm yumrugu a.Jtmda in. 11 m yekdiğerlne kar§ı alıı.cak.. ı hayli münakaşadan sonra red ve 

Eski.şehir, 29 ( A.A.) - lnömi 
koşusu bugün Eskişehiri Sıvri· 
hisara bağlıyan Akpınar cadC.esi 
üzerinde Su kule.si ile Stadywn 
arasmda yapılın1şt1r. Saat 14 tc 
Halkevindc toplanan atletler o· 
tobüslerle stadyuma gıderek De
mirspor bandosunun iştirakiyle 
bir geçit resmi yapmışlardır. Ha 
vanın yağmurlu olmasına rağ· 
men stadyum ÇQk kalabalıktı. 
Binlerce halk lnönü koşusuna 
girecek gençleri hararetle aUmr 
Iıror, geçit resminden sonra ls
tiklfı.l marşı çalındı. Bu esnada 
Atatürk koşusunun bırincisi J~· 
ref Aydın "'Maarif takımı" sa· 
hanın kenarındaki direğe bay· 
rak çekmiştir. Törenden sonra 
atletler otobüslere binerek ko 
şunun hareket yerine gitınışleır-

dir. Koşuya Ankara, Antalya, 
F.<lirne, Eskige!hir, Gaziantep. 
Hatay, İstanbul, İzmir, T.raıbzon. 
Zonguldak bölgeleri ve maarif 
temsili takımlarıyle beş grupL:ı 
yapılan seçmelerde derece a.laı. 
atletler girmişlerdir. Ayrıca. Es· 
kişehir Demirspor 2, erkek lise 
si bir. tayyare fabrikası Kütahy<. 
bölgesi bir takmıla hususi olarak 
müsabakaya katı1mışlardır. An
kara bölgesı de ilci ta.kımla tE:m" 
sil ediliyordu. Tam mman~ 
toplu olarak hareket ede~. atlet: 
ler birinci kilo.metreden ıtıbaren 
arka ar.kaya bir hat iizP..rinde sı· 
ralannuşlardı. Birinci sınıf atlet
ler biribirlerini geçmek içi11 8 
tnklarma başlanıtşlardır. F.şrd. 
Sabahattin, Mustafa Kaplan, H ~andı belki "' 1iyalın· ,.e melelt1<'r l:::tmek l~in mi~İn:tilİ7. h&klmlyetjo· J :ny~a:;yeUer ve binaların lrtüalan.. <Devamı 3 üncüdeJ 

l°"8tnda mevki alabilir fıdalt bu t den kurtarmaga çahşıyorf 
I 

<Devamı 3 üncüd" l 
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G.Saray Vefaya 5-0 
GAUPKEN YEŞiLBEYAZLILAR 
SAH AY I TERKETT~L ER 

P efterh~e Beyoilıınu 6-1; Bqilıtcu Süleymaniyeyi 
11-0· Altuntaf Taksimi 1- 1 ; B eykoz da 

7 

l•tanhal•poru 2-0 yem/iler 

Haftan n en mülıiın ka%1ılas· ı BEŞ1KT.A.Ş - SÜLEYMAN1YE 
•nası dtin 

1 
GaJata83ray ile Vefa şerct st&dmdo. lık mUsabaka Bc§ik. 

urasındn Seref stedında yapıldı. taı ile Sllleymaniye araamda. idi. Be. 
Gaıata.Giraylılar Eş.faktan Ve- §iktaı Sabrldm mahrum olarak oyna. 

falrlar iki Hak.krdan mnhrunı yordu. Oyuna Be§ikta~ balladı. llk 
olarak sahaya çıktılar. anlar kaıltlıklı akmlarla geçti. On 

Maça Yeşil . ~arın vu· 1 beJlnc.l daklkıı.da Şeref birinci golU 
:-u§uyla başla.Ddı. Deıha. ilk da: yaptı .. Bir nz ııonra ytne Şeref ikinci 
,ik:ılarda topu ayaklarına geçi- golU )apm&ğa muvn!fnk oldu. Bun _ 
ren Galata&.ra.ylılar hemen ve· dan sonra tek kate oynanan oyunda 
fo kal~ni sa.mı.ağa obnşladılar. ktrJn:ncı dakikaya kadar :;ol olmadı. 

3 üncü da~ada. Sarı . Kırmr Bundan sonra beş dakika ıçtndc 
zılıl&r ~ldım yapblda.ıı bir a.- BŞktnş Uç gol daha atarak ill~ dev. 
kında top saj~ Hikmetin a· re (C>-6) bitti. 

vağnıa gei,jti. Hilı."lJletin durdur· tkind devre: 
madan ~iği §iit. Galatasara..ya. Bu devre BeıiktaJ 6 gol daha ata. 
ilk.gölü 'ka.ıandı~I. nı.k gol adedini (ll!e çıkardı ve ma~ 

Bu golden sonra Vefaiıların w netice ue bltU. 

FJINER - BEY<>GLUSPOR 
canlan~ar ve tcüikeli a.ku:· 
lada Galab:ctara.y keles.Uic ak
map bqladrlar. 6 ncı dakikada 
ani..,bir ~ yapan -Galat.asa· Şerer stadında iklllct maç Fener. 
r~ HilrM>ıtiD çektiği güı:el bahçe ile Beyotluspor aramıda tdl. 
Oiİ-iDmıerdea bir 8a)'l dlil& kaza· FenerbahN• Naim, Esat:. llurat ve 
n'rftlen direk -vrefa.yx golden kur·· ômerden ~~hnun olarak §U §Ckilde 
1.arcir c;ıkm11tı: 

Vffahlar bu tehlilre)i de at- Narı. M•.._.,.,r, Orban, AU Jlmt. 
la.ttihan sonm.ı mütemadi 10 ~.e,..a, Ayam. Fllıret, !bn.hlm. Me. 
dddka'* bir hikimiyetle Gala· llh, Naci, ~ 
ta.sarar nısıf .sahasında oyna.me.· ae~rlular da en Jcuvvettı 
mı, ilJallal!ılar. 1-0 uncu o'ai:ikada kadrolariyle uhaya çıkmtıtarcb. 
Muhteşemin 30 pastan ~kliği Oyuna Beyofluporlular ba§ladı ve 
ctizel bir ficiktk ve 12 nci dakika· ilk devre çok berbat ve ııeylrcUeri 
da Muet.afanm ~tii avuta çr güldüren bir ıektlde otuzuncu daklka. 
'karak Vefayı iki mulıa:kka.l\: Sl.i." ya kadar devam etti. Bu otuz daltl. 
f1dan mahrum etti. kalık mOddet futbol oyununun en 

Bu 10 da.ki!kalık Vefa. haici: zevkab bir nUmunesini verdL Otu • 
m.iyetinden beklerinin güw O)ıı· zuncu dakikada IA!blbln soldan yap_ 
niyle ııa.yısız sıyrılan Gala.tasa. tılı'ı tıtr alanda top Beyoğluspor kale. 
raylılar 27 ııci dakilcada ani bir si &ı.llndo tıır kugll§lllık yarattı ve 
hücumda topu Cemile geçirdıler. top BeJGCtQllPOl'tu1ann ayaliyle ken. 
Ve Cemil de keDdine has sürü" dl Jra1e1ertDe skdl. 
şüsle il.-inci Ga!ata-ara.y golilııil Bu golden aonra oyun mutcvazln 
yaptı, Bu gciü. müteakip yine bir ,ekllde devam ederken, Beyoğlu 
Galatasaray kalesi önüne inen spor aantrfonı Fener nıUd3fa.asmda 
VUalılar sol açıkları Mustıafa· hatalı bir §eklldo durduruldu. Hakem 
nm beceriksizliği yijzün<iim. ild bu hareketi penaltı ile cezalandırdı, 
fırsa.t daha. ka.çı:rdrlar. Kerim 8tkı bir vuıııpa beraberllğt te. 

3 inci dakilmda Galatasaray mln ctU. Böylece Dk devre (l - 1) 
mftdBfaasmt buna!tmağa başla· bitU. 
yan Vefa baskmmı kaldırmak Fenerliler bu devreye çok canlt b!r 
için gerilere gelen Sarı • Knınızı ıckllde ba§ladılar. Oçnncu dakikada 
sağ \'C soli~i topu Vefalıla.rdan Fikret ikinci golU yaptı. Bu goldiıD 
kaptılar ve güzel bir paslaşrtı~ sonra Fener oyunu tclt kale haline 
ile Vefa 18 ii7.erme kadar geldr :soktu ve artık ıouer birbirini taklb 
ler. Gün.dü.ı topu daha ~t ·etmcğe tı1ı.ııadı. Be;Uıct dakikada llle.. 
var.i.yettc olan Ga:ıanfere geçır Uh, onuncu dakikada. Naci, yirmi be. 

eli. Gazanf cr n:Wkmmıe1 !bir vole 1ıncı dakikada Nacı ve otw:uncu da. 
ile ~üncU golü Gala.tasarafa ka- klkada. Fikret frikikten altıncı goıu 
ı-andırdı. Bu. golden he:nıqp. ;;.ir yaparak oyun (1-1) Fenerin galebe. 
dakika eonra. Vefa. bcld &verin siyie bUU. 
toptan ziyade adaıµı Ş.ovaiama@l 
ve tekmo *1ak ·~ tll'8&t nra.
dığı bir an!a !lreatta.ıı istifade 
eden Gündüz bfa ile Galat.asa. 
rayın dördüncü golünü yaptı, 

Bu golde.n sonra Vefalılar a13.· 
hı hl?' ~lde -re f avullu bir oyur. 
oynamağa başlQdılar. Nitekim 43 
lincü dakikada topla Vefa. kwe· 
sine doğru gelm Cemile, Envu 
k&Bdi olarak ve csı tnbünlerdcn 
ışitilen bir tekme vurdu. Cemil 
baygın olarak sahadan sediye 
ıle çrkanldt. Hakem Enverin 

bu hareketini yerinde bir kararla 

lstanblll eskrim 
blrbaclllklerl 

otm 'Iaca:mde De.ğeıliik kli. 
b\l.nde lst~bul eskrn birincilik· 
\eri yapldı. 

Dnet liler anamda vali, bölge 
ttircttöril ve bölge us.lan vardL 

tki kt.tagori üzerln<lt yaprlen 
milsabakalenn teknlk netioeleri 
şunlardır: 

Bayanlar arumda: 
B:r.l.Dcl Samiye, ikinci lfakat, u

çüncU E-mma. 

Erkekler arasmd•: 
FJore: 
ı - 11.M.n, 2 - Salılhattin, 

3 - Nejat. 4 - Mehmet. 

Epe: 
l•- Murat, 2 - İlhan, 3 -

Sennet, 4 - Sa!lhattin. 

Paraız. para 
Para p1yesbıtD. para için yauldığı-

nı açıktnn ~ığa ııöyllycnler bulun • 
n.ea .. le, bu ftkrl kafatanndan ce -
çlrenler 1'ulun~la.rdır; ha.tt<\ daha 
ileriye ~ldllerek, -.natkAr l<ö~ğlıı 
:ııahlbillln birdenbire ortaya !;ıkıverme. 
sini, köpeğini mnhkeme ~'Mıtaalle 
yediemine teslim ettlnncsinl, yerin~ 
bulunıın yeni sa.natlcılr köpd•ln daha 
ilk gecede ıröstenllğl b~rlerl bep ba 
ı:ırlanımıJ birer rekl nı tcllkld edil -
mi.8flr. Fakat blittln bunların bir ~
yal mnbsurn olduj;'llna, ~·alnı:ı. para -
nm, ilntversJte tnlebcslne parsuuz cöa. 
t.erUecefl haberi J<An ,·o ya1f bir delil 
gyılamaz mı'! 

"'* * 
Allahın bahtiyar kulları 

En Son Daldlmd:ı, Hir muh:ırrir:: 
Peyami S:ıfıı. ıu-1'nd:ışımız 113yfiJe 
vurgunculuğwıd:ı.n h:ıhsedlynr. Dütnn 
"lclnde bulundu&"Umaı: zamanda. de -
mek lıllil. sayfiyeyi düıOıu:bllenkr 
,"tir~ .. sonı!ltınıı. \"tlrm1lk ıııiimktın. Bö3 
Jf'lerine: "Allahın h:ıhtiynr ktıUnn: .. 
demıımck el4eu gelir mi? 

Botaza dot ra 
vapur seıerıer! 

ŞirkeUhayrly~. cv\e,cc mevcut \a. 
zlyct dolay1sile tarifeden ıtaldmlmı§ o 
lan köprlldcn l>Oğnza. doğru Uk ve bo. 
ğazdnn klSprUyc son .Anadolu posta • 
lannm ilkb3.hıır d~yısile Boğaza göt 
edenler ve Boğaz halkına blr kolaylık 
olma.sı üzerinde tckrnr ihdasına kıı. -
rar vermlotir. Bu poetaıar Ç&I'§ambıı 
sabahından itibaren tekrar Edere ~ 
hyacaktır. Rumeli hattına bu ııurctle 
con p~tn bir n!.ssndan ft:ibarcn tat. 
blk edilecek olan yenl yaz aaa.U 21,10 
da ve Anadoıu hattına da 21,13 de ba. 
reket edecektir. 

Vak:t 
"Uzak doğuda beyaz insanlar 

ıçin hazırlanan sarı tehlike·• ~ı·. 
ğı altında yazchğı ba~akn;lede A· 
sun Us ezcilm1e diyor ki: 

''Unutmamalıdır ki .Japon ordu. 
larmıa "bu suretle iM;al etmekte 
IMlhuMl• iu Ml7"k U... macldc ka;r. 
naldan bir L'llnlanberi 'rupa 
milletlerinin mUyarlıır dö?tt'.;·ek 'e 
her tUrlü ~k vas1ta1aıını kui· 
lan:unk işledikleri merılckP.tlerclir, 
Y.ğer Alma.oya il" 1n'7;''" r hir t;ün 
anla~aral< , .c Amerak0 N .. ı·m da 
,·anl~mılarmı kazanarak Japonlan 
İm mcmlcltctlerdcn <;ıkarmak imkU· 
nıru bul.:unBzlıu"sı:. altını , yetmb 
sene iı;:lndc ihr.ıoatmı bir hu!;n'iı: 
milyon sterlinden yUz clok~an be5 
milyon sterlin<' çıkaran Jnııonlnnn 
oo<lan sonra u~.ı1 dcl1şetli bir lk
hsadi s;ollsme ile A ,·nıpahların ,.c 
Amcrikahl:mn lmı·ŞlSmda dikilecc. 
el kolay tahmin olunebilir. 

Her Jıalde uz:ık cloğııda Inıgiin 
gih-me!•tc oltluğwnu:ı ~eyler bütün 
Uif:t;;adi ve i.;timai ,·arlıi=,'lln sömür 
g"' •lstcnıi cY.erinc lrurmus olan Av
rupalılar için büyült bir tcbll'ım ha· 
mlanm:ıldıı olduğunu açık~ gös. 
t emıe'ktefür •• , 

Nihayet İngiliz dosUarnnıza g<.'. 
re : N :ız.izm ! 

Bi.rt.oktı.nna göre de: Milletler 
Geıniy& 

Ve~.:ısıl, bugünkü hanbin sebebi 
h~t.kest? göre tanıa.miyle ba~ka, t.n 
ı:ı~yle ayrı. 

A vrupayt. görünmez adam ola. 
rak, içinden dolaştıktan sor..raise 
harbin seb::plerl kndar gııyeleti 
hakkında da nynı aykmhğr sermiiş 
bulunuyorum. 

Zira bugOnkU harbin sebepleri 
gi.b.i P-ayes! de her nıillete göre 
ta.şka. 

McsclA Ruslara gi.irc bu harbin 
açılmasındaki gaye: 

Kapitalızmin kcnd'lni kurtn.rmak 
<:ndi3esi! 

Almanla.n. göre: A vrupanm ln. 
glliz istipda.dmdruı kuTtanlnıa~ı ve 

cezalandırdı ve Enveri B.lbadan 
~ ıkanlı. Enver bu karara i•.traz 
etti Ye oyun üç dakıka kauar 
durdu. Nihayet arkadaşlarının 
ricası ıie Enverin sa:harı 
terkctmesi üzerine IT'.UÇ yeniden 
ba~ladı. Ve bir dakika son:n Ve
fa on seki~ üzerinde olan firi" 
kikten topu Enver OO§İ:tci t4~ 
r,\k Vefa kalesine attı. Bu sıra. 
da dışarı:Jan oyuna müdahale 
eclen Enver a.rkada.slarmı saha· 
n terketmesi için ikııa etn~ğc 
lığrq;ryor Vefa kaptanı Muhta· 
şcm de takımının saluı.daıı çe· 
kilmesi için elinden ge!enl :> aoı· 
rordu. Niha.set işe bh· Vefa'ı 
idareci kan§tI, BıtnUJ\ ü~rinc 
golün yapılması üztrinc hall 
başlanıa vurueu yapmayan Vefa· 
Jıları hükmen mnğlup sa.yarak 
birinci devrenin bitmesine ta..111 
bir dakika kala ma.cı tatil ettı. 

Kılıç: Mil blc dUnya! 
1-Osman. 2 - Rıza 3 - A· l<'ra.nS'zlara gBre: Avrupada Al-

Hakem Şazinin karariarı y~· 
rindeydi ve dünkü maçı kendme 
~ak.ı~r bir surette idare etti. 
Takımlar nöyleyd'i: 
Galatasaray: Osman - 1',a.ı uk, 

Saiim. Kemal, Enver, Mustafa· 
Hikmet, Arif. Cemil. GUndüz. 
Gazanfer. 

Vefa: Muvahhıt · Enver, Va· 
hit · Süleyman, Lütfi, Cihat -
:.ıu ·i:..'lfa, F!u~eyin. Gazı, Fı~rct 
\iuht ··c-n 

li 4 - Se:nlh ' ı man hakimiyetinin ônUne ge~ck. . . 
, .. . ltalyanlara göre: Av111padaki 
'Iccrübesızler: lhlynn haltlarmm verilm~! 
A) Gıııp"! flore: • Nihn.yet lngıJ:iz dostlarIDlıza gf ... 
1 - HalUk, 2 - Hayrı, re: KiiçUk milletleri rıısbedcın na. 
Epe : zi-r.znin yrkı Irnası ! 
1 - Halfik, 2 - lbrahinı, 3 - Acaba, bıı.nla.rdan lı:ıngisi haklı .. 

Hayri. Hangisi hakikat? Hangisi doğru? 

Kılıç: 

1 - lterih, 2 - İbrahim 3 -
Yavuz. ' 

B) Grupu flurc: 
ı - ~ılruri, 2 - Koday, 3 -

l'~vcr. 4 - BUlent. 

Bugün bUtün c!ilnyayı adeta sr. 
k: bir s.is bulutiylc c;:sıemis olaıı 
rıropaganda bomlınrdı.manlnı-ı an:
smıin. scçilemiyen haltiluıte gelir. 
cc. bunu henüz bltıımf bir Ame.r;. 
kah ola.rak c:öykce tcabit edebili. 
rim: Bugünkü harp içinde Rnsln • 
rın ~ttfikleıi hskiki gaye: 

Demokt-a.si ve kapitalizm slfıte • 
minin b'Jtnn dün~ada çökmesi ve 
oiltUıı dünyanm bolşevikleşmesi 

Kılıç: !':l!l tine hazır olarak tctilite bulur.. 
ı - Ihsan 2 - Yanı , 3 - Ke· 

1 
mak. i:uslnrm inn.nı~~rına gfüe ta. 

Epe : 
ı - Enver, 2 - Koday, 3 -

Bnlent. 

ıonl ' ıih, bu hcclefine do!;"rll birdenbire 

Kadın 1abanına 
konan mantarlar 
fire verir mi ? 

--o-

iki firma arasındaki ihtilaf 
bir hakikati meydana 

çıkardı 
Bir yabroıcı ve ~..r Türk firması 

arasında !srıruıyadan memleketi • 
mize getirilen ve .kadın a~·akkabı " 
!arının t.alxı.nme. konulduğuneanbe· 
n gUllün en }tJymctlı :-naddeleıin -
i\cn bhi hnMne gelen mıı.ntarlar yU.. 
zünden çıknn bir ihti lif hl<: Umlt 
edilmedik çe>k gorip hir ıwtic:ye 
nrmrşt:r. 

Bu m:ıntnrbrr getirten füına h·. 
p~ny::ıdaıı. gelenmant.arlnrın mUhim 
miktarda fire verdiğin! ileri sür • 
müfj ve hu yüzden alıc: ile s:ı.ttcı a
rasmdn bir ihtilaf ~ıkm;gur. Bu ih.. 
r:ı.ıara ıstanbul Ticaret Oı!nsmın 
hake;n olm'lSI münasip ~örlı:mili5 
ve aktarnu>.lı veya aktann::ısız ge 
len Je,·ha halinde mantarlann f:. 
resinin ne lrndar olacağı oradan so. 
~muştur. 

Ticaret odası, levh:ı ha;in<Je olRn 
:-nanmrbrm gemilerln anb:ır~rm • 
~1a ueğil, güvertE>lc:rfade ve demir 
cen'i,crlerl~ naklc1ileği icin bilhas ~ 
'!.'l kı13 nıevsinıindc yağmur ve dr. 
niz suyunu iWe-k fır{! vcrm~k de. 
ğil, b!liılcis mkleti>ıin artacnğı ne • 
tkesine varmıştır. Bu suretle ttı. 
lep He karnr birbiriuden çok foıklı 
olarak meydana çı!knustır. Fn.kat 
Oda Meclisi bu k:ı:mrnı. maksaclı ta 

·mnmcn ifade eden Şekilde yıwl _ 
matlığı ncticesinA varnrak knrıı.rm 
tekrar ynzıl"llasmı idare heyetin • 
den i~cmiştlr. 

Çocuklar da vol 
kesmeğe başladı! 

Fatihte üç çocuk bir 
manaoı «>Yf/alar 

Yapr , Ahmet, Taetn adlarında. '14 

ynşlarmda Uç çocuk, ı-·ntihte nınnav 

Musayı soyma(;& karar vcrml§ ve 
manav,~ va.kit C\'inc giderken yo • 
Iunu kcmılflcrdir .. 

Mersin ve iskende
run liman tarifeleri 

değişiyor 
-<>---

Devlet Demiryolları yeni 
birer tari fe hazırladı 

Görülen lüzum ü:r.eıfoe i§letrnc 
şirketi elinden almorak dcv;et; 
demiryolları ye limanları unıufü 
müdilrlQğü emrine verilmiş oian 
Meısın limanı hske!e tarifesi, 
bu~ünUn ıcap"ar:mu uygun g~
rülmeclığınden deği:;tiriJmiştır 
D"•\'let demiryolları id:ı.re:E"i bu 
iskele içıu lı.wı-iadı~'l yeni tari
feyi nısanın 2~ ı;incicn it.ıllarcn 
tntbik ctmcği b~:tiin memlekr:ttc 
kı alakac:::ıri.mn <!uyup buna g,>· 
re hareket c 1deT1 ıçin dahct 
muvafık gö.11 .. !itlir. 
Diğer tarai l· n Mersin iım::.m 

gibi devlet iimanları iş1etn;e u
mum müdür!üffüııdcn almıp de•·· 
lct dcmiryul.arı i letrnesinc yeri· 
len İskenderun limanı kin d-:: 
yeni ıbiT" tar-"fo hrızırhınınaJtt:ı o!
duğu haber '."erilm~ktcdir. b· 
kendcrun lıır ... n tnnfettı son de!'.a 
mnrtm 15 ınJ..ı tadı! o unmuştu. 
Bugü.,üı· "il muh"m idh<-1at ve 

ihracat krlpı.ları Mensin -.·~ Ü;. 
kendcruıı l'.ı.nnnhn oldug~rı'lu.· 
bu iki limamn mkel(: v~ !ima.: 
tahmil ve t:\h.i.iye tarifelerinc1c 
yn..prlacak tudili;ün ic: ve dış t~· 
caretimiz icin hüyi.ık ehemll!iycti 
bulunmakt':ı. ,.c p:iy~s:ı. bc.nla.:-1 
<_iok alaka i!~ talnp <?t.nıekteilit·. 

Boatancı ve Kartalda 
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Ml11r yolal .. 

Libya b&rpleri ba kı' da hidlse . 
JerJe yakmdaa aJikalı olanlara lıe 
yeca.nlı günler, haftalar, batta ay. 
lar ~irdi. İn~erin o kadar gü. 
rUltWü bir §ekilde başlıyan taar • 
ruzları söylendiği kadar iııklpf et
r.ıcdi ; nıu\"nffakı~·etlcr kazl!.nıldıy 
sa da .Alman fm\"\·eUeri maln·o•. 
duklan zıınnedlldlğl bir sırada an. 
Fmıı geri döndüler; lngllizınd §3. 

ı-ırttılnr \ "l'I lmybettllderinlo yarr -
ciao fazlasmı geri aldılar. 

Böyle zamanlarda heyecanın en 
uiiytiğiinil hiı: ~pbcslz Mısır dev -
lc1J ,.e halkı çekmiştir; :zira bir 
mihnr lsilli!ll bn memlekette pek 
çok scyleri kökllndc• <1l'ği..~n:bi • 
lir. 1'.d senad"'nbe!·i i tiıa tehlike. 
s: ~inde olaoı Mısır bu sene de tch 
likeyi atbttr; srtd• yaz scllyor; 
kum fırtm:ıları, h:ırp hal'Cketleri 
~ :ı.pmanm güçlükleri ~ıyor; eğer 
pek bf'klenmJ:ten bJr şey olmazsa 
gclefek sooı..ıı.rm ortaıanoa ka • 
ılar Ubya cephesinde sUkiio ,.c Mı 
sıl'(la lcnlahk devam ecleeektir. 

Aeaba Mmr gerçekten tdıli!leyc 
maruz muılur? Eğer İnı;iliz ordusu 
,·e İD~lliz mUl':afaası olmasaydı sa. 
hil ,·olund2n 31ısıra girmek 1t ııl -
\"an. veya. Alnı:ınlar i~n omttıobll 
ge7foti hulcn ibaret mi kalırdı. 
Jlarbeden·k girmcnJn gü~lüğii ise 
·~~bit tir. ll:ı.1ti't ıniitehass1,,.lanıı ço. 
fuı )lı!;mn f.<urbd•u istila eıUlme
siae imMln görmüyorlar; milı\"er 
ellerin ore.!l:ı.ki orduları !Ut ın .L-; • 
Ulü. için değil, Bingazı Ye 'hablu<;., 
gn.rbi mllcl:ıfo:t i~indir. db·orfo.r. 

'Farihi tetkik cllcrsok3Iısını gi. 
den harp yollannm, zafer '\C i tiliı 
~ ollarrnm clııima t1oJ1u<1a ol<l i:"llnu 
tt;lri.'rliı. Bu memleketin yerli i sa 

haclastro ;\'llan Kıbtiler arktnn ,.e Suriye • 
Anadolu y:ı.kumdıı. ka.daatro faa - j ıl~n gehnlş1erdir; Hiksüslcr aynı 

UyeU, §ehir hududUDun sonu olan Bos yolu tatarak Mısırda ba.~ıbasın~ 
tancı dı§ hududuna kadıır ikmal olun. bir medeniyet kurdular. Büyük lı;. 
muştur. Bosta.ncmm sahil mmtaka.ııllc kender doğudan geldi; İl'1ln bil • 
dcmlryolu ~rnsındaki kadııstrosu cu • J,;limdıırln.n birkaç defa aynı yolu 
ınartesl gli"il t"\mıımbnmı" ve bu i~ • ~eçtilcr. KöJemenlerin, Yavuz Sol. 
ıcrin huku'.ı ~·e lyettıiı gBstcren cet • f:m ScUmin tuttuğu yol da budur. 
vcllcr hazırlmın.r.~·c Bostancıya, l<a. Homalrbr, Napolyon YC İngilizler 
daatro pl6.nları da Kadık.6y kadastro deniUlea geldilef. 
mUdUr:Utu blnnsmc nınlml§tır. OeteB Btlytlk Harpt.e Oemal Pli. 

Aııadolu yakıuıuım §Uıfr buduUarı ~:ı kum:ındasmdalıi Osmanlı ordu
dı§mda knlan Kartal kıızasmda. dıı. sn ka.nn.1 seferini bnsaraına.dı. Bu 
kadastro bu sene b!ltun l•~ mUddc - ııun sebepleri hem ()Olctlll'; hem 
Unce llcrleıni,,~i.r. birdir. Yoba cloğ1H1an ?.mm isti. 

Üç haylbdan birlsl, lı1usamn elle • 100 b·ın ı·ıra kaçır-rlnl bıtmuıı. bir t:anea1 yumrukla VU1'. 

mıığa. diğeri de ceplerlnl ara~tırmata 

la etmenin güç obnadr~ mUhak • 
ı~. fslimbğm ifü scnı:?crlnde 
m~ar Arap Jnımaadanla.rmdan 
\ nam halifenin emıfle Gazeden ha.. 
rcket ettiği cunan yalnız dört bin 
Mkeri ''al'dı. O zaman Mmr, Bi •· 
uns tmparatorfannm Jd:ıresinde 
bulunuyordu; fakat mlidafaa vası. 
t.a.1.'\rm<bn mahnmıda. Hatta h • 
kcnderiye patı-iği hemen Araplara 
ha~ vermeyi imha letmi,tl. Am.. 
ru ve n!lkerleri çöfo :ıl·~ınndıl&r: 
ılcniz kcııarmtlahl olu (1 ~T.il ; • 
,·ey~ ile Nll a~tkl.i çolıı geçti -
icr; Menfisi lm,5-'ıttılar: :sı .. :ın"hla 

=~oiB:u~:!: ~ k~C:': mak istiyen tacir 
lar. Şe!Wldebqmda bir sinemaya ıi - f pekli m!lllan pamukla 
rcrken ynkııla;ımışlardır • 

di:··e göstermiı 
Talebenin gözleri Mcrsuıdcn blldlrUdlğin13 g&-e 1stan-

muayene edilecek • bul tnccarlarrnchn Çaktryan, Mr.sır 
Maarif vckl\letl, orta tcdrls:ıt mU· ı:lnn gctirttlğl Mısır meıır,ıeU vo Hin -

csscsclcrinC!o okuyan taıcbenln gözle. dlstnn m1111ul!\.tınclan 11 b:ılya ipekli 
rtnın srtıhl muayeneden geçirilmesine menıım;- tt, pamuklu mensucat diye 
knror verml!Jtlr. Talebenin gözleri, muameleye koyclurımeyıa da yakalan· 
göz doktorları tnrafınd:ın muayene c. m~tır. ~kıry:m, bu mıreUe hazine • 
dilecek ve göz durumları raporla tes. den ıoo bln llrnyo. yakı::ı [:UmrUk res. 
bil oıunı:ıcak, nollce!er sıhhat !i:a1erlne nılnl knr.ırmn.:: ıztıyordu. Çakıryan, ad 
kaydedilecektir, !iyeye vcri!~e lcl'.r. 

koşarak yürlimiye ba..5lamıştır! 
Rusya., elinde rilvcn•erie bu A.. 

nm gongu ~asmı be.kJ~mek· 
tedir. 

Alınenla.rrn bu harpten bckled.k 
leri hakiki gaye fse: 

Avnıpa.da nıuazzare bir Alman 
imparatorluğu, tosyalist bir Alınan 
imparatorluğu meydan:ı getirmek 
ve bu suretle dünyanın en bUyilk 
t>n hA.khn bir ~vleU haline geç • 
aıclttir. Ha.lCki (buyllk Almanya) 
tabirUıden ka.sit budur. En I:ıodcrn 
ı:.istemlerle kurulacak ve teşkiliit
i:ındmlacak olan bu yenl impn.nı_ 
torluk, biltUn diğE"r eski impan -
torluklarh!. birer birer çarpışacak 
ve dünya hil.kinıjyetini eline ala • 
1'.'Slk bütün dünyayı yeniden OTga• 

n!zc edecektir. 
Bunun içm de İngiltere impara 

·orıuğile mutı::ıka, Amerika ile de 
ic:ıp ederse çarpışacaktır. 

İtalyanlann bu harpt-en bekle p 

dikleri hnkiki gnyelerhıe gelince: 
Teşekkül edece-k Alman impnrn• 

torluğunun cenubunda, bütün Ak • 
clenizi kuca.klıy:ın ve t.ll. cenubi Af· 
r.kaya kadar sarkan ikinci bir im
pa.ratorluit :meydana gG.tirmclc.tir. 
Bunun gerçoklt>ıJebihnesi için de 
FtaManm mutlaka feda edilmesı 
ınmndır. 

İngiliz dostlarımızın gayelerine 

PM 1 MlW!-;ıo".:-S~*ii 

gelince; onl'U"In gaye.!!.i, ııfüayot, 
lng1tere~ ı ele Fr::ınsa gibi ikinci 
plün • bi.r devlet haline sokacak 
olan bu üç ta.'"af.ı müthiş ve felıi
ketH ı>aı::..!lra sonun:l kadar karşt 
koyma«ta·ı th~ettir. 

Korkunc bir tuhnfbğı olan cihet 
ise, her t.(;...-:ıfm dn, Avnıpanm sc. 
:ıceti Dalnr.na hareket etmiş olma. 
sıclır. 

Biçnre Avrupa, kendisini mü _ 
reffeh ve memıt bir kıta yapmak 
gayrctile, pomb:ı ~!;ımurlan aıtm. 
da can vermektedir. 

Hiç şüplıc l"Okt.ur iki bugün AJ. 
ma.n ınuznffcr orduları önünde AY 
rupanm dört bir ta.rafındaki sahil 
ter~ dayanan Almruı. F'ülıreri Hit • 
ler tıpkı bir zaman yine Avrupa• 
yı 'ic:tlıe teşebblis eden bir Arap 
!ıttdarı g~lf. denfaleıin önüne gr. 
Hp: 

·-Ey clenwor· siz alma.saydınız, 
dünyayı fetlıc.dcrd...:ın 

Diye mmldanacakltr. 
Fn:kat Avrupa!lln fethi ve da.ha 

makul ~r Avrupa y:ıratrlnıası uğ. 
rundn.Jti ibu !harp ne vakitc kadar 
cıüret"Cık? 

t_te bwıu hootiz lı.iıçbir fi.ni bile. 
mcz, h.ı.miy~elt ve bilemiyecekUr. 

Zira. Avrupamn i.sUliaı bittikten 
~onr:ı, harp durdurulamauıa - ki 
;;yle görünüyor- Ahnanlar Avru-

•ı SC\nıiyen Kibf i ~i-.1 ' oksu 
elde ctt11er; flebri n1d!lıır. 

KADIRCAN KAFLI 

p:ı impa.ratorlUc.o&unu alclac~lc k'.ı.u.. 
:dm edip t.c."1ltil3ıtlandmrak ~il· 
l.lnde lata ha.ı<bk:Ji a.çmcyıa. mecbur 
olaca.klardrr. 

KIU haıi?:O yani Avrupa kıta.sil~ 
Afrika ve Ameıw a.msmd:ı harp· 

~·a. lngili.z dostlarımız bu harp 
te de spor ve şampiyonluk anane• 
lcrine tamnmiyle ı:adL~ hareket et. 
mektecllrler. MnCtcm!c.i Almanya ci. 
bıı.n şampil-'OiıluCunıı defi yap.mı • 
ur. Evvela, küçtlklcrle döv~ccck. 
ve ancak sonunda t<'"..ki cihan ~
piyoniyle, yani İngiltereylo tutu • 
r.a.bllceektir. 

Avrup:l fethi de&11, fakat bu 
harp ruıcnlc böy'c, o.ym ı<:ampiyon. 
1uh:. kanuniyle bitcbılir. 

Yani: Ya .ikind bir (ron ~aınpj. 
)"onluk) ravwıdwıa ltad:lr dinleuf· 
mek ve yen.iden toparlanmak üze
re blı- mlit.arekc rc:ıhiyetinde cen
tilmence bir ~. ya son ra. 
vunda fasılamz bir giri{ile. 

Ya Almanlar Londraya b:lllrak· 
larmı dikecekler, ya İngi'izlcr 

Berline bayıı:ı.klamu dil:e~kt,..ı-dir. 
Bu harbin bundan ba~ka bir 

(Hepi end)I, bir bit.imi olamaz. 
Bunun için de her iki taraf, ve

ya taraflar, kanhr içinde kazanclık
lnn mına:ı içinde ö'üm darbesini 
\'urn.cak yeni bir keşif için hum
malı bir .gayretle didinip gidecek• 
lcrdir. 

Zir.ı, taraflardan birini ancak 
kendi dclıtıSI: kendi delıasmın ) e• 
ra.tma kudreti, düşmana ölilın dat 
besini indirecek üstün bir keı:tlf kU1" 
~aracaktır. 

İşte bUtnn dünya bu mukaclde .. 
rat saatini ka.n ağhyarak bekliyor, 
1:-eklemiye mnhkilmclur. 

-SON-
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' i/Jüınd_!'n.._ 
--~ U(ll.IQP 
r!,'la<to~u a}anaının verdiqı habet

c t!ore clünua vazit1rline bal.,$ 

l11g111z bava kuv
tetıel'ialn faal yetA 
t lnglllı. bavıı. lru\'\'Ctlerl muhtelif 

cıı:e_ı"de h:ıva tanrnızlarmı fil<ldctlcn. 
ııı-«qlcrdfr. Bomba tayynrclcrlndcn 
ı..u~kep kuvvetli bir filo Almnnlı.\rın 
lQ llmanma tnamız etmişlerdir. 
bflgr~ tayyurclerl dönerken çılc:ın 
!J~llk yangmlann de\"tUn etmekte ol. 
l ıırmı görm~lerdlr. Bundan lmr;ka 
ıa:-ı nltmıta l!nlonan ılil5fIU!n hn\ll ıı. 
ıı>rtl !arı dıı. bomb:ı.lınmr.,tır Tııyyaro • 

en 12 ı;l füılerlne (lonmc:nl.ıtir. 
'eOarna gcreııf Blngnzl bomb:ılımmıı: 
) ehır cln:nndald lmmpl'lr nıltrnl
\~ l\~inc tutulmoıih!l·. Deme \'C 

''lli 11lıba fnlo; saluıbrma. du taarruz 
~ ~tir. Torpil tnn ıırelcrl ortn .\it. 
~lı<le 8Ct0 tonlul• bir ticaret \-:•pu
l 

1 
u torpD?enıI:ılerdlr. Bu lınrek!ittnn 
11~Jlz tayyarl'fil dönmeml5tlr. 

t \tinadan blldirlldli'.,-tnc güre tnglllz 
ha )'llreclJerl Atnnnın hlı;blr n. .. ı. .. ri 

1 d"ı bulunmıynn y:ıkml:ırınıı bomba. .. , 
it atnuııtnrdır. llnStısi blnıılnr zıırnr 
~l°tbl:~tUr. Bir bomba bir '1llfıya ısıı. 
t t <ıtını , bıı rnd:ıt.l lmrı koca Olmllj· 
ıı.r. Oh iti ıc- l ..,robalanmış, sl\'lller ıı -

l'tı 
tıı 111 d:ı. Blrnl<'r , c yaraJannnl:ır ol mu • 

t, 

~~ NAZAI~ TA~RRUZU: 
hı n Nazara fnglllrJer tarafmd:ın 

l>ıl::.:ı baslun h:ı'klmııla tarsllit ve -
tlltl \•ı ı --. ... ~u btr aıeııa)Ja Kanadalı 
~ • ~•v 
~Jtı.· terin ıırmınc!ıtkt Atman isti~. 
~ ta.:ırrUL cttıı.teri blldlril -
~:r. G:ı.;yrlresml bir 5eklldo fiğ • 

~lldlğlnc göre parıı~~er ı.-usatıı
lt Olınaıanııa nığmen cumartesi öğ. 

4t:n flCnra ıcınc glmılş olduktan bl. 
t;;ı.• 
~ bitil mukavemet ctm('.lctcydl· 

1 ınönü koşusu 
<Sa~ taralı 1 ncid•J 

ztı. !.şman Behzat. Hüseyin gıoo 
milli ta.kınla mensup atletlerin 
zaman mmn.n sürükledikleri .ko 
&Uda üçüncü kiJometııeden itiba
ren bir takvn gruplar meydan~ 
gclmi~ir. Kuvwt ye nefes sak: 
lam..-ı.sını yola göre sa.kla.maf'iınI 
bilen atictı~r ~.ok hesaplı koŞUıy.,r· 
tardı. Buna mukabil bütün ener 
)İlerini sarfederek ilk lıan:Jedc 
arkadaşlarını çn.'t aşanlar Dırer 
birer geriye kalıyorlardı, . JJö~
düncü kilometrede artık 1Jırmı.ıı· 
lik içın çarpışan takımlar ve nı:ı: 
arif takımları en çetin çeki1meyl 
yapıyorlardı. 7,500 metı elik mc· 
safede gençağin lncmü ko&~~ıı 
icın gösterdiği ga~Tet sehrın ~ı
riı:; noktasmaa bütün hızmı r.t· 
mlştır. Akar başından islasyom~ 
~iden cadd~ i.izerlnde kmıu ıkı 
t.'.lrnflr aiz1len Jzcii<"ı' ve haik 
arasında olınu~tur. Staöyuma k:r 
dar uz.1n ... n dtlz yolan. ıl.':tık ko· 
şuyu Irnznnmaları beldencnl~r. 
bellı olmuştu. En önde Şeref A~-
tlın ko~uyorclu, b;r ~rl m gerıs:n 
den Sabahattin tah·iw.Hyoı·~u. 
Rıza Jsmnn. MuFtaf.ı. J"'apıan 
hemen ~nlar:ı. yetiRecek vazi~·et1:e 
idiler Buttin bunlarn. rngmen 
Ec:rei hepsini ge.~ti. Sta~:r ~n"~ll 
karı:;ı c; ı ı.:~ J ·ıc.. ız:: l~rın 
b' ru •;.! u .ı11~ ti eri~ le l;oı>ar~1~· 
larr s. vi;"' s ..... Ieri ....-c ~uı!hn nır
c~' ı~c ıl"i"lV 'll n,~.·~!sı 1 :ı:-u.s··~da 
JmprJ.:..n i.l. gı;:\',_1 .:k iı.;r~i ~.:I'·:n. 
Pist ti. r ın~c ~ au." lıal Il.~ J:n· 
dar ya!mz '.• ~tu. ''J ı.! •• r.:;n;: a.
r; lıklu Sab2 l1:1.ttin Sun "l T • \u: 
kara ıkiııci oldu. M~< taf.l h.a:v 
J:ın Ank~~r::ı. fü:tincü olarak hıtıı·· 
mekte~ k n son elli metre me,a
f dc iiçünru;üğü Rız.ı 1.,rt..:uı"a. 
bıraktı ve bu ::;urctlc dô;düncü 
oldu 1 b .~him Bılgı .ı:~ara 
Mustafanm arı~asmcl~ .ı ocşinci 
geldi. \it.acı.ığı dıı ! .. •f Deveii· 
oğlu Maaıif takm11 ku.;:,,,ı·Jı. Yoi· 
lar yai:'lllurlu ve ka.ygın olrr.asr 
n::ı. \C çiselemekte olan yağmurn 
rağmen atletler 7 .500 mciTcyı 
muvalf akı,ı\'lıe bitirdiler. 

Teknik nlticelcr: 
J - Aydın (Maarif t9.k!mı) 22 

d. 1 s. 5/8. 
2 - Sabahattin (Ankara) 22 

d. 31 s. 1/5. 
3 - Rıza lşman ('U;tanbul) 

22 d. 31 s. 1 
4 - Mustafa J{nplan (Ankara) 

22 d. 53 s, 
5 - Jbrahim Bilgi (Ankara) 
6 - Raif Develioğlu (Maarif 

takımı). 

lıı. lb5Jana. L1tinık edcın ağır yv.ralı 

11 ~Uı~ Bsk('rlcrl dlln sabah fngUtcre.. 

1~.hlr llm:ır:ı.• <',k:ırıllJ113lıuıln'. Asltcr-
ıı 111 a nr ~nr.ılı olmııtnrma rağmen Takrm tnfıllifmde: 
,~11'rlnt mıı1ı:ıfnza etmekte olduktan ı - Ankara 11 puvnnla, 
~Uı tnr. nn nsk~ler snbııhm ilk 2 _ l\Iaarif takımı 19 puvan!a 
ııı lıermııc tn l!ız hahrlyeslnln b:ly • 3 - Eskişehir taknru 3S ,, 
0~~ dlrt>gı~ yarınna ımııar ~ 4 - EsldşP..lıir (b) takımı 50 

bir ı;:enıidı-n Jmr \il çıkanlıw ve puvan. 
~il 1 ta otomobıllerlne blodlrll • 5 _ f stanbul tn.kunı 58 puvn.n 
"-u~l'dlr. Am<cri bcınd:> milli marşı Koşudan sonra vali ve bölge 
~lardu. ba.şknnt atletler ~refine ~~orauk 

ı..... ~ b:ıskumaı:dıınlıı., Sen Nazar ote1inde bir akşam ye.megı ver • 
~~lllıı, • k 
' 1 haktaııda !jll tataruıtı vermek- miştir. Yemekten ~nı:a azan an 
"'<>il : ~ nıartt:ı gece yansından az tara m\ikfıföt1ar dn.ğıtıımıştır. 

ırJ;,• '''..--. ..... " ' -

SON 
llarlclJ& Veldllml. 

ma beyanatı 

HABERLER 'Jlt~sraıantan 
'( . . ·ı· kl.f . . ş k h d ' J.BmBJ ı rıps lnQI iZ t~ 1 ermı ar cep esin 8 

nesrettı SA YFİ\'E • ŞEBiR 
CBa1 tarafı J ncideJ 

, eli. müttefikimiz lngilterenin rnu. 
yafakatı sonılmu§hır. • 

Harpten sonra Almanya ve Tür 
l:iye birbirleri iı;ln 1.."?'llletll Is ar. 
kadaşı olacaklarclrr. \"on Paııenc 
yapılan !IOll suikast blitün Tür!der 
arasında infial oyaodmnıştır. Pol~ 
simi7.in bu caniyane hare"ıiet in fa. 
i!leıinl çabuk bnlnın!;"ll nıumffak 
oinıasuıdan memnunum. Bu i<rte 
hiçbir Türkfüı n!Uknsı yoktur. ·A. 
<ialet, azami 'uzuh ,·e katiyetlc 
mecrasını tntdıı e<leecktlr. 

Tiirk _ Rus münas~betlerinc g<•. 
lince, 1'ürldyenlıı S.'lrk komşusuna 
!ml'f!• gösfc>r<iiği <lüriistlüktc ısrı:.r 
ederim, jl;i meml ... kctteki inkılap. 
J:ırm ertesi ~l!nii I\emıil Atatiirktin 
Rusyn l!e el., 1uk münasebetleri 
kurduğunu hatırlatmm. Bu ınün:ı 
scbefler dııhili rejimler meselesini 
tamnmcn bir forafa bırnh,yordu, 

Rus - Alınan muhaı"t'bc"i, simd;. 
ye Jcaılı:.r Karndenizılc bazı tüccaı 
\·apurıımu7.lln haybolmn.smn scb~tı 
olmuştur Ye vaz.iyetimizin giiı;fü _ 
Ç.rilnii artırmaktadır. EununJa be.. 
~ı· An'ıtara Uc Mosl,orn. nr:•ı-.ınlla 
Mı:bir şey dcğicımemistlr. 

Türk • ha.lynn milna.wbetlerlne 
gelinf'e, Akdeniz de,·lcti oJmak nok 
tasmclaıı iki h\Hôımetin 'azi •eti i"'. 
b\rUği iml<ii.nlnrı ,·ermekted;r:• • 

Topka,uıa 
apartman yapılmalı 

(Sa~ tarafı 1 ncideJ 
Prosta ll\deslne karar vcrllmi§tl. 

Du proJ~ye göre, birinci smrt ad. 
ded!len 14 50 metre genl.şllğindel~l cad 
deler üzmr.do yo.pılacak binaların ge
nlşiiğlnln behemehal 19 metre ve ir • 
tıfıl 'arınr.: da H,5 metre olması ltı. • 
zımdıı·. Fakat, bu pr"nsip muvafık gli. 
rWmcmL,ur. Mesel , hemen belediye. 
nln lrnrşısmdıı opartımnrılar arasında 
s1krısnuş iki ıırsn vnrdi'r ki genl§llklerl 
10 metre bile deA"Udir. Bu proje kabul 
~dllirso bu ıırsıılar elıedlycn böyle ka
lacak mıd1r? Topkapı tamı.,·ay cadde. 
ı;t de b1rmcl sıntf caddclcrdcndlr. Top. 
kapıda bir vatandaş kcndislne küçük 

btr ev yapt.ırnmıyncak, behemehal ın 
metro genişliğinde lıer kalı 2 daireli 
ve be~ katlı apartımnn mı in13a ettire
cektir? İ§tc bu mahzurlar llerl l!IUrtlle. 
rek proje geri veri1m~U. 

Şehir meclisinin nisan dC\"reflinde 
btlZI taclllA.t ıre projenin tekrar Mec. 
lise geleceği anıa.,ıımakt.netr. 

Marangozlar ~emiyelinde 

• 
<Baş tarafı 1 ncideJ fBa; tarafı 1 ncideJ HE& yıl, bu lllC\ imde göcler 

olac..'?.~ ve herhangi şekil ve su· kat'i bir safha.ya ~ir. çoğalırdı. H:ıllr.ıki bn yıl. 
rette ı<; ve drş işlerine karrc:.ou- 26 martta Sovyct kıtaatı, don· hcnW: yerinden kımıhI:ı3nn yok. 
nuyacaktır. mu~ nmen gölü dolaylarına var - Kiraların po.lm.lrltb'"I! 

İngiliz teklifleri Sir Stafford rnışlar, doğudan ve cenuptan şeh· I>iycc~ksinlz. 
Kripps tarafından ba.sm toplıın- ri çevirmeğc c;alı~n. diğer Sov· _ Jteğll. 
tısında bildırilmiştir. Tekliflenr. yet kuvvetleriyle beraber taar- Değil, ı;ünl<iı, p:ıhalılrğıı omuı 
metni aşağıdnclrr. Tek!ıf!erde bi~ r.uza geçmişler.dir. Harekatın ge· sllkı:rr.k g~ecelderin ayısı, gUu 
d . ·ı ıt lışmesi hakkında sarih ınahimat g...,.ıa-~ ~• :ı:ıı-- J,"'r:ıJann .,0 1. 
ın en ngiliz harp kabinesi ka· ..... _" " "' -

ra_rıaı:, ~ir Stafford Kripps'in yoktur. lc!;"U 'kaılar :ırtıyoa·. r.4i~lelerine pa.. 
Ht~d.lı ~ıderlerle müzakere için Hjef'tc de vaziyet aynıdır. Ce- halıbk vı~gcHr! 
gdmlmU? olanlardır Bunların nup CCRhesindcn az haber mr Bnnua hir ba~k:ı. sebebi olabile. 
yürürliiğ girebilme.3i ic;:.in halen dır. Kıı.rların cri:ncğc başlamil.Sı r.eğini diişii.odük ,.e bulduk: 
?apılmakta olan müzakerc!erm büyük ölçüde harekata mani oı· - Odusuz, kömürsüz, ~. 
ıyi bir neticeve varması lazımdır makt:ıdn·. Geceleri ~"Uk hfila solıa.sı~ ~~!ıir, bu yıJ bir sayfiye 

İngiltere krallık hükumeti, bu çok 3iddetlidir. Göller, :irt~ tny· halini :ıldı: üstelik nakil ,.a ıta.ıa
me~l~ctte ve Hindistanda gös yare meydanı vazifeEini göreıni- rmrn ılarbğr ve azlığı \e o&'Ukla. 
tcrıhuı:; olan dilekleri t;öz önihı- yorlaı·. Yeni meydanlar lıazırln-" rın ıJe,·amı da dii ünülürse fiayfi • 
d~ tutmu~ ve Hindistanın istik· mak lazımdır. Çamurların kuru- )'e<len hiç farkı knlmadığı görülür. 
bclı için verilen vaidlcrin w•riM mnsı haftnlan mütevakkıf güç Artık ba~luı ~·ere gf.çetmeğe hacet 

• .1'- bir iııt~r. \'t!r mı~· getırilmcsine çal:ıçtığınr isbat - • •• 
ınaksa.dıyle Hind tMdn. biran ev· 
v~ı bizzat idareyı tem:n edecek 
bir hükumet kurmal: için sarıiı 
mü~bet hamlelerle almak kara~ 
nnı verdiği tedbirleri bildirmek
te bul_unnı_uştur. 

lng.ıiterc krallık J1ükumeti n· 
şaitJda1d bildiriği yapar: 

Londra, 30 (A.A,) - B, B. C: 
Alman tayyareleri Moskovaya b1r 
akın yapmağa teı?cbbüs etml§1er 
dir. Bu ta3'-:yarelerden ancak 
2 - 3 tanesi şehrin üpine vara· 
bilmışli.r. 3 Alınan tayyaresi dü
şürülmüştür. 

A - Muhasamatm keailme.s~n 
den !hemen sonra, Hindistnn ~-... ı:.i 
llleıi~ti '!·<fareyi tesis edecek mU!l· 
teh~p. ~ır heyet vücuda getiril
~ı ıçın tedbirkr alınacaktır. 
Mues:;e;:::m meclisine Hind de\• 
letıe~~nın iştiraki için gerekli devletl~ri nUfuzlarr yckOnuna nlabet. 
~ırler taföik mevkilne kon-;cak ıc bu meclise kAfi sayıda mUmeall 
ır. tayinine davet cdllccekıerdlr. HlDd 

meclisini inUhap edeceklerdir. Bu ye. 
nl Uyc mevcudu yekQnu Jntuuıp :mil • 
csscs si azalan sayısının takriben 
onda \:!lrl nlsbcUnde olacaktır. Hind 

l!. - Krallık ıhUkümcU, bu sureUc devletler! t:ırafmdan mtıeuesan meo
tanzlm edilecek :meşruUyet csasl:ı.ı·mı fülnc tııyln edilecek :mUmesnllerln 
derhal yUrQrJUğe geçirmeyi tnahhUt cayı ıılsbeti lnglllz Hlndistanı 'ilayeL 
ve bu mtınııscbetle §U ihtirazı kaydı lerintn nUfuzlarıM göre tayin ede 
sıırdcder: 

ccklerı mUmes:ıUler adet ve •lAhlyet. 
l - Yeni :tnC§rUUyetl kabule henllz le bulunacaklardır • 

hazır olmtyan lngiUz lilndlsta.nı '\'llA.. 
ycUerlnden hcrbangtsı bugijnkQ me,- D - Haıen Hlndistanm Jçlnde bu. 
ruti durumunu muhafaza. edecelttlr. lunduğu buhranlı devre esnasında ve 
Bu vilayetin bll~rc dominyon §l\rt _ yen! m~rutlyct esaslnrr tnnzlm edilin 
n:ımeslne iltihakı tı;;ln gerekli tedbir • ccyc ltnd:ır, krnllyet hUkOmeU, 'dlhıya 
lcr almo.caktrr. Kraliyet hlikCımct! • harp gayrctlno dahil bulunması ltf
Hinp birliğine dahil olmağı iatcmlyen baf'llc Hindistan :mUdafaumm idare 
İngiliz Hindistnnı "1nyctierinden her ve mUraknbesi .mesuliyeUnl içUnaba 
birine Hind birliğinin nynı mahiyette &tllTI kabil bir ,-az110 olarak deruhte 

bir nno.yasa vermeğo muva!akat ey • 

lcr. 

edecektir. ld.namafih, askcrt ve mad.. 
di bokımd:ın kaynakl;:.,'"m azamı nil -
bette le§kilAUandmlma.sı ip Hbıt mi.. 
Jc.Uerfne tevcll edlllııaJf lıulunm&ıkta _ 

Şairin sakalı 

YAIUl\l asırdan cın yıl fazla , c 
koca bir u..ııınlan kırk l,l ek. 

6İk bir llayat yolunda durup dlu. 
lcnmecıea jimnastik yapan ''e ~·;ııı
tuaa, percoileler atan sporun piri 
Selim Sarı 1'.arcan, kendishıi teb 
rik eden, clostumuz (Felek)e: 

- "Oğlum Felek! E ki elen J>or. 
fe.rall5laumib. bancı güJe:rler(ll. Gü. 
rilyorum kt ~uli herkes senin :vu 
xıların: oJ.-uyup glllrn~ten kı;ıl,,: 
ror. Güldünne"ac sırası artık 1.>&nıı.. 
geleli." deıni3. 

Felek, hocaoın bu jltitatuu1an 
gayrete gelerek ~tee;bae ••var 
ara güL.üaler!" clly~ ht'IU mah\ ·• 
yetini, hem de Htihannı \"e ~'arn. 
mno belirten bir fıkra yazdı. 

"\Takaları, - 1asreddin Hoca fil.:. 
ralariylo dile getlrlp tatlr tatlı ko
auştnrmsk merakında. olan ı•eJe. 
ğin IMı fıkramu Okurken, Arapların 
!\"asreddin Hocag olan l~bu l\"(w. 
\"a6m bir fdnıl..41l11ı hatırJacJım. m. 
l<ilyo fudur: 

};bu Nen·a.", güoün birinıle, lir. 
lif~ H:uıınl~idi .fena haJdo Snr..
dmlığı için slodaııa atnu~la.r. 

Hiciv yüünden uğradığı fe~. 
kcttea, bir kaside ile sıynlmak iriı• 
b!r kaside yaaarak yüksek sesle <·. 
kumağa baslar. 

Bir okur. bcs Okur, bir de bakar 
ki btt ~ laulideye doclanu• 
&ağır dU\'&rlanndan bnr.."M kulaı. 

dır. ~n y~ l"akat. M.r aralık, ııen.t'. 
Kraliyet hUkOınetJ, Hlncllstanm rinln biri k&rpsma gerip cfü; çök!'_ 

bqlıca kesimlerinde bu!wıan Hl:ıd rck a«lamaia hqlar. Şal:-, bnnda•ı 
milli lldcrlerinln kendi meınlekeUeri ııe\iaerek Jeliaclen fırlar, herifin 
muhitlerinde ve Birleşik :ınllleUer &· boyaana sarılarak sorar: 

2 - M!lcescsan mecllBI ifo kraliyet 
hllkt'ı.meU arasnıd:ı rnllzakcre edilecek 
bir rnun.hcdcnln imzası prliyıc halen 
İngiltere elinde bulunan bfllUn vecibe, 
sa!Ahlyct ve momıUyetıer tam mıı.nD. • 
silo Hlndlilere dc\-redilecckUr. ı.ıun • 
1ıcde kraUyet hUk1bnetfnln irk ve din 
b:ılammdan korunmalarmı üzerine 
aldtğı azlık cemaaUerlnln himaycal 

yangın ~ıktı için tedbirler allll&cakbr. Bu tedbir • 
Dno öğleden sonra Galııtada Banka. ıer Hind btrllğlnln saIWyetıerlndo 

ra.smda i§ birliği yapmalarmr dlıer ve - Kasidemin hangi pa.Ftası se
liderrerl bu \"llZlfentn ifa.sına. davet n; mlitees9ir etti. Banıı. söyler mi. 
eyler. Bu suretle, ~nıt liderler, Hin • , ı;ln ey benim inan e~ lddaıı ! 
dl.stanm mllstakbel hUrrlyctı için 111 • Herif göılerinin ynşım J<oluyl.ı 
zumlu ve hayatı olan vazifenin blU • &llerek, burnuna s:eke r.elro ve ekes 
rllmcslne yardım etnlş bulunacaklar. bir lisanla 311 cevabi ,·erir: 

Jar caddesinde Nazlı hanm ikinci ka· ' hiçbir tahdit yapamıyacaktır. lıluabe. 
tında ynııgm çıkınqtİr. Vaka yerine de, Hind birliği ne bQyWt Brltan:;a 
gelen ıttatye yangnım marangozıar birleşik ıcraIJığmn mensup diğer dev • 
cemiyatioln buradaki bUrosundan çık. ıetıcr arasmdıücl mUnascbctıere ait 
tiğuıı görnıllştUr. Ya.ngm netlcesinde kararlan ihtiva edecektir. Bu mUna _ 
cemiyete alt dolaplar ve bu dolnpJsr- scbctlerln alacakları vekiller, me§?Uti. 
da.ki bir kwm evrakm yandığı öğrc. yet htıkfimle.ri dahil ve haricinde de 
nflmlşttr. olsa yeni vaziyetin lcapıarma göre 

dır n· · - ır anam vardı, pc~~ gem• 

TAYM.1S1N BtR MAKALESİ ya.5lJllla öldü. Sen sabahtanberl bt 
Kıra bağıra bir l}eyler okurken: 
yelpazelenea tıablım baktım <io 

~ ' ~gmıın ~ sevdiği ketisl Jı:\tı. 

'1 la lııgıu2 tayyare!erl mllteaddlt .mı 
~ ~r halinde Sen Nazar IJOlgosl li u.:ı 
tıı ~cı nrınuşla.r '"e birkaç bomba at

~l"i'EMA D'O'NYAS.Illı"IN EN PARLAK lKt YILDIZI 

• tekrar tetkik ve mUzakere mevzuu o
ıacslctrr. 

Londra, 30 (A.A.) - Taymls ga • 
zetesl, Hlndistan pllnmm, Hlndlllere 
.siyast ve atrateJik kararlarda 1ren • 
dllc.r~e alt mcsuliyet duyguaıı v<ır • 
ınek neU~lne vnracıı.amı yamıakta • 
der. Tckli!ler, geçmiş zamaıı!arm mı. 
rasmr ortadan kaldırmak için hayırlı 
ve .ııamlml olarak yapılm~ bir te§eb
bUstllr. PlAD muvaffak olursa, bllbU. 
sa Ç-Orı;;U ve Krlpae le§ekkllr etmek 
icap edecekUr. Krlpa keııdi lııaiyativi 
ne pllıım mt\ret~ ve lmlldir. 

mna. geldi. Şimdi hem o güuJ har. 
'1Ulın, hem de SC'\"gili anamm ba
(ıralanll& ağ'ıyoram. 

Ag'1armı habra geldikçe gillü • 
~ a.,.dır. Bu uçaşI:ırm takip ettiği 

lıı, dlldmtı l;:ryı mudafasından 
\:~ ttrınak olduğa aııJaşıimıttır· 
'' il. l<a11ıı;oym:ı bata.ryalan uçaltl:ı- ı 
~ le kttığl l)l?Oda tngtllz dQ!lanma. 
~ ıtabo"IJ h:ı(lf l;U\-,;lltler IXır'm nı;-n• 
'~ gelmt'lt tc,ebbnsUnde balon. 
ta.tııı <la donnonrı batarı .alan ta
'13aıı tam vnktlnıle ateş altına 

Dorothy Lamour - Betty Grable'ı 
PERŞ!::MBE 
AKŞAMI L A L E Sinemasında 

ARK BüLBüLü 

c - Başlıca ccmaalJeNe H1ndııatan 
umumi cfklrını t.cmsu eden liderlerin 
mutabakatı Jle muhasamatın netice. 
sınden eTI·eı ba~ka. blr §akil verilme
diği takdirde mUeaseaan heyeti §U su • 
retle teşekkUl cdecekUr. Netice ma. 
ıom olmaz muhıısematm hitammda 
vi!!\yeUer Eeçlml~rlnln yapılması za
rurl olacakt.rr. 

tGtler..im.iz. 
Llr.DRt 

Tiril Tel81z Te1ef oa 
IJlrlletillia tul~seıtı 

~q~.,.dır. 1 
ı~ ~~rda h!id!seler bllytık bir ŞahMt"rinde ıılkrşlam:ıbra bazrrlnomız. 

'a.ıt b .. lbir!nl takip ctml*tlr. Bir ta. ,1 •• p;::.1Rla!M••llllllll~llll··~~lllll•••••••••I 

Blltlln mebusan ınecUslerUe vtıl.yet 
ıer teşrtl mecllalerl bir tek intllıap 
moesscseeı gtbi vazifeye geçecekler 
ve nisb1 temsil wıulU 1le mtıesseaa.n 

Hindistan ihtiyaÇlanna .kar§l gös.. 
t<?rdiğl sempati Kripaln vazifesini ko
laylagttrmrştır. Çörçll inkılApçı ve em. 
niyet veriei blr alyaaet açmak için en 
!Uzumlu dakikayı aeçmek buirettrıl 

llemleketJmlzde ilk defa ola.rsk 1~
t~bulda radyo tesisatını kuran 'Tilrk 
telsiz telefon anonim §lrkcti., rn:ılı c. 
lan .lstanbUI r&dyOBUna, buııdan r 

sene eT?el, §lrkeUn bUkCUncte his~ 

vermemesinden ve tanhbUUerlnl yeri
ne gcUrmemcSinden dolayı vaziyet o. 
lı.mmU§tur. Bundan sonra İtltanbul 

radYoW bir mOddet devlet eliyle 1§.İe _ 
tUm!ş ve nihayet bilindiği veçhllc An· 
karada TUrJdye radyo dlftleyon posta. 
lan faaliyete geçm.l§tlr. 

1 
h -unıbotbrı layınm ınuhtclll -;~~;mıam ... ıım ............................................................................................... .. 

- l nerlcmeyc !,':llı5ırkcn ~!t 

göste:-mlşlir • 

• c..ı.n b!r inglllz destroyeri '{Ot. a"'s(il'TI ~ 1k. fi 
~11 ~n ~Uı3Unc doğru ilerle • fı.,Gf4TA ~ 1 ~ 1( 
la.ıı <l sordlL Donanma batarya • tl u 
' t ~tcs ııtmt5tır. Blrknt cıa. ~O · tJ iı ! 

~~t;c ~ı · glddctll illr pa.tlanı."l . ' je -~ 
tıır. 

1 
:le tl :royer hınay uçmu~- oı ~C'" ... 

~! lıı lli.ı ~ .,ııptığı toplu IWUlC\TB 1111 ~ ~ 
l'\3 el· n • ..:addlt snndııllardruı kn. ll11 
lıııır " <knrmaya muvaffak ol • 31 
lıiJ. • • 

lıııı · • <\lnuuılar tarafmdaa biri· 
'il.lcıta11tl lll"l'llan, t.npmak zorunda bt. _Evet. ö:dü. ro 
:.~ı~ ._:,t\ rlcat yol! rı kesilen bu lru~ Jakelinc cevap ve.riricen Puva 
~ 11\'le "CUk gnıplar bllnde etrnttn.. R l" · d bir an için gözd~n kır .. 
ıı,.,~ . ., to sı ~ oz:ı lYı e 
~"'tide 1:.'Ulmışlar ''e gcıno gnıpbr çırmıyordu. 
~ l'oıc l<ıııUnı olmu5brdır. Blr kısmı - Mesele gayet basit, <Sye P~· 
lıt ~,tir. \'nl'O izn.hıı başLa.dı. Bu kadm gor 

A~~~n 'iN NUFusu: mem~si lilZim ol!!.n bir vakanID P.. 
~"'ha !>idi idi. Onun :kn.ti sükÜtunU te "' 

)\Ptla lstatıstık bUrosu son yıllar_ min için orta.den kaldırdılar. 
~ .Sibı il :nurua sayunlıırına ılaY"=· - N~\.in !j.S]ıidi idi? 
lk .. ' Ya &llfnı.-u hakkm.._ bir lııta· 
~'\ile 11~ ... Bu suali soran Jakelin idi ama 
ltıı' 2 :n:ıl5ftr. Buna göre ailn~'11 Fuvn.ro cevap veri.rlcen Jôzlerini 

ı lcıta ar 216 mlcyondur. Muh. Rozaliye clikmiÇit:i: 
lar ıırasmcıa Amerika mUs. btr - Hiç şüphes'.z cinayet gecesi 

, ~trı~l"lk~Üllm kaydedllml,Ur. birisinin Madam Doylun kamara • 
~ıı 11 ıuıın nUrusu 1800 deltlnc n:ı. smn girip crktiğmı görmilştU. 
~ ~ 180Q 6t.ta •rtmıatır. Avrupada Dedi ve Puvnl'Ollllll çok hassas 
~ yılına D&Zaran s defa, b.'lş kulağı Roz:ilirJn heycca.ııla Sik sık 
ttr. ~ lae Y&lruz. Dil defa c.rt • nefes nldığını duydu. Genç kız göz 
!-, l!ürt~a nUtUSUDun yarısı As • i:ap:ıklar1'I a.sa.blyetlc sık srk ka. 

\ "11~ biri A\'nıpndaCbr. A\'ru. "'Iyordn. Rozali Oterburn tam ma. 
t1ı..,, l\ıı3a~rc murabbaı başına 16,M ı ~asile lınfiyenin h~klediği hcyeca-

29,9 n\ltus dUıJmelcte-;llr. nı göstcrlyordu. Nihayet .sordu: 

- Kimi gördüğünü royledi mi? 
Puvaro men*'i manıı\i:ı. baamı saı.. 

Indı.. ken<li:crine doğru ynkl'lŞ3ll 
ıldnnl.arın görtinü~il duydul:u-.. 
Kornelia Robson kO§arak va.nları .. 
na geliyordu. 

- Jalı::elin, Jakelin, dedi. Yine 
~ feci seylcr oldu. 

BU BtR SUİKA~TTffi 

Jakelin de cloğnıca Mis RolJt;ıoınn 
doğru k()f?tu yalnız kalan Rm.al~ 
ve Puva.ro mukabil istikamete doğ.. 
ru yürü<liiler. 

- Niçin bana öyle baluyoIW • 
nuz Mösyö? Yaba hakkımda fena 
düşünceleriniz mi var? 

- Ben de lılatmazeı sizin bu iki 
sualinize cevap olacak 1::5.r tek sual 
ooraymı: Niçin bana bütUn haki.. 
kati itiraf etmiyorsunuz? 

- Nasıl M"'osyö Puvaro? nu sa. 
bah size blltün hakikati itiraf et. 
miş değil miY.IDl? 

- Beni affedin matmazel, faht 
çantanızd-'l sedef kakmalı kUc;ük 
bir rovelvcr taşıdığmızı söy~eme
diğir.iz gibi dün şahidi oldngunuz 
\•akı!ann da. hiçbirini anlatmadı • 

nız. 
Ro:rali kızaramk şöylo cevap 

ver<u: 

- Doğru söyl~ua möa 
yö. Ben çantamda hiçbir za.ınan ro. 
\"elver bu'undurmam. 

- Ben de si~e bUyük bir :revol 
verdcıJ: ~ba.hse:-ınıyorunı mat.ına.ıcı .. 
söylodig.ın küçUk OYUllcalt gibi bir 
~ey. 

Bana bütnn hüY.ikati anlatınıaıu. 
zı istiyorum. 

- Hangi haltikaU? 
- Mademki siz gördüklerini~ 

bana söylememekte tarar ediYorsu. 
nuz? O halde ben n.nla~. Gc • 
minin loç ta.raf:11dn. dolaşırken bir. 
denb!rc dıırınag-a mecbur oldunuz 
çünkü orta ta.rafta bir kam~ 
Linet Doylun kama.rasmdan biriai.. 
nin çık.tıi;'llll görmüştün.üz. Bunun 
klnı olduğunu, bir saniye sonra. ta 
mamen a.n!a.dmız. Bu adam ileriye 
doğru gitti ve orada.ki kamaralar. 
dan birine girdi. Nasıl aldanıyor 
muyum matmazel? 

Romli cevap \'ermedi. Puva.ro de 
va.m. etti: 

- swrut etmeği daha ihtiyatlı 
bir ha:reket olarak kabul ediyorsu
nuz değil mi? Koou.ştuğunu, gör. 
dUklcrinizi söylediğiniz takcUrdc 
şUphcsiz iJam kararmm imzala -
mi!; oJacağmmlan korkuyoraunuz! 
~bir aıı iglıı genç kız: mağ 

• 
Jlıp edeceğini aLlad:ı. Çünkü cesa• 
ret.siz'iğinden kaybetme&l mükem
mel bir t.ahıikti. 

Rozali güzel dudaJtl&rw, Utriyen 
dudaklannJ oynatarak 1U iKl ik.e • 
lime Jle C'.Wap Yerdi: 

- Ben kimseyi görmüş deği -
lim. 

OÇtlNCU MUZAPTEBlYE'I 

Mıs Bover koOe.rını indirerek 
doktor Roı!merin kama.rasmdan çık 
tı. J:ıkeUn derlıal 1'omeliadan ay• 
nla.rak hasta.bakıcı ikızm yanma 
koştu: 

- Na.sil? Nasıl? 
Diye heyeeanls. aordu. Puvaro 

cevn:br ifitme-k için tam vaktinde 
.Yet.iVQlifti. lli3 Bover bu mewu • 
ciiyetten biras ra.ha.tsız obnuş gibi 
görUn Uyo.rdu: 

- Pek fena değil,. dedi. 
- Yani vaziyeti iyiliğe doğru 

siliyor mu? diye Jakelin bağırdı. 
- Şunu itiraf edeyim ki bir an 

evveı bir limana. gelmcmiıcde bü • 
yü.lı: menf&Uer vardır. o zaman yu_ 
rayı yık&Jnalr, temiziemelc ve has • 
t.ayı tunamen kurtarmak mümklln 
olaeak. ~ Paftl"O ne saımıı 
ŞellaJe çık~? 

(Devamı var 

latanbul radyosuna el konulduktan 
bir mllddet sonra TDrk tel.tiz telefon 
flrketinln tun,.uıe bııolnnmqtır. 
On aenedeııberl devam eden bu tas!L 
ye f§i pya.m dikkat bir aat.baya gir • 
m.l§Ur. Bunun için ticaret veklletının 
tenalbfle bu telsiz §lrketlnln hJııeedar
larmm Ankarada. tevka!Adc b!r top. 
lantr ynparak elmdlye ka.dnr olan tas. 
!iye v:ızlyetl ve hesap işleri üZcrlnden 
izahat ıılmmasma. karar verllmJ§Ur. 
Bunun fçln nisanm 17 sinde Ankarada 
bir toplantı yapılacaktır. 

Ticaret odasında tef tiıler 
Ticaret odasını tefti§ eden ticaret 

vekAletı mllfetti§lerlnden maa.da ma. 
Jiye vekAletı pul mU!ettl§leri de orada 
teftlılcr yapmaktadır. Bu te!Ufler es. 
na.anıda odaya b:ızI pul cezalan veril· 
mişUr 

Bak~rköy salıillcrinde bir 
ceset bulunclu 

Dün Bakırlr.üy clvarmda. Ambarlı 
ahlllcrinde bir crlcek cesedi bulun • 
muştur. Cc.sedin ~e elbl•ı.1 
n.rdı ve şişmişti. HUviyetlnln tubitl 
için ceset morga kaldınlmış. mUddcl. 
umumlllkçe tahkikata ba.,tanmıetrr 



LONDRA ŞEYTAN~ 
~'a'IJ\n: Çeviren: 

EDGAR VEHIP TAYLAN 

- 16-
fim. ı_ıciyn Dr:ı<!y ~ın:z tH.ııı<ler - H =; bir ş.;y j5ittirıiz ıni? 

ia-ı-&cn Fnb t ~en~ kadının bt~ pe 1 - Hic bir şey iş1tmedim. 
rifnn l .:ı i . ;jU.Gsini giderdi. Dnncy Tim l;ahç~yi ar~1:nd:. liic i>ir 
:n arnrın nh··~ unu t elefon <·lmi~ı :. ny:ık izt yoktu. G::ır:ıJın yakm~nrıa 
Oııdn.~ı y~ı+·n mı bekliyordu'? izlere fo5adüf t.lti. Fcıkat buıılar 

Lidy:ı. rı-.::r . .,:ı.:-ı bir ,.aziyett,·y da . .anlaşılnn f!t~:"r'e aıtti s~o 
di. Aı::~ .; !:v~•ıhnaştu: ker i çağnttr, vo ba hususta fi!, · 

·-· B .. giln üğ:{'·den sonra 3ızi p · I rini sordu. l.Jşak bir JJ.h;:a tered~ 
v.imd1: hc.klrrim. Gelmezseniz K::.rl düt ettikten sonra hiraf etti ~a 
ton oteline b0 ·1 gelirim, tı::l~fon1.1 baha karşr g~-r~j:ı gitmıı:: Ye ı~eno• 
impamas: bir c.ıüu. başına P..!"aş"...ınn:: ya.pm.:f'.tı 

'1,. • v a ı · ., M . " o· :t • mı ya_-ıgm an ırıav11. 7..~ .c - lS:..Cr ıtv:-:-ıyfı kaçrraıı , · 
basu. Tam kahvaltıyı bitirtiiı'..'ı ıla.m size J~ tecaviiz eJip baı:ı:m 
sırada f~(ıç~ n ile bir te!efor. n:~:· yaran adom oJma:.:m? :. 
habe:-csi hn~-c:· vc:dldi Tim, l\ ·1 ı;>ri. Stoı:.:r lıern€n cevap vermedi: 
nin ~er.iııi t:uırrnakt:ı rrU~lük erk . - .?ıze şu . kadannı söyliyebiE 
medı. r~. k 1... ben.ı yaralayan ~h!.; 

- Siz rni::ıi niz Misle!· L:rndmı ': k:ıt 1r:~1 Ley Daney değiiGi. 
Hemen :yoia ~ıkıüıilir ıniciniı.? .l'::n I &.:Sl nsabi ve hırctnclr. 
iyisi ta~'Y~ı-cyle. ..- D~r~_y. olrnadiğma neden 

- Ne oldu? b<~:yfo oounsıniz? 
Genç kız nefes n~feSC}di. .:::r~!«'r. gözlerini bir noklaya 
-· Mister Okvra.yt ortadan dıkrnıştı. 

kayboldu. , - Lev Daney b;nfm. kardeşin: , 
1'im bir saat sonra tayyareyle de on~an_. Kansı sı?.e bır şey söy. 

§imal istikametinde uçuyordu. Sa· lemedı mı? 
a.t ikide Kla~kov tayyare meyda. 
nrna vardı. Meri onu tayyare 
meydanında küçük s~r otor.1obi· 
Jiyle bekliyordu. Yolda vakayr an
lattı. 

Bir gece evvel fötiyar Okvrayt 
_ça.h~.ma odasında Meriye birlrn~ 
mektup yazdırmış, sonra genç kı· 
zı u;'kuya gönderml<rti. J{en<iısi 
oturup yarış raporlarını tetkik e· 
diyordu. Stoker, daha sonra çalL'=. 
ma odasına girince odayı bos bul 
du. Masanın üstünde yarış hesap· 
la11nın neticelerini fötiva eden bı:
kiğıt vardı. Uşak bunun üzenne 
M;ster Okvrayt'm yatak odasına 
çıkmış, fakat onu orada bulama· 
nııştr. 

Stoker bunun üzerine Meryi U• 

yandırmııı ve müştereken bütün 
evi aramışlardı. Fa.kat ihtiyaı 
Okvrnyt'a ait hiç bir iz bulı.:na. 
mamıştı. 

- Zabıtaya haber verdiniz mi? 
Genç kız başını salladı: 
- Hayır. Bazan kimseye bir 

~Y söylemeksizin başını alır gi · 
derdi. Meri, şaş!an bir vaziyet
teydi. 

- Az ;kalsın polis müdürline 
telefon edC'cektim. Fakat sonra 
bu fikriirden caydım. 

J31>..ra~rcc çalışma odasına ger.
tiler. Her şey olduğu gıbi yeriııd 
duruyordu. Sadece lambanın yan 
ması Meri'nin hayretini mucip o!. 
muştu. Hasis ihtiyar bir yere git
med " P (nee muayene eder, söndü
rürdü. 

- G cc hiç bir gUriiltü işitmt· 
diniz m1? 

~Ieri tereddüt etti: 
-1,,"ttim, ama bilmem ne dere 

ce cheron-ı"yet atfetrr.eli. Bu evde 
her t["<::C t krrtılnr olur. 

- Ne g"bi bir giirültü oldu? 
- Sa..nki birisi düşüyormuş gi· 

bi. Benim yatak odam tam Mister 
Okvrayt'm çalısına odasının üze-. 
rindcdir. 

Tim geldiği andanberi Stoherin 
halinde acayip bir değ'şiklik var· 
dı. Son derece heyecnnh olup b!: 
heyecamnı gi:clerneğc çalışryordu. 

Tim onu sorguya. çekti. Aldığı 
cevaplar tatmin edecek fiekild,. 
değillerdi. 

- M~ Grir'dcn fazıa. ben de 
bir şey o'lmivorum. Yazı rr.asası .. 
nm öniindeki ko:tuk devrilmiş ve 
şimdi gördüi:'iiniiz vaz:yette duru· 
yordu. 

- Daha evvel yatmış mıydr . 
mz? 

Stoker başını salladı: 
- Ha.yır, yaramın tevlit ettiğı 

ağrı beni uyutmadı. Saat üçe ka 
dar mutfakta oturdum. 

-10-

Tim afallamıştı. 
- Daney sizin kardeşiniz mi? 
- Evet. Haldki ismi Dan Sto· 

ker'dir. Küçükken ona hep Daney 
de~dik, ismi Daney kalmış. Mis 

1 
Grır'in hayatım kurtardığını bili· 
yorsunuzdur. Celf'le beraber bu 
civara misafir gelmişlerdi. Art1k 
Celf'i evelden tanıdığnm inkar et. 
mekte mana yok. 

- Kardeşinizi en son defa ne 1 
zaman gördünüz? 

Stoker gözlerini Tim'e dikti: 
- Bu sualinize cevap vermiye· , 

oeğim. Lev ne de olsa benim kar. 
deşimdir. Onu ele vermemi ben· 
den herhalde bekliyecek değilsi· 
niroir. 

- Lev'i son iki ay içinde hiç 
gördünüz mü? 

Stoker başını salladı: 
- Bu hususta size fazla rnruü. 

mat veremiyeceğim. Yalnız şu ci· 
heti tebarüz ettirmek isterim ki, 
Daney Mister Okvrayt'ın kılımı 
dokunmazdı. Hiç değilse Mis Grir 
in batın için. Lev bıçak kullan. 
maz. O, işlerini tabanca ile halle 
der. Bir gün gelir de yakalanır.sa 
sehpaya gidecektir. 

Bu en son cümleyi ııöylerken 
Stoker'in sesinde iftihar duyulu. 
yordu. 

Stoker devam etti: 
- Cclf'in öldürüldüğünü işitti· 

hrim ?.aman kardeşimin günahın: 
aldım. Zira Celf b:ir dolandırıcı o. 
lup, Lev'e arkasından kuyu kuz· 
malda meşguldü. J{endisine Gl:ıs· 
kov soygunundaki hissesi tediye 
edilince memnun kalmam~tı. 

- Siz kendi hissenizi aldınız 
mı? 

Stoker gülümsedi: 
- Lev'in işleriyle alakam yok. 

tu. Size bir kere daha söy!em'iş· 
ti.m. On beş senedir hiç bir vuku 
atım yoktur. 

Tim zabıtava telefonla haber 
verdi. Biraz 5.onra memurlar gel. 
diler ve evi yukar dan aşağıya ka 
dar ara'ilJrdılar. Lev, ihtiyar Okv 
rayt'ın ansızın sevahata ~ıkma.k 
~bi garip bir huyu olduğundan 
bahsedince memurlar endişeyi mu 
cip bir hal mevcut olmadığı neti· 
cesine vardılar 

Zabrta mem~rlan gitikten son· 
ra Meri Tim'e sordu: 

- Ne zaman Londrayn döne· 
ceksiniz? 

- Gitmemi mi istiyo~'.!n? 

(Devamı var 

-30· 
- O lı..'lldı• !iao'\ kcndiıuJ U<.nna.;, ım: 

Ban:ı. Şlllı;::-h:ı;-· t>:ıt,...ldı:\nCl"l"1ncle üç 

il)" tçi:ıde or. bf11 nltın yiyen m~bur 

l ıııı ;:-o drrlcr . n t•nim l'ckin rJvurmtla 
hcş ttıne ı;U'tll{:riın \':ırllır. Aıtıunlıır:m 

Ç'Liı':'•• · · b .. ıı lmzır yerlın. 

- nu :ınıl.lr sı,~n·ct ı;ann mutlnlc.1 
b:ıb:mıluı:ı l<alnuş olın.'\Jı ~: 

- Ş••J•hC'tılz .. bnnln> gibi bir lld.t\m 

S,.ı k- •br !'c•n Pti ıüıua111 tforiltı Jcıt7..a . 
~U.i' ı, :n 'yOf • 

tolıııaııYI •1 -::ı:r:a.ı:usaaıtım ._., • 

·- :; .• nldnc :ut ı:idl.voı-.cJ\1' 
- l":\"OC.. 

- Onaıı;ın ~;ı.ıı:ha~ıl g"~"t . ......, (°'· 
Yft.7. bar ) dakl ~ ıldı:ı.ı gurııu•, i ıınu t • 
ma: Kcıılm ıı.llmlarımııı c·ı ı:oh'llrıtı 
~iyen odur. Se ~nııı.·uı ka.dm ılır o bil. 
sen. l nomr. ona ltlr kere ıt.t.uldu nııı, 
~ :ıJ;;ı>:unı <'lı ılnıJ,.n kıırı nraruı..7~ Ko\ıH, 
hırpalar •• vt: ıw.ıı ı::cı:c cmnn knım•m • 
dıın nyrılnm:u.sıu ! 

·- '!'a.r.n korıll'tlt!I inAaıı ı ci) iP i• . 
pışlmn J;ıı.dın!Mclan ..• 

Tango g aı.ın: 
- :stızUrull yabt .-lnna , • •"'-

lı: O imınnm .'"lllmı;ına ,\'UjlI;Aeak l ~·ı

d:ır di15l!k bir m:ıhlflk dc~lıltr. On" 
tutulan, onun ~akasıM yapı~o b~ er 
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2 - nnyUJt Şehir 
8 - Po:ıııı rrn~('SİJıde. 

1) o K 1 O H 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEKiM,, 

ile sabah öğle 
I Her yemekten sonra gÜn de 3 defa muntazaman 

ve a" şam 
llAIUI.!l'R M'VTEHAS8181 

nıvanyoıo Jl)4 

Mı!r ;-en~ qRatlerl: 2 5. 6.Jl'l " :1239• 
- . - .. ~ •.,:ı.t.ı.;.+''"'· 

TURKiYE iS BANKASI 
l &U l.H..hn.M) l'E.Ll!aU 

Küçük Tasarruf ı adet 2()()(; Llra.lık • 2000.- Ltra 

Hesaplan • • 1000 • - 8000.- • 
1 • 700 • - U)O().-

t94% ••nAM:tYlt PLANJ a • {>00 • - ıeoo- • 
KEŞtUELEK: % Şubat, 4 10 .. 260 - -~ • 

~layu. ı Atu11t09, Z tktn.. '° • 100 - - 41100.- • 
00 • 00 • - lôOO.- • 

clteşrln ıarthleriode 2QO .. 20 • - 6000.- .. 
,apılu. 200 . 10 • - 2000- . 

Evlenme tek/illeri: 
• 30 yaşında lise mezunu, orta boy. 

lu yeııU gözJU, Anadoluda 2 bUyUk 
tuhafiye mnı;-~ıuıı, lstanbulda bir ya. 
~hanesi bulunan bir bay; sanıım ve. 
ya esmer, balık etinde ıS.25 yaşların· 

ıla bir bayanla evlenmek Lstcmekte • 
ıUr. (F.F.) remzlne mUracaat • 232 

• Ynıı 18, boy 164, kilo 58, siyah dal 
gah saçlı, yeıııı göuU mUtenaslp vt1 • 
cutlu, lise tahsilli, ev işlerinden an • 
!ayan, okuma ve müziği çok seven, 
hassas iyi huylu, karakter sahibi, iyi 
bir aile kızı, yüksek tahsili, 25 .30 ya • 
şmda bir bayanla evlenmek istemek. 
ltdir. (B:ıhar) remzine mUracaat- 283 

itekleriz. Ah Tlyen.I~o .•. o ne ı;ılrtn, ne 
sc-hhar bir kadmdır •• 

ltnınımura birdenbire ürperdi ve 
' n; ret1n1 glzllyemcdl: 

- !lie dedin.. onun ııdı 1.'iyen-1<•0 
mudur'! 

- Evet .• f'lHt •• gallb:ı onu b:\ıikl\ hır 
) t•rde sen ık gördiin ! Çilnl<ii o ;nim 
c ıe-: nyını b:l5l<I\ ıncınlcl<etl••nlo ı;~ı • 
rird\. Hele i.nrrııı·ı.?ı·rı\en, ı' m•·rllcalı . 
ıard:rn ıll" l;aıiar çok llM!ıı, pn!tıtl:; 

:cı1riıı r: l-ıtrdı hil~m .• 
- Bu kııdının oereıı ~ld11~1ın11 bil;. 

.'·or muıoun ! 
- ~:ını;ha~ 1111,:Ub. ()O\İıı! l<Ulllluıd:ı · 

nı onu d:ıinn lıirıı.; ı y.:- <'d erdi; bu adıı.n• 
hir glı., b:ıırl\ 'l'lycn • ı~onurı yurı Jn 
pon, yıır: (,'lnlı old••A"tmn siiyleı11. Bir 
l\mlıl; lwndi'il lıtıçlıl<keıı, annesi bir 
1ıı~illn• de nwtrrı.lik etml9. Karışık 

hlr ıııltırn: .. , . ~r.U\nı. 

'ron·•ıı, yol nrnl•daşmm ean alıenk 
<1.ı.ıııar:nı -- lll!r.:lyerclt - bulmu tıı. 

K:ımliwıra :ıt U tü:ıdo hir ınUdd<'t 
cMl"\\Jl('c~" c..ı:ırak su.oıtu. 

Toııgo ynnınıl:ı.ltl hfoıybeı<lnciaıı kUı,:Uk 
fl.lr tıı1nın f,•ılrnn1 ı : 

- l'"l'·Cu i~:er wlaa': 

• 27 yaşmda resmi bir müessesede 
60 llra Ucrctli bir bay, 18-23 ya§ • 
ıarmda, iyı huylu, fakir bir nlle kızı 
ile evlenmek istemektedir. (F. Suba . 
şı) remzine mUraca.tı.t 23'1 

Aldırınız : 
(Tunalı) (Deniz 18) !M. 42) (tlmlt S) 
(Cldd1) (Uygun) (Y.Ş.) (M K .A.) 
(H,K, 218) (Ecları (H.T. 8) (Anla~a 
ıım) (N,U.N,) (El) (Ayla) (C.M 

(A.L. ) (M.Z.E,) Nadide 79 

(2G Sezen) (M,Z.E,) (Ayy1ldız G ı 
tEnıekll) (S.S.) (Pembe zarfı (CM 
(Ad, <1. İşkan) (B.1, Kaya) llnanr-. 
<Emekli) (S.S} (Pembe zal'fl (Mcl'lh~ 

(Sezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (GörgUıii~ 

Kanılnıura reddetmedi: 
- İçerim.. 

Tongo ko.)ııundan kUçUk meşin bir 
kese çık.ırdı; ~,iıılllerin sefcrdr ımık"• 

dlye kullıı.ııdıldarı bu kesenin a~zını 

:\Çarak içine içki doldurdu: 
·- Al bakalım .• buralanlll bun·ı hu. 

lanı:ı7.sın ! 1 
1 

Kıı.nıiıuurıL hl r .) udunıda içti: : 

- T~cltluir f'dcrlm. ırakat çok ha- 1 
rır ..• 
Tonı;o hayretle baMı: 
- Nl'I dı..'tllrı. Çol' rnıı hafif'! 
- f. \'ct. Ç'ok hafif ctcdıın ~'l\. ,\ dPlll 

!111 gtbl. 
-· Sakın !'lın:J au ~·crınl5 nlmı~B

)"Ul'.l •• 

A'nı ttılıınıılan liı•ııdl .. 1 de doldunıp 

l1:t1 \'C yUzünli buruııturGu: 
- Ne ıtlu:.cı dcliktmlısın sen ? Bu. 

rutt:ın daha lt ı~lcln olan bu lçkl~·e ha . 

nt denir m i l' 
_ B u ndan aertı ınsnnı bir gcced(' / 

m"~rıı glltilri.lr. 
- ı;rn dlln J:'e<'.C !laba.ha kndnr iki 

l,ere ~·rldlrııl:t Sa.lu• l~hn. O!"ne at \\ıı. : 

ttındc dimdik dunıyorıını. J 
U>ev3.nıı var 

dişlerinizi fırçalayıruz, 

~en ı ·evazım Satıaalma 

~owsyona ıan~arı 

7 adet Telefon 
70 ,, Flnc:ın No. 2 
70 ,. J)C\'e boynu 
70 ,, AitıJç dlrl"-k .6 lllE'tre boyunda,. 

S.5 kilometre çıplak tel 
9 metre B:ılur boru 28 iç kutur, 82 dı' kutur 9% Atmoefa 

11 ,, nıı.kır bom ıs Jç kutur, %0 dı:? kutur SSO atmosfer 

Yukare!a cıns ve miktarı yazılı yedi kalem malzeme 3 nisan 9t2 cuını 
gilnU saat 14,30 da pazarlıkla alınncaktrr. 

lateldl!erin belli gUn ve saatte Kasımp<l§ada bulunan komlayoııa mUra
caatıarı. (8958) 

~ * .. 
Radyo alınacak 

AkUmll IA törle çalışır ve ikinci oparlörle birlikte ( 7) adet radyo a.hlzeııl 
alınacaktır. 

lsteklllerlo 2 nisan 942 ekşamrna kndar Kasımpaşada bulunan komi$· 
yona teklifi 'rint vermeleri. (3918) 

1f• .. ~ 

1000 metre kaynaklı ı;:ellk boru 1 Pus 

1000 .. " " ı 1/4 .. 
2000 ., .. •• ı 1/ 2 • 

2000 .. .. " " 1 3/ 4 

5000 " .. " ,.2 " 
YukardR miktar ve ebn'1ı yazılı horul:ır satın alınacaktır. 
Taılp olaulnrm JO n ls3n 942 gUnUnc kadar teklif mcktuplnrmı Ka.811Jl 

paşada bulunan komLsyon:.ımuza getirmeleri ilO.n olunur. (3915) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 

Beton işi inşaatı 
ı - Muhamm"n bed<ıli 1G318 lira 80 kuruştan ibaret olup yaptırılacak be• 

ton i ln n pazarlık ekı!Utmesl ı nisan ı9i2 çar§amba gU:ıU saat H tC 
lzmllle tersane kapısındaki komisyon binasında yapılR.c:ıktır. 

2 - Teminatı ('l 223) lira (91) kuru;,tur. Bu i§e alt fenni, hUSU8t §&rtııaıne 

ve projes i k omisyonda görülebilir. 
3 - Pazarlığıı iştirak edecek taliplerin bu lglerlo Uglli olduklarına dair pa. 

zarlıktan bir hafta evvelki tarihll Nafia mUdUrlUklerinden ehliyet ve 
mahnııı <'mnfyet mlldürlUklcrlnden alacaktan hlisnUhal vesikalarını 'le 

yukarda yazılı temlnatlarile birlikte belli gUn ve saatte komtayon" 

mUracaatları. ( 38G2) 

Devle~ Demiryolla rı ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları ...__,,,,,_....,, ________ _,. 

Muham men lndell (1114) Ilra (80) kuruş olan 500 adet pirinç tazyiJdl 

5u musluğu ile 262 adet pirinç tazylkll su için volanlı t evkif musluğu (9.•· 
942) perııcmbE' ~UnU saat ( 14) on dörtte Hnydarpaşada gnr binası dahllitl• 
dE'kl komısyon tara.ından açık eksil .. me usullle satın alınacaktır. t 

Bu ışe girmclc l ııt" ycıılerln (85) lira (861 kııruı:ıluk muvaklmt tcmıno 
ve kanunun t~yin cltlğı ve::-::ı;l.'c birlikte eksiltme günU saatine kadar }<O· 

m!svo::ın mt..recnatları ırızı: ct:r . 
·Bu 1~ c.it ı,;J rtnamcl r ı .omlsyoııı.liın parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(3741) _. ___ _./ 

Devlet Den!z Yolları hlcl me 
Müdürlüğü İla nl a rı 

U mum 

30.3.942 .. G.1.942 tarifıine f~a dar muhtelif hatlara kalkacO~ 
vapurların isimleri ve kallns gün ve saatleri ve 

lıdkacakları rıhtımlar 

i' \'L \l>i'?"I "': HA'l"ı l 

B\Hfl!'i HATTI"; A 

.~l lJDANl"A HA'I 11 

~ · • nm.:ıı \ H ATii 

ıi.-\ RARt<lA H ,.\T:fl 

j 'ltHOZ H .\ TTI 

J\ l ' \".\LIK HATTI 

Pazar tesi postası yapılmıyacaktıl' 
.... ı~ 

l'erşembe 17 de Ege Galata ııbtı..-

dan. _.ft 

Cumartesi 18.00 de Tırhan Slr~cl ~ 
tımmdan. Bu posta İnebcluya kil 

g idecektir. iJ 
lş'arı ahire kada r posta yapılmıyııc 
tı~ , 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.~o~ 
lı!arakaz cumartesi 14.00 ı de 'JT"" 

pazar 9,50 de Marakaz Galata. rılltJ 
mından . 

Pazartesi, çnı·şamba ve cuma. s.oO 

:::ı:;c~a~~~o r~:t~~;::nT:::: ~' 
umından. y 
<.;alı 19.00 da Bartın cuma 19.00 cıs 

tnlya Tophane rıhtımuıean. ti 
~alı 9.00 da Antalya Tophane rıb 
".nından. t 
Çar,amba 12.00 de Bursa cuınıır 
12.00 de Kemal Sirkeci uhtınıııı~ 

l'l.Ul R 1. {'İ l'OSTA Pazar ı3.00 de lzmlr Galata rıhtııı' 
• dan. Bu posta gidiş ve dönUşte ()l 

. • bo!u ve Çanakkale~ e ul!'rıyacaktır·,., 
SOT: \ apur seferleri hakkında her tiirlii mu!Ctmat nşağıd:l tPlefon auoı' 
!arı yazılı ı:.centclcrlmlzdc-n öğrcnllcblllr. 
'~ '\f,AT,\ iM S ACENTEUC I Galata rıhtımı Limanlar Umuııı A" 

• n'J" 
MUdUrlllğU binası altında ""' 

<: \ L.\ "f.\ ŞUBE ACFl~TF.Ltt.t Galata rıhtımı Mıntnka J.lınıın 

H.<!lsll~ bln:ıırı altında. 40t 
ı.,tmiECl şum~ ACEZ\ J.'~LlGt Sirkeci, Yo~cu snlonu. 

'(89 9) 


