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SALAA1BO 
Roman tarih ve edebl~at inernklıları için bu· 

lu.ıımaz bir e11Cr.. Yarınki saynmzda tafsl!Atını 

oktıymıuz. 

DUMAN OLUP GiDEN YÜZ BiNLERCE URA Aaıl·kablr nası 
Vapur ve trenlerde fenni surette 
yakılmıyan kömürlerin yaptığı 

zararları önlemeliyiz 

Park kısmına 15 bin kişi, Hole 250 
kişi birden girebilecek 

Atanın mubtew ıotoıraDarı, kıyafetlerı, el yazıları, şabsl 
eşya ve ldtaplarlle bir de mlze vlcude geUrilecek Yazan : AsUH Us 

İstanbul lbnanmda De\·Jet De-1 yarunaksızm b:ıcalarmda.n çıkıp 
nlzyollaruıa ait Türk \"Rpurlan llo gitmesi ile kaybolan şey kömürde
ya.bancı Jjmarıla.rdan memleketi. ki hararet kuwetin.in l üzde yir
m~ze gelmiş bir takım ticaret ge- mi~f, yinnl bc.5ldir. Şu halde bir 
mıleri hemen her gün yanya.nıı. ~ferinde yüz ton kömür yakan bir 
dunnaktadır. Bu yab:ıncı gemileı·- vapur bu sayedo sarfiyatının yet· 
le Türk bandıralı gemilere zaman mı~. ı.eksen tonunu ta~rnıf ede. 
zaman dikkat edenler birinclleıiıı bilir 
bacalarmdım pek nadir olarak du- Bi~ seferde 80 ton kömür ta.sar
ma.o çıktığı halde ikincllerin ekse. ruf eden bir vapur senede 20 se
riya dalga dalga. etnl.fa bulutlar fer yapıyorsa. 1600 ton, yani en 
savurduğunu ~örürler. Hatta ba· l.'$lğı 25 • 80 bin lira pa.ra ta..sar
mn bu dom11.11lar riizgfırla l•öprü ?"Of ediyor demc.~<tir. Ilir tek '"3· 

ti.zerine ynyılır ve gelip g~cnlerin puron sarfiyatından elde ~lilecel.: 
ııefes borularmı hka.ya<'a'k ha!e ge. bu menfa.:ı.t bütün \ııpurlann, 
Urir. O derece de mhatsıilık ve. trcnleri.n, lıı.bri':m1ann kömür ta
rir. sarnıfu ile ne mühim bir yekun tu-

Acaha bunun sebebi nedir di~·e f.ae3ğı arhk kolayca hesap edlle
sorul a belki alikalı olanlar Türk bilir. 

gemilerin.in kullaııdığr kömürü ko- lfü bu iddiada bulunurken fen 
surlu bulacaldaniır: "Ne yapalım, 
bizim kiimürler JyJ yanmıyor. Faz- Y;ftnlnde hcnUz keşf edihnfş bir kö. 
la gaz ~ediyor.,, diy~lerdir. miir yakma o.c;ulünden bahsefmiyo. 

Hnlbuki iı:in esası hiç de böyle ruz. AranD'S& bu usulii bilen ve 
değildir. Türk gemilerine verilen mükemmel .rnrett.e tatbik edecek 
kömürler Im.lit.e fUbsrlle asln. ya- l<abiUyette olan Türk ma"...inistJeri 
hancı kömürlerind-cn geri kalmaz. bulunduğunu biliyoruz. Lazım olan 
"Iukıı.yesc Zonguldak m:ı.denhıdcn ~y. kömür yakmanın gerçektcu 
kömür alan yabancı gemilerin ba- fenni bir ~i oldağmıa Jnanmak
f'&lan Uzerinde yapılrrsa bu baki- tu. 
kat derhal :uıla5drr. Hak&attc pek buit olan bu usulü 

İ!iôin mahiyetine gelince, bu, sa- irilen Türk ustalannı arayıp bul· 
dece \'Bpurlann oca.klann<la kv· mak ve onclan sonra onlann bilgl
mürlcrin fenni seldlde ynkıhp ya. )erini mooı.leket.e yayacak tedbir
) almamakta olmasından ibarettir. ler almaktır; bUenler vıuııtaslle 

\'apur, demiryolu, fabrika ocak- bilmlyenlcre öğretmektir ve bUgl
lımnda çal~r fenni şekiJde ça. ieri mutlaka. tatbik ettirmektir. 

!ışırsa arledilcn kömürlerin her Boba.lamnız isten artmaz, dlş
zerrcsı yn.nar, bir kısmı gazların ten artar, demi ler. Tasarrufun 
~aıırriakSızıri oacalardttii hanya ~ı- doğrasu bcm ilt.a, hem ditten -
kıp beyhude kaybolrmısına meydan unnaktadrr. Kömtir lıııtthaHnJ bir 
verilmez. Ocaklarda kömür bu şe. taraftan artmneğn çalı,uiccn sa.r
ktlde ynkılmca da baca.laman her fiyatını da ekonomik şekilde ya.p
\1lldt zifir gibi dumanlnr çdonaz. mak lümıdır. Bu yol vardır. Ve 

Fakat kömürün fenni surette bu tarzda tasarrufla her sene va.
yakılarak bacalardan duman ~ık- pur, tren, fabri'ka baca.lanndan çı· 
ma.smm önüne geçilmesi sadece kıp havaya kanşan kll'\·'Vet ener
havn.nm sfiliyetini muhafaza et- jilerinin kaybolup gitmesinin önü
mek meselesi değUdlr. Gazhmn ne geçilmiş olur. 

Urfa mebusu Refet 
ülgen beraat etti 

Ankara, 19 (A.A.) - Türk Ma 
arif Cemiyeti merkezinde ve bu 
cemiyete bağlı Yenişehir kolleJin 
de meydana geldiği iddia olunan 
bazı yoksuzluklardan dolayı bir 
müddettenbcri Ankara ağır ceza 
mahkemesinde duruşmalan ya. 
pılmakta olan Urfa mebusu Ra
f et Ülgen ve muhasebeci Zeki 
Ülgen'in muhakemeleri bugün 

sona ermiş ve muba.kıe!ne, bak. 
kında mevcut deliller vicdani ka
naati temine kafi görillmcdiğin • 
den mebus Rafet Ülgen'in ve kol· 
lej muhasebecisi bulunduğu sıra. 
da muamelatına dıa.ir ehlivukuf 
tarafından yapılan tetkikat ne
ticesinde bir açığı bulunulmadığı 
anlaşrldrğmdan Zeki Ülgen'in be. 
metlerine karar vermiştir. 

1 CEPHELERDE DURUM j 
omern hücum günü 

yaklaşıyor 

Mak Artür, Avusiuralyayı 
kuı iarabilecek mi? 

ŞARK ~ LİBYA OEPHES1NDE: j nebllir. Ruslar da bUtUn gayre~erlııi 
Şark cephesinde Rus tazyiki artı. buraya .sarfetmekted!rler. 

yor. İlkbahar gelmeden Alman kuv. , Acaba Almanlar, bu kesimlere yeni 
vetıerlni sarsacakıarmı söy)lycn Sov- ihtiyat kuvvetleri ml getirdiler? 
Yotler, buna muvaffak olmnk için bU. Böyle IBe Almıı.nlarm ilkbahar taar. 
tUn güçlerini sarfedlyorlar. nızu için hazırladıkları kuvvetleri da. 

Rwı muva!!nkiycUnln, lnglllzlcr f. 1 #Itmıa olmazlar mı?. B&zı askeri ya· 
«:in ne derece ehı:mmiyetll olduğunu zarlnr: ''Almanya ihtiyat kuvvetleri 
aöylemeğe JUzum yoktur. Bir asken cepheye sevkettl f.le, ilkbahar taarru
}'aZar, Cebelllttarık, :Malta, Mısır ve zunu yapamaz.,, ka.naatindedirler, fa. 
Hindlstruun mukndderntınm bu har. 1 knt bu kanaat, bir tahminden ileri gL 

bin neticesine bağlı bulunduğunu söy. 1 demez. Eğer Almanlar ihtiyat kuv • 
emektedir. Fakat cephenin, bugünkü t vetıerinl scvketmıo oı.salardı, cephe. 

durumunda, Almanlar sıkqıtmlnu§ ot. de bir değf§lkllk olurdu. Hakikaten 1h· 
maınrma rağmen, bir Rus zaferinin tlyat kuvvetleri ııevkedllmlf iae, Rua
VUkua geleceğine ihtimal vermek yer- lıırın en ağır ve en bUyük taarruzla. 
..z olur. Gerçi Rijcne kadar uzanan rını önlemek suretiyle karşı tarafı da 
~evrelerde bir ceb haSil olmuştur. Fa- , hırpalamış ve taarruz kuvveUerini kır 
at Rus muvaffaklyetl, ancak mer. mı,, olmuyorlar mı? 
zdc ac;:ılacak bir gedik ile kuvveUe. f Devamı Sa. 2 Sü. 3 del 

ı-----Transilvanya 
Ankara, 19 (Vakıt muhabirinden) - İn§&sma ya. milnasip bir yerinde scmbollze edilerek temmı edile. 

cekUr. Anıt • kabirde bir de Atatürk mllzeal yapıla. 
caktır. M:Uude AtatUrkUn muhtelif fotoğraflan, k.ı. 

yaletlerl, el yazıları, l.mzalarr, bazı §Rhs1 qy&la.rı, tc· 
tebbU ettiği kitaplar te§bir edilecek, mUze Uç salon. 
dan terekküp edecektir. Hava tehlikelerine kar§ı 

anıtta bir mğuıak yapılacaktır. Anıtın pa.rk kısmmda. 
on be§ bin kişlyi iatlab edecek bir meydan kurula. 
cn.kt.ır. 

Romen - Macar 
gerginliğini artırdı 

-0--

Antonesko ihtilafın 
sebebini anlattı 

Macaristan 

Kında başlanacak olan anıt • kabir hakkmd& aldığını 
tafsilAta göre anıt bir ziya.retgAh olacak, buraya bU
yUk blr §Cro! mcthallnden girilecek, onblnlerce Tür. 
kun, Atasının önünde eğilerek tazimini sunma.sına. ve 
bağlılığını tekrarııya.rak geçmeelne mUsalt ola.caktır. 

Anıt, Asker :Mustafa. Kemal, Devlet ReiBI. Gazi M:. Ke. 
mal, Siyası ve ilim adamı, M:Utefekklr yapıcı, Yara. 
tıcı, Büyük dehanın vasıtıarmm kudret ve kabiliyeti. 
nln timsali ola.caktır. Anıt sahanın en hA.klm nokta· 
smda inşa edilecek, şehrin her tara.fmdan görWe<:ek, 
ıı.zameUl bir siluet temin eyliyecektlr. IAlıld gıercf ho
lUnde olacaktır. Bu hol, en az 200 ziyaretçiyi blrClen 
lstlab edebilecek büy1lkillkte olacaktrr. Altı ok, holün 

BAŞVEKİL JtJRt HEYETİ.VE ZİYAFET VEBDt 

Ankara, 19 (A.A) - B&§\."ekil Doktor Refik Bay. 
dıı.m bugün Anadolu kulUbUnde anıt _ kabir Jllr1 he. 
yeti gercflne blr ijğle yemeği vennı,ttr. 

uo70 au!1as11ı\!s .ıamı!W 
bağlılığını belirtti 

GeneraJ Antöneao 

Bükreş, 10 (A. A.) - O. F. 1. 
Hariciye nazırı srfat,iyle söz 

ı.öyliyen Michel Antonesku, Viya .. 
r..a hakem kararmdan sonra, bu -
giin ilk defa olarn.k T.ransilvanyn 
meselesini mvzuba.b.s etmiştir. 

N a.zırlarm, milis yük.sek mensup. 
!armm, büyUk rütbeli devlet me• 
murlarmın ve ilniversite profesör
leri ile ~nebi basın mümessilleri· 
om hazır bulundukları bir nüma • 
yiş esnasında Michet Antonesku 
şunları söylemiştir: 

"Rumen ordusu, birlikte takip 
ettiğimiz mü"terek mücadele ile, 
liçlü pakt taahhütlerile ve şerefi• 
mizle telif edilentiyceek şekilde 
Macar matbwı.tmm yazıla.tile ha • 
ka.rete uğramıştır. Herkesin ma.liı 
mu olmaltdır ki Rumen milleti, 
kalbinde aşk ta,.,cmnasmı bildiği ka 
<iar kin saklam~mı da bilir.,. 

(Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

Hayreddin Nedim 
Dün sabah Y eşilköyde 

öldü 

Şark cepbeılnde 

Sovyet 
tazyiki 
arttı 

Almanlar mukabil 
taarruzlar yapıyor 

St.Ok.bolm, 18 (A..A.) - O.F.l: 
Doğu cephcWldc vaziyet bUyUk bir 1 

değişikliğe uğramqıtır. 

Buradan alınan haberlere göre, ha. 
fif Sovyet mllfrezcleri Vlazmarun 60 
kilometre şimal doğusunda Gjatsk ba. 
tıs~ aUztıtmn,uı.r ıte Vtaomı: • Ojat.k 
dcmtryolunu kesm~lerdlr. 

Böylece merkez cephesinde Uç oep 
tC§ekkUl etmiştir. Bunlardan Udııi Rl. 
gev ve Gjatskdır ki kapalı bulunmak 
ta ve Vlazma üçUncU cebi de Smoleruı. 
ke doğru 50 kilometrelik bir açıklığı 
ihtiva etmektedir. Ruslar bu ceplerde
ki Aıman gamlzonls.\'lllm mukaveme. 
tini kmnağa c;:alışma.kda. ve devamlı 
olarak kendi mevzilertnl döğen dll§ • 
man topc;:u kuvveUcrlnl ortadan kaldır 
mnğa savaşmaktadırlar. 

Staraya Rusısada Alman hava kuv. 
votlerl, Alman blrllklertııı mUhlmmat 
ve yiyecek bıı.luınmdan beslemeye de. 
vam etmektedir. 

Bu mukavemet ceplerinde tutunan 
Alman kuvvetlerinin baharda yapıla • 
cak doğuya doğru Alman ileri hareke. 
tinin ilk kademelerini te§kU etmek ü
zere olduklan yerde mukavemete de. 
vam etmek emrini aldıkları sanılıyor. 

Sovyet raporlarma göre, Ruslar 
Doneçte 15 gUn ısUren aava.§lardan ııon. 
ra Alman kuvveUerlnln bir dayanma 
noktasını geri alara mevzu muval
faklyetler elde etm,l§lerdlr. 

(Devamı Sa, .2 Sü • de) 

Göring 
Esir ve yabancıların 

ziraatta çalıştırılacak
larını söyledi 

Berlln, 19 (A.A.) - lıl&ref&l Görlııg 

Alman köylülerine bitap eden bir 
demecinde, Alman köylüsüne, yiyece. 
ğin temini bah.smda. ba§ardığı bUyUk 
i11tcn dolayı bUtUn Alman milleti adı. 
na teşekkür etmiştir • 

:Mareşal Göring, bu yıl da geçen 
yılın neticelerini elde etmek ve mllm. 

(Kının tarih-i siyasisi), (Vesıi- kUn olursa bu neticeleri de aşmak ı
ik-ı tarihiyye vü siyasiyye) adlı c;:ln köylUyU çalıııınaya davet eylemi.o· 
e&erlerile tanınmış olan Bay Hay- vo demıııtır ki: 
reddin Nedimin dün sabah Yeşil- Ziraat içlıı ıuzumıu !Jçl ihtiyaçlan. 
köydeki köşkünde öldüğünü tees- nı kıırııılaınak Uzere l§gal altmd&ki 
sürle haber aldık. memleketler ı,çileri seferber edlle<:ek 

Hayreddin Nedim matbuat ha· ve aynı zamanda yn~cılar ve harp 
ya.tnnI:l.ıı (Leskovikli Hayreddin) e.slrlcrı de ~lıştırııacıı"ktır. 
olarak tfı 1885 de, yani 57 yıl ev- Slzlere mzumlu gübre ve tohum ve! 
ve1 girmiş bir zattı. Sela.nikte ko- rilecektlr. Benzin tevziatı zlrs.ıı.t tebL 
misyonculuk edc-n Leskovikli Ma.h- ne Olarak halledildiği gibi iptidai mad. 
mut Nc-dim Beyin oğlu idi. 1867 de tevzll de ziraat makineleri imalatı 
de Selanikt..e doğmuş, Fazlı Necip- lehine hallolunmuştur, 
lerle, Hamdi Bey zade Ad:l Bey- Sizin işiniz, cephedeki a.skerin ~l 
ler1e birlikte ilk talısilini ora.da kndar ehemmiyetlidir. Bunun içindir 
görmüştü. Sonra Selfuıik Alyans 1 ki lşlnlzl gereken sada.kat ve çalı§kan 
İzrniliyctinrle okumuş, 1298 de tıkln yapmalısınız. Tlki Alman mil • 
Yanyada vılfıyct tercUnınnına mu- lcUnin yiyeccgi lııtikbalde i:le temin 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de), odilmlş olSUD. 

Tokyo, Berlin 
ve Roma 

Amerikan uçakları tara. 
lınJan bombardıman 

edilecek 

Nev:york, 19 (A.A) - Nevyork 
Stand gazetesi Amerikan bomba u. 
çakuırmm yakında Tokyoya giderek 
agır darbeler lndlreceğlnl ve Berlln 
ile Romayı da ziyaret ederek HIUer. 
le M:usollnlnln rahatlarmı kııçrraca. 
ğmı yazıyor. 

General · Romel 
Mihver kuvvetleri 

kumandanlığuıa tayin 
edildi 

İtalyanlar 
Bu tayinden 

memnun olmadı 
Bern, 19 (A.A.) - General Romolln 

resmen Llbyadaki mihver kuvveUerl 
bıı.§kumandanlığına tayini haberi, Ro. 
mada İtalyan Mkerl mahfillerinde çok 
tena karşılanmıştır. Vakla Romel, 
uzun zamandanberi ıııimal Afrlkasmda. 
ki Alman • İtalyan kuvvetlerini kendi 
bıı.şma idare etmekte, fakat İtalyan 
general! başkomutan sayılmakta ldL 
Şimdiye kadar h:ı.rekAt plblarmı bir
likte tanzim lc;:ln bazan İtalyan gen~ 
rallnl davet eden Remel bundan böy • 
le İtıılyan arkndll§ını ta.mamile ıh • 
mal edecek ve mümkün ilk bahane 1. 
le kendisin! Romaya dönmek zorunda 
brrakacaktır. 

ROMMEL AFRlKAYA 
DÖNDÜ 

Stokholm, 19 (A.A.) - Berlin. 
de gösterilen en son Alınan Film • 
gazetesi general Rommel'i Hitle. 
rin doğu cephesindeki umumi ka
raz-gahınr ziyaret ederken göster. 
mektedir. 

(Drvamı Sa. 2 Sü .+ de) 

Pasifik harbi 
JAPON 

donanmasına 

BASKIN 
ı 2 kruvazör batırddı 

birçok gemi 
hasara uğratlldı 
V&fhıııgıon, 19 (A.A.) - lılak Artl\. 

rtıo AVtıBtralyaya vardığmı bllcliNın 

ııalı günkü haberden hemen ııoora 

müttefiklerin Japon kuvvetlerine kar. 
il :ilk enci hava muvazffcrly Uni ka. 
sanctklarm: blldlren dllnkO. tebliğ, Ca. 
va muharebelerinde JaponJarm kaıan 
dıkları sıc>n zaferden mUtevelılt tOOP 
aurn dağrtmıl!tır. 

Dünkü tebliğde mU.Sbet ola~k an • 
cak blr Japon harp veya ticaret gemi. 
slııln batırıldığı Te denlı: ınotörleri ol
dukları zannedilen birkaç telmeDln tnh 
ribi haberi haricinde ba§ka d!Şnn:ı 

gemisi batırıldığına. dair mal(Unat Ye. 
rilmediği halde baaara uğratılan tur. 
lü tipte dü§man gcmllerlnln sııyıaı 28 
olmak Uaere önemli bir rakamı bul • 
maktadır. Bun!ardaıı ll in.in batı:nl • 
mı§ olması kuvvetle muhtemeldir. D1. 
ğer Udsl mubtemd olarak bat.ırılınJD
tır. Ayrıca 8 demı: tayyareet. dUşUrW. 
mUştUr. Buna mukabil mnttefikler !*' 
tek tayyare kaybetml§lerdir. Bu neti. 
~ Uzak§arktakl bava ordusunun çok 
tanbcri arzu edilen ve pek zanıı! o • 
lan takviyeetntn nihayet tahakkuk 
ettiği llmldlni doğurmalr\adır. 

cava deniz mubarebesbıde mlitt.eftk.. 
ler daha çetin bir darbeye manız kal. 
llll§Jar ve kaybedilen is1mler1 belli mut 
tefik ha.rp gemiıeriDin a&YJllı Yeni GI. 
ne hareketindeki Japon kayıplarmdatı 
llatün bulunmupa d& lyt haber alan 
mahfiller bu ııon hareketin Japon mu. 
vaUa.kiyetliılnlrn te§kll ettJ#l U2U!l 111! 
leye birle§lk mil>etler tarafından bun. 
dan sonra yapıl&cak olan mukabelelc:' 
hakkmda bir nklr verdiği ka.llftaUndc. 

(Deııamr Sa. :1. Sü. 3 de) 

Gençler her romanı okumah mıdir? 
Maarif Vekilliği, gençlerin 

okuyacağı romanları 
hazırlamahdır 

--o-

MllU edebiyat 
vardır ve çok 

zengindir 
Bir kaç gündenbcrt gazetemizin 

neııretmeğo ba§lallll§ olduğu yeni an. 
ket; öğretmenler, ana ve be.balar a.ra. 
6lllda bUyUk bir alAka uya.ndınnıııtır. 

Zamıuı zaman, konuşma mevzuu olan 
çocuklarımızın okuyacağı kltaplann 
tayini 1.§i, anketimizle bir kere daha 
ortaya kcmmuıı, üzerinde alo.kadarları 
dll§iinmeğc, gerekli tedbirleri almağa 
bir veaııe vermiştir. 

(Devamı 8 ütıciide) 
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Yazan: Niyazi Ahmed 

ir isyanın son •• . 
A ulmceıt tahta ~rktığı vakit ırl .-örülmedi ve Osmanlı hükfı. 
s~ldz yar~ aldı. Tahta otur- neti Mehmet Ali paşa üzerine 

c1uğunun ikinci mınu Nizip harbi· 1.zzct Mehmet pa~a kumandası i. 
rtin kaybedlld ~ haberi geldı. l3ir le kuvvet scvketti. M<>hmct Ali· 

gün sonra d~ Kaptan Derya nin oğlu İbrahim Türk kuv. 
~hm t p r..run (iro.r ederek do- vctlennı kal'Şlladı. Fal<at 
ııanm:ı i'e Mrs:r valisi Mehmet Ali mağlup olarak lmçtı. Bundan son 

i iea e tiği duyuldu. ra ordu flcrledı ve 1840 yılı 
u, tnı. in m lıur ' Mısrr ikincite~rin gi.inü l\ k k a y ı 

., m do" d Londrada ln. zaptetti. Diğer taraftan Amiral 
1!tcre, Fransa, Rusj:ı. ve Prusya- Nnpicr de clonnnm.a ile İskende. 

nm i iraki ile bu m-eıe hakkın- riya öniinc gelmiş ve §ehri bom-
d:ı btr karor vermek ıizere topla- baıdır.ınn etmi ti. Mehmet Ali pa 
nacnkl!J..rdr. Konsıreye Fnınsa i§· a bu kadar ş"cldet ka113ısında 
ti.rnk c>tme!c irt~edi, çUrikü Frnn- mulrnvcmct edemedi. Esas~ ihtı. 
ı~ Mehmet Ali P şayı tutmak- yarlan11;.ı, htırb cdemiyocclc hale 

!aydılar. Fra.ilSEIJlm, işi sürünce- gelmişti, Taıl'm o!makto.n ve ve. 
med bll'Ukmak istem .,ini antyıı.rı rilecck ceza.ya nza. göstermekten 
c!evlutler Fr...nsız murıı.lihası Oizo- başka çare yoktu. 
yu kotıgırcye k&bul ctmedcn J<a. J>aı::n cezaya Ç<Iptınlmadı. lh
r:ırlarmı verililc. Ve verilen ka- tıiyarh~ma hünnet gösterildi, Ve, 
rarm padjşah t.ara.fmdan Mehmet Ormanlı hükiıınetine sence! ... sek. 
Ali P ya te<b 'ğ edilmesini de sen bin kese okce vermek §aJ'tİ. 
bU karara. ilive ettiler. Mehmet A- le Mısır valiliği kendinim: verildı. 
1 ~ya, Sayda eyaletinin kaydı 

ya.t ~le verlldiği ve Bu mesele hall-adilrnfşti, fakat, 
Ak.kiyı muhafaza edeceği bildiri· Avrupa icin daha mi.ıhlm ve t~h
l~ekti ve pnaa, bunu kabul edip hkeli bir hadıse ortaya çıktı. 
etme<"J ~i haldcn<b on gün :ı:aıfm- I•'ransa. Londra kongırcsinc alın 
da cevap verec<"ıkti. Kararı tebliğ madı~'l için küplere binmişti. Bu. 
e:bneye Rifa.t B"y memur edümiŞ- nu bir haysiyet meselesi telilcki 
ti. Mehmet Ali pa.sa., rutat Beyi ediyordu. Baş-vt!kil Tiycr, icabe. 
fcı:'knJfide iltifatla Jı:abul etti. derse bir Avrupa harbine bile 

- Pncli,ahmun her emri bn.§ı- sebep olacak, fakat Fransanın 
ı: m lizerineklclir. o :hten!le beJı ka- haysiyetini ternizliyecekti. Bu

ı bile kabul ederim dedi ve nun için derhal harp hazırlıkla. 
ne şunlan il!vc etU ! nna baglandı. Parisi muhafaza 

- Ya.Imz beni üzen, muazzep maksadıyle de her tarafta. istilı • 
• < n mesele ~m işine diğer kllmlar yaptmlıyordu. 

t ttkrin mlldehal etmesidir. İngiliz Başvekili Palmston. 
Or.' ra ne o'uyor. padişah elbette Fransaııın haznlıklarrnı fstihfaf-

<li sôzünU dinletebilir. Ja lrarşıhyor, bu hareketi birin. 
~ nt böy1e söyllycn Mclımet cl Napolyonun tecavüz hareketle. 

n, 1tendis ne tekfü edilen rlnc benzeterek ~ylc diyordu: 
cevnp vtnniyor, ili uzat- - Biz, hiçb!r valdt böyle ku-

tisor<Itı. Rifa.t Bey: ru gürültülere pabuc; bırakma.. 
Ben, d di, i~ bu cihetlerirti yız, 

n e . unları konıi§1r1alt d:ı s:ı- Fransa lmpatatoru, birinci Luı 
ye1 m <lahilindc değildlr. ~n Filip işin sarpa saracağını anh. 
nız verilen emri }'erine getir- yordu. Derhal Ba<;veldl Tlrer kli· 

• :ın.'\ SÖ) lenenlerl 8.ize tebliğ bfnesıni değigt.Jrdl Bu suretle 
etm ·le mükellefim. t:ehlike ortadan .kclkm·§tı. Ba.§vc.. 

M hmet Ali pa.,.~ kurnazlık kilin Paria civarında ynptırd1ğı 
ya; '1 , R'!at bey de ayni kur. istilıklmlnr ise 1810 harbinde gc. 
ııa7'r '::ı mukabele ediyordu. Yal. ne iı;;c yaradı. 
ıuz u kurnazlıkların liiçhır te-

Birmanyada 
İngilizler $OD n1ünakale 
yolunu da kaybettiler 
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Ruzvelt 
Amerika harbiye 

nazırhğı için 
Yeniden 17 milyar dolar 
munzam tahsisat istedi 

Va,1ngton, 19 (A.A.) - Ruzveıt, 

ı;ar§amba gtlnU kongreden harbiye na
zır:ığma 17.570,000.000 munzam tah. 
sısat \'erilmesll1l istcmiı:tır. Bunun 
8.516.000,000 ı ordu hıı.va .kuvvetıerin<ı 
ayrılacaktır. 

Cepbeler~e de:r-nm 

Alman adliye f Japonya Sibirya 
müsteşarı Bukreşte taarruzuna 

lliikreş 19 (A.A.) - Rador ~ 
jansmm bildird.Jğine göre: 
Alınan adliye m~ Stucka..rt 

Roml'1•ı hllkUmetlnln daveti Uzertne 
Bükreı'c gelmiştir. 

M. Stuckıırt, ma.re~ Anton.es
co'yu ziy&ret ettikten sonra bqve
kil muavini profesör Antonesco 
ı1e br.zı ad:iye meseleleri hakkın· 
da görllemelere başlODD§tn-, 

Şark aepbEslnt!e 
(Baıtara ı 1 i11cl IOU/ada) 

Timoçenlto Harkot cenubunakl baı. 

hazırlanıyor 
Müttelilıler yartlım etlert• 
Çinliler JaponlGTa IUicunı 

edecek 

Çuııking, 19 (A.A.) - Çin söz. 
cüsü ilkbaharda Jrı.ponyanın Si
biryaya taarruz edeceğini göstc. 
ren delillerden OOlısot.mie ye de
miştir ki: 

MakArtOr 
Avusluralyada vazi

fesine başladı 

(Hoş tarafı t iııci sayfada) kısmı arttırmnğa çalrşmaktadn'. 

- lk.i Japon tiırn oi Kol'e'u.m 
Mançurlye göndctilm.ı·tlr, Saka. 
lin'in cenubunda.ki Japon kıta.la· 
n şünale giJnderilcrek Sovjet 
hududu kar .. ısııı:fo. toplanmıştır. 
Japon kurmay şefleri ee Mançu. 
riye gelmi~erdir. Eğör müttefık· 
ler<len malzeme alabiflrs-':! Çin!ıler 
Sibiryaya tecavüz cdcc~k Japun. 
tara hücıuna hazırdı.dar. 

K11.11berra, Ul (A.A.) - Amerikan 
gcncra!lerl Irak Artur tıe Brettlıı A. 
vulftra.lya kuvvetleri bqmdakl vazife 
leri çarıamba ak§amı T&zth oıarnk 

bllclirllml§tlr. Llak Aıırtur, Anzak bö 
ge inde ba§kumandan olacak ve baş
kumandan!Jğrn straWlk pıtı.nlanıu tat 
bik mevkılne koymakla mUkelld bu 
lunacaktrr. Mak Artur lle 11kı elblrllğ 
halinde ve onun emirleri altında tıııre

kct edf!C41k olan Avustraıya ordusu 
kuvnUerine blr Avuıtralynlı kuman 
d edccekUr. Ge.ııera.ı Bret. müttefik 
!er hnva kuvv~tıerlnc kumanda edecek 
ve Avustralya bava. kuvvetleri yük 
sek subayları onun emrinde bulunııcnl< 
tır. 

İlkbahar taarruzuna hodef olacak 
Ruaı kuvvetleri, bir mııvalfakıyet gös
terer.ıeml§ topluluklar oıacak ve AL 
man!nr, taarruz hnleU ruhfyesl ile da_ 
ha. cetln r.arpışaeaklard.ır. Hnrkordıı. 

Tlmoçonko ordularrnm t.azy{ld, her 
hıılde neticesini bir kaç g11n ıı; ndo 
verce ı~ttr. Alınanlar, Bı; bölgeyi ver 
memek için mtımknn olan fedakArlığr 
yapacaklarına §Upho yoktur. 

Libya. cephesinde Rommel do her 
halde bUtUn ba.zırlıklannı bltlrml§tl!'. 
Romm"l'ın, mihver kııvvetıert kuman. 
danlıtınıı. ı;etlrtlrnesinl, bU har~l<Atm 
ba§Iayncağma bir dem sayabutrfz. Ve 
b!Syle bfr karar, mihver kuvvetlerinin, 
L!byada çok kuvvetli oldukls.rma da 
delllet eder. Zira, bUrada mağlQbtyet, 
mihvertn prestiji llzerinde çok teair 
yapııcafuıın, evvelce bdaplanmıı bU. 
lunmaaı llzmıdır. 

PAStnK Ci:PllE!'ıl: 

Paslftk ~heılnin talibini döner 
gibi g6rcnıer olacaktır. MUttel!ltlerln 
Yenl CinEı'de iki Japon l<nıva:zörU ba. 
tırmaın.n da bUnun ilk ı.,ar ti .. ayıla. 
bilir. Mıık Artur'un ba§ kumandanlı. 
ğa geUrllmesl, mUtte!Jk ordunun mağ 
10.biyetl bakımmdan h\C ı,ıllpbcsiz bir 
knZ!Ulç olacaktır. Rommel'in Llbyada 
gösterdiği ceso.reto ve muvaf!akiyet· 
ıerc benzer kablllyeUl!l' gôateren Mak 
Artur'un cesur ''e i.Yi bir kuntnndan 
oldutu lnkllr edll<)mcz, Hatta.. onun 
Avuııturalyayı Ji'lllplnlor kadar tattı. 
madığı hnltkında1'.i fikir zayıftır. ÇUn 
l\U Mıık Artur, IY'f bir Jrumandan ol
duktan aonra A vusturalyaya da pek 
çabuk intibak edecektır. Yalnız Avuı 
turııılyada lıtedla'i ltadar kuvvet bul•
blleceıc mı? 

Kmma, Alman hava n to~ ktJ?. 
veUl!rln!n llarekeUerl :ıeticeslnde Rus 
taarruzları tekrar pUskllrtUlmllijll\r, 

Mos?io\ a. l!t ( A.A.) - &n'Yet 
tonk ve topı;usu Staraya Rusyada 
ı;c:nber lç1ne almmıı olan 16 ncı 
.'\im.an omurunu tahribe devanı 
ctmcıktedlr. 

Halen en 81ddelli muharebelerin 
c:ercyan etmekte oldufu Smolemık 
cepht'sincle Almanlar Sovyet or • 
dularm·n Ud cenahı tarafından kıs 
kaç !~lnP. almın:ıkta otan Via.zma.. 
yı muhafaza etme!< için kUtıe ha • 
linde t.alcvlye kuvvetlerini harbe 
sokmnktadır!nr. 

Alınanlar Viıız.mada geçen son. 
ha.harda Moskovaııın nıubaanun 
~ı;in topla.rruş old ıik'.an cephane le· 
r:ln hepsini tüketmiıılerdir. 

Sovyet ordularının harekette 
O"J ltman ve Viuma üzerine kıpa.. 
r.ac:ık olan iki kanadı Alman hat. 
larmda derin gedDtler ~mışlardır. 
Hu suretle Jlualar VJ&zmanm şima. 
ıJıde bulunan vo Mo '•ovaya hll • 
cum için .Almanlarca çok mUhim 
bir Pt.ratejlk ehemmiyeti olan 
Dj:ısk ıehrinf zaptetmişlerdir. 

ita yan muharriri 
Gayda 

Fransızlara ~lddetle 
hücum ediyor 

Roma, 19 (A.A.) - Gayda bi~ 
yazısında Fransızların a.,kert ye. 
nilgi az gelınlş f.ibi şehri de sira
ıı tam bir boznuıa doğru ko.~tı..k. 
larını iınzaladfüları mütarekeye 
riayet eckr gibi gôı'Üncrck ha!a 
kendilerini harp du~ı sayn:adıkla
nnı Almanya ve İtalya ile her.Uz 
banşnadfkları gibi bunlara ktır. 
ıı -suikaetlarda bulunmaktan ve 
muvıı.t:f&kryetsılıliklerlnl i&tmıek -
ten de geri durmadıklarını yazı. 
yor ve diyor ki: Almaıllar fel'alt1n kendilerine 

elverit!J olmadığını ve kıfUl mutad 
hi!Afma flddcUi oldufunu ll'ylt • :;- kFlaran~lıl~ar büyük 1 bir .!JUU~· 
yerek vaz yetıerinJn Viazma Smo. su~u mı ı menfaat ermı luç 
len!k ve Harkofta tehlikeli ·o1du • ~a~ katrna.klıızm. ken~i ken. 
ğunu izaha uğraşmaktadırlar. ldilennı .. mahln':l.11 .. e~~klerı. mukad

M0tıkova. 19 (A.A.) _ Bu ~ de.ra~ı oyle. gorunuyor kı, ~en.e 
on.hki Sovyet t&blll1: kendı ellerıle htwrlr.mak ıstı. 

lft mart ,unu cephelerde mil .. ,yorlar_. ___ -o-----
him lı 'çbir hAdiıe omam11tzr. 17 • h k 
rr,ıartta 44 dtl§man tayyareaı cıu • ıran ak ında 
ıJilrdük. 18 tayyare kaybettik. 

ıt fi • 
Saygon, 19 (A.A.) - Pasifi!· 

bııtı cenubundnl~~ mUtt~fil~ cuvv 
er kumıuıdınl ğının Mac Arthı r 

tarnfmdan ele nlmmnsı, Avustr:ı • 
ya <'fltAn umumıvesinde islisnru 
bir memnuniyet uyandırdı!h ger 
~berrada gerek VafilnKton<" 
öyif'nmektedır. 

Mac Arthur takrfben bir rn lyo 
kişili.k bir A vno;:tra 'yıı ordusu 
kum:ınd~ edeceı~tir. nu bir :n 1 
aı:ıkC're, Bir1eŞlk AmcTikadan c 1 
~..a.kvlye kıta an inzimam et c. 
rlir. 

Amerikada harp 
aanayiindt. 

8 m:Jyon İ"'Çİ çalı=trr 'ac~k 
\'a5tngtan, JO (A.A.) - , ' rt eo 

dn. harp .. :ı.nay!lnde 8 250.GOO erkete 
kadın çaır,tırrlacııktır. 

---------o------~ 
Tra ıilwar. a 
(Ba~tora/ı 1 inci say/acla) 

Moır.nilcyh, istlkb!llde P.uın n 
Macn..r sullı mUtıırekesine, Mnc:
J~ brnfmdan ril\yct c •j cll~ı mr 
leli:~ Rumt>nlcr tarafınd~n da r. 
:ıyet olunac. Eınr ilAve e~ miı:ıtiı 

Top!ııntıd:ı bulunanlar, "Tran • 
cıilvaııyayı isteriz,, scslerllc birçok 
defalar ayağa ka kmu.ılardrr. 

• • • Mosknaı 11 (a. &.) - BuıtJnktl k 1 • 1 
Sovyct tebllfi eki: ÇI arı an şayıa ar Bükree. 19 (A,A.) - D. N. S. 

J3e,.tı ç~lıUIUe ~kde Rus bildiriyor: 
onıın mu ... affak otab lmeat ı ln •n pi -nd crt t11~1kt k"11J dah&' gert al :Jra, J9 A.A.) - ıran krallçeet Miha 1 Anton~ buı?Un t•nı. 

Atlantik sahilindeki 
'Avnerikan şehirleri 

karan ilga 
gömülecek 

nz lGOO tayyare, CiO den znaı ve !:O sey mışlo.rdtr. DU§mıı.n 120 ölU bırakını~ 'F \tlj' nln I>:ahlrcye yaptığı seyahat. versltcde söylediği ve radyo ilC' 
yar tümen askere li.ızum olduttıJnu 1. tır. ten T-;, <ına dör.meai, bu emada Dtıhm ynyılan nutkunda Roma.ıwanır. 
!eri sürenler \'ardır. Mak Arttır bun. Ruslar 2 top, 8 havan topu, 1 mıt d .ııı.. .L'!t Sebeblcr dolayıaUe mcınle • harbi ara.mıul ğını, fakat 1940 }'l· 
ııın btılmu,s mudur, veya bU kuvvet rlllylSr:, 2 mIDılmmat depos-.ı tahrip et keti tcrı.etmiı oldugu hakkında Al • ımda Bolşeviklerin tecnvUziim.' 
Avusturalyada toplanabilecek midir?. ml~ler ve S top, '7 havan topu, 12 mit man propp.ga.ndasımn yaydığı pylala· uğra.Qı":ını söylem'ş ve Bes:ırab. 
Bunu şlmdlden kestl.I'ttıete lınkl!n yok· ratylSz, hlr maym deposu ve malzeme n tam olarak 1aıantamaktadır. Bu hu ya ve Bükovina'mn gac:ıbedı!d.gi-

'.l'ok} o, 19 (A.A.) _ StC'!ani: tur, Yalnız §U ver, ki Avu.rturalyalr- ile dolu ıo kaınyoıı almıoıardrr. austakl pylalar b!ribirlnl kovalamak. ni hatırlatmıştır. Antonesku, soı. 
Japon kıtal:ırı Binruınynda Bas- tar, annnevl kahratnanJıklarmı goıter. Alman1ardan eaır de a.ıınmıım. taydı, il mart talihli Nacht1chten Und !erine devam ile Romanyada. Bol-

Dokları ve limanları niuha • 
faza E:•c.mek üzere 

Sarııl muhafızlarmm 
sayısı artırıfyor 

Nm-york, ID CA.A.) - Babrlya na_ 
zın bay NoK.s, basm töplantisında 
d 1 Lll' ki. 

ntııt aahlll açığmcıa aetilZam 
g m 1 ti tarafuıdan batırılan geınlı ı· 
n ı pek azaır. EeaMn bU aaıın bo. 
yuııc devriye gezen .karaköl gemDo • 

yıın l.inllmUzdeki 60 &Un zo.r -
fll' çok arttmlacalttrr. Havn devri • 
y l ri do mUtomadıyen arttırılmakta. 
drr, AtlıınUk sahil §ehJrlerı karanlığa 
gömUIU kalacaktır. Zira, bu 11cblrl rln 
J§lklan ticaret gemilerinin ıeklllerln1 
bclil etmekte ve pusudıL be hyen de • 
n z ı mUerlnJn iflerinl kolay]qtır. 
rnRk d r. Doklan vo Jlmruılan engel 
l yicılorM ve beılnci kolun Laallyetlc· 
.r ne ı ı ıı korumak Uzere sahil mubn. 
t lannm aayısr 3~ 000 den 60.000 c 
r.-ı:karıllacaktır. 

~"'!:-----~J·-..--

lı AıA•«.H,CE HİL P<1rıo1111iJ 
* Eğer tuhumuz yolu!\ uzun acya. 

ha.te çıkt.ığmıızda. teceddUd ve temes. 
8ilI ne vefat etmıa oluyoruz ve bu 
iJıW:ıaie çok sevtnlyoruzl 

• Vücutten tardı Jazımgeleıı !azla 
~yakıp barice atan, ve faydalı 
...,ıere zarar vermezden bu ameılyatı 
iıetsrmakla beraber zayiatı tel!ll e· 
den t&blata kudret sahibı denilse hak 
Yo1c mudur? 

• Bir eekl eenebt mUverrlh diyor: 
"'Mnelftmpıııar, b8§larmd& Sa!Ahattlıı 
g!b! bir ,ete hiç btr zaman mazbaı 

~ ... Namık Kemalimizin 
enaJa perfpnmdakl S&Wı:ıttınln ter. 
c9mıel llalJ de buttu az çok mUeyyld; 
htıle enaJa peripndakl 11&1Qb nieı1rum 
N&ctn1n de "Pek g11zel , tcrklbly~ ııL 
taı,1fSne mubardl. 

• Galntıtye plllnl icad et.tiren blr 
6Ul kurb&fa, N~ton'un çallfDla. arka. 

- 1*' .... aıacs. plYanln1nkl kili. 
llecSe .aaDanan ra.kkalldır! Arı,ılmed'lnkl 
kamada bir tutır! Bqerlyyete bu 
ncmıeler kadar insaııın hıı..vrı dokun • 
malt değil midir? 

sen 5ehr.ini ve limanmı iggal et- mek i~ln hararetle harbedecel<Jerlllr. Vlyazma - tlzhev kealmlrlch lcuv Poiltt.schcn Dlenst gazete.elne ~l.ire, şôvik tecavU7.iinün vuku bulnca . 
rnişler<llr. Jnponlntın bu allaya çok ınUhlm kuv. vetıe tahkim ecillml§ diğer bfr nokta, Bağdo.dn gelmiş olan f&h, Alman kon. ğım ve bunun ynJn·z J,c·ldfaine 

Bu suıetle lngil zler Birmanyu ı \etlerle hficum cdeeeklulnl kabul et. 400 Alman er ve aubayx öldUrUle~k ve troıu altınclakl hür Araplıı.r radyoau. mi.itevcccih kalmıynrak butlin A\• 
uahiliıı.cleki son münnkale ,,o·um ınetc lt\Zımdır. Hatta b.r denlz hare. bir mlkdtır mal:ııeme tılmarak ele geı:ı nun 18 mart neırlyatına göre batt& nı.payı hcdOf tutacağını !:Ok ça. 
da kaybetmi'l olu}orb·-. • 

1 
Ltlndcn evvel çok kuvvetli ve datga rllmtştJr. .. kntıııdl rıı~ bulunuyôfdu. Kraltç• bul~ ıı..nladlğını ve kcndı taaı"rUZtı· 

Japonlar İr:ıhnai \e SiünrıJ v;l. h:ılınde tayyare fllolan ile evveli. ~d· lkl köyUn nlınm:ısı lç!n yapılan çar J.'cvz·~·.,nm T hra.r,\ d6".'lmcsl, bUtUn rn.n bütii.n Avrupanın koruyucu. 
oileri boyunca. i!c:ılen utcdir. Şim deUe b6moordffi11U1 yapacalll::ı.r, l!Ol)ra 1 pr,mnlo.r t'snıı.mıda Ruslar !O top, bu faylatarı yahrnlıımakta ve vuıye- su olo.rak ayakla.nan Hltler'i \'C 
cH Tungu ve Prcmc yııl:mlaımda par!ı~litÇU ınaırtıeekıerdlr. Fakat Av- 125 matörlll ta§ıt, 4 otobUıı •e saire f~ tı hrıklkıılte ölautu gtbl gaatermellte. nun tarafından fJCVk ve id.ıre ~-
r'ddot. muh:ırcbelcl' o:.;nnktadır rupanın dörtte Uı;U kadar bir saha 0 - Untun etm!§lcrdlr. İkl Alman ta!:ra tllr. dı!en Alman,am:rı yanında oldu. 

J.ı-0ndrn, 10 (A.A.) - Londrn- lan Avusturalyn, bunıı. rağmen Slngn rest mıtraly~z ate§ile yere indlrflm~ --....... ~o,.. ........ ...._,........, ğuna karar verdiğini belirtrn.!i· 
cin Ealnhiyetli lroyn:±lard!ln bildi- pur \'e cav:ı'dnn dabn fazla dayana_ tir. Blr Ruıı menlint ele geçirmek için K"". 'ıtk şı·şelerde tir. 
ıildiğine çöre Birm:ı.nyndn henlU bUeco!ttlr, Japonyanm, bu adayı I~ - Almanlar taratmdan yapılnn te~ebbtl! Uv J 
önemli bir .ka.rşıl~mn olınamıı;tır. ı;al et.mod n Slblrya üzerinden bir ha. canıısrnda, Sovyct ımvvettert, tah!lp e MACAR BAŞVEKltJNlN 
Japonlar yoklama yapıyorlar. 1 rekct )"Bpm:ıst beklenemez. Zira, mut- dlcl bir ateş açmadan evvel Ahııtn ku\" rakı satılmıyacak SÖZLERi 

.........._..__ 0 tetikler, .Avusturalyayı, bir Us olarak \'C'!ierlnln beWe yapılan yakta~alan B d ~... 9 ( A 
kullanmak azmindedirler. Bu ise, bir na mll!aade etmı•ıetd r. Almar11ar boz }l a.t""S'""• 1 A. . ) - Baf. 

Y . a .. k D t 1 !>" 11' r lO (\·-1-t ul ab'r' n'1t•l 111. de Kalla'\T bu Mbah mc-enl U aos a çok ada.lan l§gal eden Japonya Çin .. ,un hııı!nde ka,.mı«lar \'C m•ıhti'eb~ •• ıı a, - nl ı ı ın• l d ." 
u .. " <1 \ ,,. · u •..,.,ı ,_ · k" b•· :ın ın~c ir!ıin e Macarfettı.mn hiç de mUhlmsenıncyecel< bir ~ey de- mcydamr.d!l 400 öIU va yaralı bırak en., - n "' .t tfüı~ trı.v ıç ı Sa• d Jl h ~ 

Denizci, tayyareci, diplomat 
sporcudur 

.Rôlna, 19 (A.A.) - Measagtto ga. 
zeteal Almone Dlsa vola • Aeata dük 
dl Spoleteya dUk D'aoata Unvanınm 

\'erildi.fi hakkında remıı gazetede çı. 
kan kral emlrnamcslnl net'J'ettikten 
sonra yeni d'a09tanın meııy~Ucrtnl be. 
llrtme1lte va hayatını anlat.maktadır, 
Mcssagero, yeni dük d'nostanın dmtz. 
el. tayyareci. dlploma.t, sporcu ve ko. 
muu.ıı haıııeUerlnl aymakta ve daha 
ilk gtiıılerde faşizme katılmıo oldu • 
tunu habrlatmaktadır. 

~--~o'-------

Singapur 
En büyük Japon deniz 

tezgahı haline getirilecek 

Tokyo, 19 (A.A.) - Mltauvlıbl Li. 
rnltcd, ağır sanayi idare Amirlerinden 
biri olan Sabura lıfatBtil, kumpanya _ 
nm Singapuru Paslfik batı cenubu 
sularında en bUyUk Japon deniz tez • 
gAhJarmd&n b!ı 1 haline getirmek taeav 
vurtında bulundugtınu a~ığa vurmuı

tur. Saburo, hUkQltiettn MltbuvUıhl 

firmasına ~onan a.razlAlndekl deniz 
tezgtuılannm kontrotUnU -Ver(]lğlnl 118. 
ve etmı,Ur. 

ABONE 
OLUNUZ 
VAKIT'h 

dl '.ışı ~ .. ~ ·ı:n ta.tb!k'~.ne geçi:lmi!l- ah f '~ aricı &y • .ı t' h tkın. ğll r. mı"''ardır. da b,...,a ... a.u- b· .. unmu tuı. 

Pıılllll barbl 
(llaştaraf ı 1 inci sa11/a,lı1) 

dlrler. BUrada bellrtDdtA'lne göre, dün_ 
kil tebliğde pek muhtemel veya mum • 
klln ol:ıt&k k&yb01dUkları bılldlrll;;?n 

mUteaddlt Japon ~nıllerl hakikaten 
tahrip edilmiş sayılabUlr. 

• •• 
Va in,lltoa, 19 (A.A.) - Bahıi· 

ye nszırlığnun dünkU tebliği: 
Amerikan ve Avustralya kuv • 

vttlcri taNfmdan Japon gemileri
ne karvı yapılan son miiştcreık ha
rekatta 8 Japon harp gemisinin 
bntrnldığı veya h&Sara uğratıldıs1r 
t.a.rulmaktadrr. Bunlar batmldığı 
ıuılag.ılan 2 a~'lr kruvazörler hasa
rn uğratılan \'e muh~cmel olarak 
bat.an bir lıa!i.f knıvazör, hasara 
uğratılan dördUncU kruvasöı, mulı 
temel olarak batan 3 torpido mtih
rlbi \'e hasara uğratıbn lnr bU};ijk 
tvrpido muhnöldir. 

tir. 15 aanliıtre'ic ı:;i{}elere içki -" u ·L.ı.u ı.u 
Bı ıllıı, ıt (A.A.) - Alman umumi doldurulması <lurdunılmuştur. Su- Mumaileyıh 6imdiki kaHinenin 

kararıthmnı tebUfl: kendı'nden -''-ı' ha,_-.__._ ~-. Cilll '!Af:!C•larda bulunan Jtllçtlk §l· •• •"l'llA l.Ul.WlllllH, wa 
Kerç yanmadumda dU,lllUJUI ır.ın. t .:ı~ b rafınd• .. ,..,Ml.....a.. ol ..... hattı h" •. r;elerin ııe. .şı ~"anı edecek, un- .... ~ ...... 9 ...... .. 

dan enelkJlen benalyeıı flddeW yan Jar bittikteı1 aonra yerlerini 25 an rekctten aynlmıyacağmı ttyit et
taamızlan pUı1cUrtUtmQftOr. Don~ tilitı tlik ltıe1f!l" alac*tn'. mli ve Macaı' milletinin bütün 
havzaamda Alman ve Rumen kıtaıan ı--------------ıgayretlerini bu harbe hasredece. 
dUli1flana atır iaytat wrdlrfler.k B dl ., • •- ğini ilfive eyledik~n 90nra töyl..; 
Sovyet kunetıertn!Jı yaplıfl ~!ddetU 8'1111d il nılllUll d · ti # GI M'J1Jfj r: 
taamızlan detetmlfktdlr. Alman kUT 
vetlerl muvaaakJyetıl muluıbll taar • 
ruzlar yapm•olardrr. 

Cephenin diğer ke.ımıerlnde çarplf. 
malara gene denm olunmaktadır. 

o 

lo•el 
(Başlatalı 1 inci atıufada) 

Stokholm Tidningen 'in Beı lin
dcki muhabiri 15 gUn kadnr ön
ce yabancı gazetelerinin Romrr.eli 
Berlinde gördüklerim fa.kat bn. 
dilerinc 'bü haberi vermemeleri
nin tebliğ edildiğini yazıyor. Rom 
mel'Jn ~imdi §imal Mrikuma 
uönmtiş olduğu 821Ulmaktadır. 

(11a1tarcf l 1 iı;ci soufoda), Macar milleti, filhakika yalnız 
avin oJ.arak devlet hJrmetfne gir- hudutlarının emniyeti için değil, 
ml5tir. Ondan sonra lstanbula gel- ayni Z3Jllanda Bolşevik tehlikesı
rni§, bir müddet mülkiyede oku- nln tahribi için ça.rpI§tnaktadır. 
muı, Sebat adlı ibir mecmua ÇJ!ka.r. Macaristan her zaman Almanya 
ml!f, Nroümaıı.t HalclkM.te yuilar ve İtalya ite beraber yllrtlyccek 
ncşretmişfü. 1"atbuat ve dahiliye- ve zafer ile Avrupa.nm yeni c&ıs. 
do 1l:l.şlıynn hizmeti Babıill ~ lar üzerine kunılmaaı için de rnilt
ret tercümanlığına kadar ge~. tefik Ud milletin yanında mevki 
bılr milddet b.eaJnei e\'l'Mı tanzim alacaktır. 
ve idare etmitttr. Başvekil, dahili siyaset mevzuu 

Yukarıda. adı geçen eeerlerin- haldanda, hilkCımetin memlekette 
dan baf!kn bir çok te-reüm.e eserleri her türlU yah.udi nüfuzunun izini 
dah& vardır. Cenazeai lbugi1n İs .. ortadan kaldırmıya lmrar vermi~ 
tan.bul caddesindcoki ~den Olduğunu tekrar etmiştir. 
ilt&ldmlacaktır. KeruUaine rahmet Baş\'ekilin nutku, Duçe ve FUL 
diler, ebedi zsyaıııclan doba.YI atıe91. t'i takdirle anan meclis tarafın. 

3 Amcn1can deaizaıUSı ka.yıptır. I 1 ne tazlyotlerimirıi bildiririz. ~- uzun alkıflarla kaqı1anmış-
5 Jarıon Dakliye tıemial veya kar- Ne dememeli ? wı-

goeu bırtmtm~ ,.eya. haaıra uğra.. 1 __ _._..._ ______ 1111 1'arcl 1'8 y ....... 
b!rnştrr. 2 nMüiye gcmitjne bü- .. .._... ESREF'J- s~eler.· 
yUlc ~ta bm'nba.la:t' iM.bet etmi.cı, Bir hava..dis: Teıivhiye ve te• 11... -?r·•• 
bir uçak İa§e gemisi ibUyUk hua· ır.ifök resinifori b4rl&,Jöıilecekmtış. 
"rlara uğnıt•Imııı, bir mayn geml8i Bu resmin rt'l!Jmt :ıdı Ptettvirat 
nnıntemel olarak b&tmlmıştır. a ve tınz.ifnt rUsumu) dur ve An. 
<ienfz uçağr dil!UrülmiiR ve bit Ook karada çöp - fener para.<r diyor. 
küçük Japon gemisine in.betler iar. 
kıydedilmtştir. Ya (ışık ve temiZlik) parası de-

Mli.ı;krek milttef;k kuvvetler 
yalmz b r u~k kaybct.mfşlerdir. 

melf. ya çöp • fcntr: fabt ne 
(.tenvirat ve t.aru:!fıı+). ne <tcnvl
"'!l.t ve temizlik) dememeli. 

Afyonda 
Ar.ton, 19 (AA.) - Mkıderi· 

mfıe hediye toplamı komlteat ta
mtnıdan evvelce ~lmı 8000 
lb'B.dan baska ~n ııso l!ra 
t.önderllmi§tir. :eunlardan betka 
ı o 'n :Pf1rÇa da efY& aft 61ıduğu 
makama te'>lim edilmlftir. . _, 

S-.. fılitflıp ..aıet M\'llLl ,.._,_ 

dan Mrul 
Bıma bir ~rlko,, o,._ 

ldDUyyet Ue! 
JMerlm ilen omra ~bma ilkin, 

ftldeylm~ 

lh01'rtm dMlbr ,.,....u aııllUy 

yft ile! 
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izmir Konuşması 
• 

Türkiyenin canlı. kuvvetli bir varlık . olarak 
P."iinden !!Üne inkişafıni lnönü'nün ~özleri ile 
seyretmek, bu millet icin emsalsiz bir maz-

hariyettir. 

Yazan: SADllf ERTEM 
l\filll Şef İnönü İzmirde, İzmir- 1 vetll bir şe-kilde yanma dolru iler

·iıcı-in fıalısmda Türklerle \'e dün- Jedijifni söy1Uyor, Bu f:etıhlsin gü. 
':ı ile ı;unu~tc. İzmirden yüınıelen ze1UıiJ kadar doğnıluğu Şelkimizi 
"PS ~ılırken insanlığa bir ümit, a.rtıracak bizi yarın& daha Sert n
n:r ııoifa Ye karanlıkta yolunu kay- donlarla, daha heyecanli blr hA'de 
b('(len beşeriyete bir ışıktır. Ger- alıp giitürecektir. 

VARl'I 

F#·bi f1J ;JI~ M =J :ıt •I! §tffiü 
Ziraat seferberliği l üniversitede tütü-
Vali muavini ve Ziraat mu duru nün zarar earı 

Hakkında ver.len konfe. 
Çatalcaya gittiler rans ar oastır ıacak 

Halkı ve bilhassa köylüyü zL gilı>r Yerilınekt~d.ir. . . 
mat işlerinde seferber etmek, Dün ~e Valı _muavıD:~ .. A?~et 
kendilerine bu hususta gereken l{m·k, vıl.!yel zır~~ ~udurü. Ça_ 
bilgileri vermek üzere vilay\'lt biı takaya ~rderek ko):lilye r.ıruat 
orog-ram hazırlanuştır. mevzuu etrafın~a ~ır kon~er::ı.ns 
~ Bu progrııma güre, mülhakat vermişler, .ke;ıdılerile hasbıhalde 
kazalarına -:dilerek köylüye kon bulunarak ıhtıyaçlarını tesbtt et. 
fcranslar ve ziraat hakkında bii- mişlerdir. 

Üniversıtede tüttin ıçilmcmes 
etrafında yapılan prop:ıganda ha
reketi devam etm~ktedir. 

Kendi dava~ı olarak e!c aldıg. 
bu meseleyi yüJ.uk tahsil aen~Ji. 
ği alaka ıle takip etmektedir. 

ay ve 
kahve 

zamları üç ay 
içince hukomete 

verhec k 
Çay H' k hv !ıyatlarma yapılın 

zam dUnden it.b:ıren tatbik mevld. 

<:i !\t!Hi Şef bizim m"sele'erimbdeu Ahli\kh, bllgj,I. konetli ve milli 
hnh!'l~tti. Fa.kat ba .settiği her şey birliğe ıahip bir camia ol&nık Ttiık 
insan'ık irin cb~di ve zaruri olan v:ıfanı onun bGyrnğı a.'tmda te-

ıncsc>:eJerd'r: Ahilik da.vas1, bilgi rn.kklnin kalelerini fethr-<le<:ektir. y • h § 1 d kt ra et peynı•r 
ria\':ı~ı, sulh davası! Ban1ann h:ın· Tezatsız cllmhuriyct polltfüııM · enı n1a su a ın 1 an son ' 7 
ı;ı-ı. ini insanlar benimsem~tcn. l'.JD ,.<'rlmi olan bu hal ancak onun , ı 
b:ıyat'arım bir :ıhl5.lan, bir bilgi- ~.ctiu aartlar altm<la. dUnya.yı ve odun ve ko··mur narkı ka dırı acal{ 

Bundan önce tütün hakkına 
Prof. Mazhar Osrrıı:ın ve Prôf. 
Hirclı.s tar:ı.fmdan venlen konfe. 
ranslan Talebe Birliği brosür ha 
linde bast•racak ve bütUn talebe. 
ye dağıtacaktır. 

ıne girm şlir. Eıtcrtııde ltalıve ve çay 
.)Ulunıınlar verm'~ o'dukları ooyıuı. 

ıame~erc g6re yeni zıı.nı ta.rkınr bil· 
küm0 te Uç ayda taksitle verccekler
ıilr. - rtadyoıG ~ıe.ı -

r.in, bir sulh ırkınm çerçevesi için- bizim hıı.yatuıuıı lu~\'l'ayan yük.•ek 
İp ~ömıekten zevk almazlar, ;;örlisllolln bir mııhımtudlir, Büylik 

Be'.Zcri .:l:ı.\·a.mn bu safba.sı ya.- Jn~inü İzmir kouu,ına ı f' _ biıi çok, 
· nı.l\ Tiirkiycn'n p::-oflli ne ka- ihha ı:ok ça.Jı~sya le\'kcdcrken 
:ır ean'ıclır ve JUilli Şef onu en Türk demolmı.(ı;jcıfne de en ,&ÜZci 

:tt'r- ltatl'.ln Da ne güzel resme- iirn"kJerden b!rinl \'eriyor. Dev'c
~·l}r. Jlıırp dışında, fahat harbin tin en yü'iısek m:ıJtıımı, vafa.nda..5!~· 

e<;Jr
1
erlne tabi olan Törlciy<>n1n ra bütün teferrüat dahil olduğu 

l'alılı ı un·etli bir ,·arlık olnrok l~Me hesap vermekten ze\·k a~
~iinıl n ..,.üne inlcisnfmı İnijnünün Yor. H:ı'1.m b1U·lnıi~·efinJ bitiat 
'+•!eri i e seyretnıd'.ıı. bu m'l'et ·ı~füa his .. :t:iriy:>r. Uall;lıı., ldi.m 
· ·n oms:ı?siz bir maz11:1.ri;ycttir, i,<;fot'i i c bin:.ıt 1<:m1.tı etmol< on1ı 

ün1tü o. bütün hay:ı.tmcla. bir ke.. y'lkın'hn gJrmel• c:.lınhuriye~in un
l'e ol.cıun hakikati lnl.ilr ctme<lJ. n.n"siı.lir. 
,\er, tııtlı, güzel, çirWn h:ı.kik:ıti ' 'J!a.ll< için \'e hall< ta:rafından 
o'dıığıı gfi.ıi, ~örün:fü~ü gibi orta.. M:ue,, <lr>..nen şey an<-a~< bu gibi fa
Ya attı. Eksl.kle:dmlıi onun dilin- ı aliyctlerln muhassıılıısı olar.::ı.lı 
d.-.n ılinleclik. Hayatunız hal.~ımda meydana çıkar, Hıı'kçrbk n~ ~örO• 
tıı hiiyi!k tenlcitler'ni ~irgenı~di. ncl•, n'3 g~lenek iı;in<l" lm"ı ~ıl• de· 
li l!'t ·n Jıald!ıatıe haşhaşa yürüye. mek dc~{ildir. Ilüyük lUi 'li ~d onu 

ı.:C'•-..;ne k:ıni<li. t."):znt tatbik ediyor. 
ı:;;mcli bu harbin stkmtıları i1:in- Hrl!u a.nbma. tet~ük etme me-

dr. hnlnnn.n ın:!mlclrntin n.ı.sı1 bir t.oclu hıı.kkmda (ln, münevY~rlere ne 
t;.f'lismo ile olgunlaştığını ~·e kuv- I büyalr dersler vermektedir. Ta.rilıi 

~artlar iı;!nde halkla münevverin 
Ge ~ler ber romanı l,lı'bJ~nı ~aklp eıtıs, am3?P bu'.a-

~ marlrJ;t bır devrin n1b.:ıyctınt ya.şı-
Ok amalı mı ? yonız. Bunun için mim rnih:e\'V~r 
( Baıl rüfı 1 iııcı say/ada) 

Bugunku 'YUlmızda da; uuıuıını§ 
rtluharrirlcrlmlz<len lskender Fab.ret • 
lin Sertelll'nin vermi§ olduğu cevap. 

yetMirme-k işinde pratik u<iul'eri 
de ımm Şef~n alıyonız. hmir le· 
yahatt bu bal<mıdan milli nnlama 
yolunda bir büyük dorstlr. 

!arı okuyacalaımı.z. 

lııkender Fahı:ettin SertolliylEmiDönU Veni Maarit müdür 
halkovuıdekl çalııma odaaında ziyaret 

.:ttiın. !{endlsı.ne: anketin mevzuunu m uavı·n·ı 
8.nlattrktan sonra Uk suali sordum? 

_ Gençler lıer romanı okumalı mı. Edirne öğert-

dtı>tar? ,xıen okulu ı-ıau.ıu 
-... Cok mUhim bir il dedi. Ve son• edris öğretme.ıı 

ra flklrlerlnl şoy.le a.nlatmağa ba~ladı: lğine fAybı edi-
·•- Talebel r1 kısımlara ayırmak en maarif mü-

lazım.dır. IJ!se talebesine kadar ahl&k lür muavini B. 
tırenslpıcrine fazlaca bağlı bir insr:ı.n ~Inmdi Httalrlan 
Olduğum. için, ı;ok açık, saçık roman- ·~rkı.n yere Yoz 
lamı okunmasına taraftar değilim, · 1: 1at m::ı.arir' mti-
Geuçlerin körpe ve henüz yeni inkJ • dikil B. NU!m 
§.ar ctmeğe baglsyan flkrl muhakeme. \:eni Maarlf mil- ta.yhı edilm'ştir. 
!ermin böyle IUzL<msuz ,eylerle yo_ , d .. r u.a.vlnJ B ~ temlye ene-
liılına.ıımı zararlı glirUrlim. Fakat, IL u :1aum · titüs\iııden me-
ııeyı tamamladıktan, hayata veya 1 B NkJm uzııın ... 11ar ilk 
"" ~a d zun Q an , ,1LI 
.. uksek tahsile atıldıktan soW"a ., e- tedrisa.t espekterliğinde ça.1.'Şm.lŞ, 
tl§ıne•ttc lir. Artık onda okuma isteği bilahxre Amasya ve son ola.raık da 
4ırn mil.na.siyle gelişmiş, ve okuduğu. Yozgat M9.arİf m.üdiirlüğünde bu
tıu anlayan, fikrt üzerinde reaksiyon lunmuş değerli bir maa.r:i'çimizdlr. 
~"apmny:ıcıık vaziyet hasıl ~lınuş de. - Kendisine yeni vazifesinde muvaf
llıektır, Roman okuma zevKt kend!Buı fıı.kryetl~r dileriz. 
<le yaratılmış lae, kendi zevkinin çev_ 

YE-ni mah.sul al'lldıktan sonra 
')j,r tecrübe nıahiyeiinde olma~ li
ıera bir kısım maddeler üzerinde
ki narkm ka'<lınlma.s1 esas itlba.
rae kararla.ştınlm ştır, Bu husus-

Et fiyatı 

DD.n .mez;ba.hada koyun kes•ı • 
• 1e:niştir. Nark harici olan sığır 
fi c.tları mc7lboıh!lda to~tan ke.. 
· · .. • '} kilo başına 130 ve kuzu fi. 
yat an 170 ku~a katlar çıkmrş. 
tu·. • 
-~---

Bin ton çuval geldi 
Hindistan yoliyle şehriıniz.e bin 

ton çuval ve ka.ruıviçe ge!mi1tir. 
Çuvallar, jütten mamuldür. 

ta telkikler yapılmaktadır. Tecrü
?>e iy'l net ce verdiği takdirde bu 
:tararda devam olun::ı.ca.klır. Et, 
peoynfr, od:ın, kömtil" ve saire nark 
11\.J"I bu cümfodcndir. 

'"'---oı>--·~ 
Altın fiyatı 

Dün bir Reşadiye a. • iımın fi. 
;-ntı 32 lira., külçe altının bir 
gram fiyat1 ise 450 kuruştur. 

------·----
' il • • -A~..,•- ' • ' " • ', 

Bütün ıztırapl:ı.rııı toplandığı ~k beyecıuıbr eııahfJ&611 

T AKSiM SiNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

Blrbirlerini '6"11 l.ld gencin kurdukları meaut yuvayı tarumar ed~~ 
eakf kalalı, e&hll ve Z&llm bir ana. .. Servıtıırlne mağruı-, hUır yiYıcı 
blt attttı dftfkUn tn.eanlarla mllea.dele edo temiz w namuaıu bir aile. 

ntn hıı.zln ve heyeca.nu romanı. 

Yıkılan Tava 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkdı 

BDytilt Revü ve Korolu 

Baş rolde Saad~"~::::; Fatma Rüşdü 
TÜRKÇE ŞARKILAR 

:-:~::;:~!:;:: MüZEYYEN SENAR 
Tari~u::.n~rler NECMi RIZA 

-------<>--
Belediyede: 

Yanan Zeynep ha.ı:uuun kona. 

Yeni radyolar geldi 

K nferans 
EmlDünü ha. kc\'jndcm 

23. 3. 9'12 pe..zaıt~· ıf·nu saat 
ı 7,30 dıı şehir tiyn.tros.u 11'.;natk!r
l!!..rmda.n t. Galp Areaaı ta.refm.
de.n 'Tiyatro) mevzııu.nıda b'.!' kon
ferans· veril::ooktir. 

icra Vekilleri heyeti 
toplantısı 

<Ymın yeniden yapılması işi ile Ankara, 19 <A. ; - tcra Ve
Ifa.şvekilim."z Dr. Rehk Saydam killeri Heyeti bugU:ıı öğleden son 
bizzat alakadar olmakta.dır. ra BaşvekAlette B&iveı.1(il Doktor 

Yeni bina bütün ihtiyaçları Refik Saydam'ın ~Uği altında. 
karşılıyacak modern bir l'akli.ltA. mutad toplantısını ya.pnu§trr. 1 olacaktır. • 

1 Amerika çöl harbine 
ithalat işleri umum hazırlanıyor 

müdürü tekrar Mısıra A > A-

• t• Va.şfo.gton 19 (A . - ~ıe. 
gıt 1 • . . rikan ordu~ yüksek &Uıbaylarmm 

Ticaret.,V:ekaleti lthala~ ~e:ı açığa vurduklarına göıe, hatbıye 
u:rmım rnudürü Necmed~ın,. b~r naz:rlığı, çöl harbi için yn.kmlar
müddet evvel Mısıra gıtml§t~. da bllyük nisıbetlerde kara kuv. 
Necmeddin Mmırdan memleketı. vetleri talimini derp~ etır.ekte -
ınize dönmüş, alakadar makam • dir 
!ara izahat verdikten sonra tek. · 

rar Mısıra~~ __ Orta §ark devlet nazırı 
Mürakabe komisyonu Londra, 19 (A.A.) - Başvıekli 

Toplantısı M. Çörçil_, Ortaşa.rkta devlet na
sırı stfatile, Avuetralyanm Va • 

.. Fiya~. Mtlra.kaib~ .!<.?misyonu, tington orta elçifli M, Cas~··ın 
dun;. böl~ ~~e Müduru Mümtaz M. Lyttlton'un yerine layinı em. 
Rek ın re:sliği altında toplanmış. rinin Kıral tarafmdan ta~vip e
tır. Komısyon, perakendeci. ~nh.. dilmiş olduğunu söylemiştir. 
vecilerin ~ru .~~: h~d!~nnt ve M. Cassey Birleşik Kıraliyet 
fü-e mooelesınl goruşmuştül'. K~ı kaıbinesi üyesi olacak ve Ortaşark 
vecllere bugtln bu hususta teblı. ta, harbin sevk ve idaresinden 
gat yapılacaktıl'. başka h&rp gayretleri için lüzı.ını. 

Şubeye davet 

Beyazıt aakerUk eu~dHI: 

1 _ 338 ve bu doğUmlularla mua • 

ıu bütün tedbirleri almak suretile 
harp kabinesinin Orlaşa.rkta mü. 
ma:;sili olacaktır. 

- --~.-..--

Soğuk dalgası mcleye tabi ve askerliklerine karar 
Muelkt adaptasyonu: Kement SADt IŞILAY verllrnlıı her sınıftan mUsıtm ve gayri Stokholm, Hl (A.A.) - Yem 

Taınlrari ~ .. SALABA'l'TtN..Kemani NuBAR ve 86 1dşlllk saz heyeti mus:im erler celp ve sevkedilecektır. bir soğuk dalgası İsveç cenubun. 
2 - Şubede 1çtıma günü 25 mart da ve bilhassa kasırganın Bani • 

LÜTFEN DiKKAT : çarşamba gUiı1.I saat 9 dadır. Bu gUnU yede 25 metre sür'atle estıği Mal. 
t'eei i9lnde romanlar &e<;;erek okuma.. 
h başlar. 

Gençlerin kötU roman okumasmıtı 
Onune geçmek için l«ındlterine en mil 
'1tn rol dUteD kimseler;· öğ1'etmenler_ 
!ı veıııerdir. AynJ zamuda bu işte 
~ veklletlııe de muzahir olmak 
lıakunından rol düşer. Öğretmenler, 
"eliler, çocuklara muhtelit ba.knnıar
dan onun enerji.Bini artıracak, kendi
t!ne ahlik telkin edecek eserleri tav. 

' 

Bu etlerin düğün sahn•l (.IUZll\I DUYMASIN) filmi- geçirenlere bakaya muameles! tatbik moç çevresinde dem.iryolları mü-
ABONE il•• nln 88§ Yddıu BEDtA MU~ABNl'nın Kahlredekl 1 edilecektir. nakalatında kanşıklrklarn sebep 

(Bedia GazbıoSODda) yblerce mugnnn.tye ve dansöz. 3 _ Bu celpte bedeli nakdi kabul olmuştur. . 
OLUNUZ lerin tşttraldle t.eı-tıp edllınl"tır. edilmiyecektir. Bu çevredeki tramvay ve y c.e. 

-----~V~A~K~IT~'~A~--_!_~ _ _:::~:.:=::=::=::::::======--~-_::_________ miryolu münakalatı felce .ugra-

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 14-3- 942 
AKTiF PASiF Lira 

Knsa: 

• mıştır. Bütün sana}i evlen işi 

Va z 1 ye ti tmatııiııililme•tm•işii.le.rdi.·r ... _.._ __ 

Ll.ra 

16.000.000,-

Acı Bir Kayıp 

81,ya etmek. anlan bu oaerler1 okuma. Altın: Safi kilogram 
ta te§vik eden ıııtizler, propagıuı.d& e. 
clecck terbiyevi usUI~re ~ vurma. 

7Z.60G.J38 ıo:U.26.8H,61 
ıffrmııye: 

thtJyat ıUçeeJ: 

Eı;1el Kaptanog-ıu uzun zamandan • 
beri mUptelli. olduğu hastalıktan kur. 
tulamıyarak hayata. güzlerini. kapa • 
mi~tır. Kederli ailesine ve nipn.lısı 
yüzbaşı Nevzat Oğuza baş ıtağlığı di
leriZ. 

ları l.AzımcSır. 
ııaartt Vekaleti de bu ~e ehemmi· 

l'et vererek ~kllAt vUcude getirmoai 
el'ektir. Bu te§kllAt bugün bir çok 

l'abancı devletlerde mevcuttur. 
Amerikada 1936 senesinde bır he

et tc§kll edilerek mektep çocukları_ 
okuye.bileccklerl ahldkt t.:ırblycı.1. 

uıı <'.Serleri hazırlamış, kUlttir ser(. 
ııı başlığl altıncla. neşrctmıştir. Bugun 

Banknot 
Utaklık 

Dahildeki Muhabirler: 

rürk L!rası 

Baripteıd Muhabirler: 

• • 

Altın. san Kllogram ıs.21s.1sıs 

A.ltma tahvili kabil .serbest Döv. 
Ulğer dövizler ve Borçlu klllrlrtg 
oaklyelerı • • 

ı::awe Tabvi.llerl. 
u heyetin r.azırl~mıf ohıdğu ~serle. Dııruh\& edilen evrakı nakd'vl' 

Myrııı MO u bulmuştur. kar~ıııgı 

~cmleketimizdo böyle bir seri ,.u. Kanucun 6--t! ıncı ma<JJet~rı:ıE' 

de getirecek olursak istediğimiz tevfll:a:ı Ha.ztne tarafrndar. va\; 
rbiyevi çocuk edebiyatını yap.ı.ış o. tedıyat • • 

lltı..ız. lıtn bu iusmı mı::.ı:ırif '"l:.ıu tı. ısenedat Ull.ıdanı· 
alt olan bir terbiye mescılesı o a. 

k kabul etmemiz daha uygı.uı. olur. 
·- Mlllt bir edebiyat yara ta bilir 
iylz? ' . 
- TUrk milleti var oldukc;a mıllı 

lr ed blynt vardır. 131r mlllt't tal'lh 
edebiyatını tnkf.r N.tıtı zaman ° 

ı t iSlmll§ demektir. 
l't!rk edebiyatı çok ;:,.ng ndlr Onu 
illt motl.flere g!5tf' ttutzıııı etmeı.r vıı 

t tıilen ekllde r.ı~plln'e nıeva;ın:ı. 

karmak ll'ızımdır. Bu "ıe ~ meşgul 

acak bir h<'y~t lazımdır Hej·lt tıu 

rlerf hazırlamak lı;ın m<'mlekMtc 
l.kık erde bulunmalı veyahut yer yer 
ı heyetler te~ekl<Ul t<!crı-k \'UTrtun 

böl 11 nln iıııı:nı~iyctll'rinr ı:::ört iti. 

r vilcuJe S'ClirmcJidirler il. 11. \), 

rıcaı-1 l'll'!'letıer • • 
l!:sh:ı.m ıoe ratıvilit OiiJ.dıuıı: 

' . ~ 
\ 

Deruhte edıleo e\·ral<ı rıak. 
aıvenin karşılığı ~~tıa:n ve 
tn.:ıviıiıt (itibari kr}·me~.t') 
-ıcr'Jt?!!t ~stıaı;rı \'t ,,..n, ,ı:ıı 

\ı •n'41ar· 
Al m ı·~ l/)Vl7 uz~r:nl' 11''an!! 
ı ..ını t:~t .. ı.erıne a vaM 
ı-ı:ız..ııe~·l' kısa ''»deli .-van! 
Hıız!ııey<' .-!~;;( No rı: ıtnnumı 

eıısıı lllL' .):tr~ııııuı 3\';lU.S 

IJi"~(j.ırl r 

uıwww • • 

'7.83S.S01,-
987.801,26 110.~6.9'8,87 

31 68880 51.688,80 

:U.808.SOS,81 -.-
'72.056.552,SD 04-,86".H:i,70 

l 58. 748.568,-

2'!.227.905,- 186.620.G.58,-

SS7.108.5'715.S9 387.lOS.5'75,89 

U.102.261,98 
10.!26.565,71 .i:).618.827,64 

·J .~OG, l!J 
'7.WO 216,5!1 

-,-

lGi.:>i>0.000,- 1'7t.793.122,7ti 
4.G00.000,-
8.25'U19,5i 

\'ı•k11.r tı22.ı ,3,ırnı 2.ı 

Acil ve fevkaıa.de 
Hususi 

l'ed&VÜldekJ Ban.lmotl.ar: 

• • 

l 
t 
t 

Deruht& edilen evrakı naıtdlye 
<anunun 6--8 lncı maddelerine 
evflkan Haz:ne tarafmdan vald 
ediyat 

D.?rubte edilen evrakı nakdl~·e 

oaklyesl • • 
Karşılığı tamamen altın Jlarak 
üa.v(;Len tedııvüle vazedilen 
Reeskont rnukabilı il!iveten tccıa. 

vuıc vazedilen • • 
Hazlneyt: yapılaL aıtırı karşıırklı 

avans mukab!li :rnn No. 11 kanun 
mucllMie ııaveten t.?davule va. 
zedUen 

MEVDUAT: 

Tıirk ı..ıra.sı 

. . 

.. 

ıı.sız.019,1 
6.000.000,-

16&. '1'8.66R.-

2!,2Z'7 .90;;,-

186.520.058 -

ıı.ooo.oorı -

286.COO.OO<ı.· 

115.000.000,-

93,GlO.Wi ,b 

Altın: Safl Kılogrıırn 0~7 4rı'> l.23UftJ o· 
,,, . ·~-----

3MSO No. ıu füınıımı g·öre barlne~ e 
:ıçııutı u \'llU• mukabili tevdi olu. 
o:ı.n altınlar . 

~ 11 1''.llogra:n 

Oövl1 raahbUdatı: 

Altınn t$.h\•ı.I ka~ıı rtövizleı 

Diğer ı:Hıvtzıeı ve a ·acakıı 
rın.s tınldyeıer: 

o\luh\elU 

- • • • 1 "''O 78. 12t.ıO 1 9 ... ,, . .,~ ..... ------
Kil\. 

. . 

t h•ıumıu ıa:ıtı tarihinden ıttbareo: lsl<onto haddi % 4 ~lhn U:r.~ı lru• avamı 3 8 

13.822.019,15 

.• ı;ss,-

\J-l.853.461,80 

·ıt.1 '?4.J6':,{)ll 

1 
1 

!t!.505.1>44,SB 
ı $7.S·17.03!),ll3 

• s ·mm 

~ıı evvelkı Vakıt 
1 

20. 3. 1917 

Japonya - Rusya 
Tokyodan gelen hnbcrlere gör, 

.;oponvanm Sfui.-··aya hücum ede
ceği ·eiJy1cnınel~tcdir. Maamafih 
y·cnl kııblncnin kuruln nsınd<ın ev
v(;! hiç bir kar:ır verilmiyccekfr. 

~ Cu~a cumartesi 
1 

> 20Mart 1 2 Mart 
~~ 

c::t n. end: 2 1:. evvel: 8 - Kaım: 133 1 Knsım: 1 :a 

\ ~ıutıı•ı 'u .. uıı l'.:zııııı \ 8'4;1{ r..,ı; .. n 

liuneı,ıln 
6.01) 11,ııı 6.01 11.40 

(Jııjt111711 

Öğl 12.22 6.mı 12.21 6,00 

tklıı<ll 15.47 u.2; 15.47 D.26 
Al.Mm 18.20 1" 00 lS..22 12.00 
l:"~tsı .ı9.;;Z ı.sı H> •• H J.81 
imıınJ 4tl' 10.0S ,.24 ıo.os -



Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 
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t C A B 1 N DA 'G UN DE 3 KAŞE AL 1.N A 8 t L 1 R 

TURKiYE iŞ BANKASI 
KüçükTa....,...f 

Hesaplan 
iMi ·~RAlllD PIAllJ 

&qlDa.&aı ....... . 
... ,_, t A,..._ t ...... 
~ .............., 

.,....ın 

SAHIBt : ASlll US 

Umumi ~rirah idare eden 

&MI IK••MI ~a.&Kl 

1 aM tDGO Unllll - .... Ura ...... _.....,_ . 
1 • 1IO • - llCML-

1. - • - uıoo.-. . . -. _..._ . 
• • ıao • • t000.- • 
• • IQ • _ ..._., 

- • • • - llOIO.- • 

-· UI •!000- • 

ldanbul Delterdarlıiuıdan: .... 
Ahmet Konay 
SUleymar 
Btlleyln 
Nlyut 

Kallncl 
Kanav 
Jlanay 

Terzi 
Dokumacı Fettah 

1mıan 
Bekir 
llllnener 
Şevki 

Osman 
Bekir 
K ehmet 
Oaman • 
TeYflk 
HUM)'ID 
Cevdet 

" Kanav 
Terzi 

Dokumacı 

Kalaycı 

Kömtlretl 
Manav 
Tatçı 

Abırcı 

Hallaç 

Ferid ve ~ıat 

!han 

K. Tamlrcl 
ltahwcl 
Sandıkçı 

Köm!lrctl Sabrı 
BahU:var 
Harun ve Edib 
Kehmet 

Köftec! 
Fınncı 

Kahveci 
Tenekeci 

Kundunaeı 

Tenekeci 
K. Tamirci 
KeackAğtt 

Berber 

Yani 
Sabri 
Koço 
Kuatafa 
Cemal 
AU 

Kevork 
Emin ve MUltafa 
Ha1U 

Tenekeci 
Jluamelecl 

K . Tamirci 
Manav 

Tenekeci 
Abırcı 

lıl'.uballeb1cl 

Küvec• 
Bakkal 
Kalaycı 

ıcmııı.rı•~mt.yoncu 

Ahmet 
1llm!n ... 
RayretUn 
Ballrt 
Abdlllha~ 

M. Eyap 
Hayri 

:Ne. 

109 
66 
M 
88 

9 
M 
71 
72 
16 
20 
M 
H 

M/4' 
80/91 
4/ıi 

17 
419 
117 
107 
3M 
189 
147 

18 
131 
871 
30I 

43/89 
38/1 

239 
w 

52 
86 
28 

H6 
11/82 

20 
82 
83 
98 

....... 
Karabq 
Erelll 
K. Pap 
Guraba 
Jıl. Pqa 
Baba H , 
Guraba 
Guraba 
K. Pap 
Nevtıebar 

Guraba 
K!Nçbane 
Kari)'e 
Klrmutı 

Beycettz 
Krrçeıme 
Yavuza1ııan 

8. Demir 
Y. Slnaıı 
Y. Slnan 
s. Demir 
s. Demir 

Kara bulut 
Be,.ar&J 
Keybane 
Ordu c. 
Horbor 

Baba H • 
OJun Bo. 

Kahraman 
lllllet C. 

lluelrl 
Oyunbozan 
Şe:bsade B. 

Ali lıUfGU 
Mıhçılar 

Fehln:pap 
KovacJ1ar 

Kerateciler 
KıbJeçepne 

z. Kapı z . K. cadde 
H. Hyuettln K. Puar 
8. Demir K&dlattU 
Baba H. Şehsade B. 
H . Sultan Melek Ho. 

Neler .. 
Klrmutt Fatih c. 
X1rmutl • Sllpilrg~cner 
A. Emini TaUıpmar 

ı. Pqa Ahmedl,e 
A., Emini Topkapı 

Klrmutl Atı-asan 
lıL 1üender Eüiall 
R. Hallte Çitte kumru 
H, 'Oveyll Sangtlzel 
K. ~ede MUetaldm Z. 
Soflılar K. Ka(det 

lll'rANB11L llOllMllDfDI 

il • Mll"bdlur ............ 
1 8terUa 1,24 

100 :ooıar ıao.70 
100 lntçre l'r. 80.ae& 

Kadrld 100 IWlta 12.8171 
Stokbolm 100 t.ftO Kr, 80.72 

ll8ILUI n: TAllVll..A'I 

llcralDlJ9ll " 1 811 Erpnt 21.81 
CJ(, 7 N1 I>emlrJolu D 11.tO 

......... ..117. ' ... lnlbk 
mMkım..ımı.: 

Hl/29 
Aleyhine, Yediılnale b&riclndeki 

llç parça boatandan tahliyeai bak
lmlıda mahkemenıWen Ildır olan 
24. 1. 938 taırtlı ve 938/1BM No. 
hı i1&mm ipt&Hle, haK -1>*m ... 
tem ha.Jrknla Al& Rll& t.nfllldaa 
&il Vuil Olllli wriıııleri: Be)'Oitu 
AfaiwnMD cwJc.'ellfnde '12 No. da 
rımldm lılupıita, Necam ve Trl-'°" Çanl ~ iaclei malla • 
lı:eme llUl'eUıle tlQl'lm davaıun mu-

1 

Nlremesi ....-: Jltld4euleyh 
lddm M'alprita -ve Neganmln lııa 
metglJıJan ~ ~ MI aeb&le lıaıtllnnd& &nen tebupt 
icıwana ve nnıdlerine bir ay 
mtlhJet veı MıtıııeMne muhekemenJD 
24, 4. 942 ..ı H 4e taaine ka
rar verP.mt oJaM*Ja, mWevıe,h 
lılaıpıit& Ye N..,...tn melllt6r 

1 ~11D ve 1a&tte ~ gelme
leri ve1' bir YelEll kanuni ıönder· 
meleri ve tıtrılll& Wrdlrde heklannıda 
"11-P karan .,.._ edAecelt U-
nee tel>Jılğ oa.r. (89198) 

.c.llUar cı. 11•11·ıı1111ıı111 -111111-... 
"21312 
Ta1ID edl1lıa ft&tt8n faııilla,a .t at· 

mak IUZ'etlle mDD korunma kmumma 
muballf Jlaııekette balundulu lddlulle 
IDUDUD KadddJ7lbıde Bahçe 80Jrak 11 
maJ1lı M»tnda bap Oluulw ottu 
1802 Dotum1u Bol09 Re1ayamn Kadı. 
kOJ 8U1h cm mellkemeel.Dce len kı
lman durapluı alllld& & Ura alır 
para eeıaal1e ~ ve yedi 
Sb m~ dllrttındm kapahJma 
..... karar Wl1lmlt ft bıa karar Jtat-
llepıJftlr. (D190) 
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88/8 
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'8/1 
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131. 
38. 
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41. 
24. 
27. 
27. 
27. 
72. 
22.llO 
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27. 
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27. 
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18. 
11.14 
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a.ao 

10.17 
LllO 
'-71 
'-2' 
8.18 
us 
1.M 

16.02 
9. 

'·'° 41.08 
18.37 
1 .71 

1.19 
.19 

108.U 
18.88 
40.IO 

271.17 
7.20 
1.91 

25."6 
8.91 
uo 

20.88 
8.M 

.12 

1.71 ' 
11.74 

2.21 
18.21 
21.24 

7.115 
87.H 

• 

~ Evet ama cereyan aarfiyall için çok para harcariiil111nız 1 

~ Hayır , hiQı de Oyle değil : aksine: biz paradan taaarru! 
bile adıyoruz. çOnkO eıkı ampullarımızı TU~GSRAM IAm• 
balarile değıttırdık. Bu IAmbaler ise, gOnet ıuaları sıbi ıtık 

.verıyorlar_ ve cere1anı cokça taıarruf edıyorlar. 

Acele aatılık n 
Bellkt8t A.....,_ paıtt 80DUll· 

da 'KepMc• ... • •• alı yan 
dek' yan üpp elektrik •e ter
lcoaa bahmua bet odalı n mcele •· 
tlllktır. G&mek ~ .... 
t:eldlere mıDncaatJan Uln ol1111ım". 

Bir bortt• dofflı1ı nw"ms olup 
reıva oevftlmnlne Jııaıv verilen 
bir adet IOaena madra 1'18 D1B&

ralı 9 Mmb&lı 38 modeli racbo v~ 
be1U Brifder, ._ artanM mre
tle 4 lncll vakıf hen Bo.- Jaru.t. 
t.eneetMe •. a. M2 taıthlne te
..m:r eden Çll'IUDba sllnll .. ı 
D,30 ek •tıllcaldır, Almak ilt&-
1ımteır IDelk6r mahalde s&tterilen 
••tt.e hamı balamnalan Un olu-
nur. (39U8) 
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22 ııart puar &1lDG .... t ıa c1e 

Kumkapı ıtırel lmlQbQ fU'be81Dde tec. 
rllbellbıler ara.nndıa (Pfa, kol, burlru) 
mtıabakalan ~. Tartı uat 
11-U &l'UIDdülr. Teblll olmur. 

[i"~ r;:ı;:ı-
Prosram. memleltet la&t &JUi T,11 

llaftl p&rcaJar Pi. 7.41 ajallll 8,00 
SeafoaDc parçalar Pi, 8,11-8,80 llvla 

·Ufa. 11,80 Proıram. la&t .,an u. 
33 Muhtelif l&rkılar 12,CI ajam 11,00 
13,80 Şarkı ... tarldUer. 18,00 prasram 
ve ... t a)'aft 18,0I l'uıl beyett 18,'8 

Ziraat talcv1ml 18,SIS Radyo ..._ or. 
kutruı 19,30 aat ayarı, aj&u 11,41 
Klbik Tllrk mOsttı programı 20,11 
!?adyo psetest 20,41 SUZlnak maka. 
mmdan prkılar 21,00 k:>nuşma (lktl· 
at 1a&U) 21,15 Temall 22,00 Kanpk 
program PL 22,30 aaat ayan, ajaM 
ve bor::ıııar 22,~:>-22,50 kap:ınıı. 

1 KA Y IPLA R 1 
941 tari! · -:le almJt olduium 

2805 • 3070 ı·umM'eılı limen cnzda.. 
1m11 ayi ettlğ'imden yeai81Dl aJa. 
cR.ğmıdaıı sfslntn h11anll yoktur. 

Şevlli Peoe <•UN> ••• 
KumıP811L mlıiye m1klllrltliUn

d~n aldığım 3 IUflllt mart ayma 
......... ~ ... Wm. 
Y ~rini alacağıiDGan .cekilel'Jllip 
lrU1mıtl ycılrtar. 
ıu.m,...: Y .. Ja kiltJa Yal· 

lıaae llOblı t8 ammnda Neallat 
Çlleher. <•ı•> ••• 

935 yılmda Divrik "--- ~ • 
n rflı CMLCık k8ytı mektebinden al
t'Jğmı 5. 5. 935 ve 13 mmmab bel
ı,'ellli zayi ettim. Yeıdslni aldığml
f an eııJdsiıdın hilrmtl blmacblnn 
"'ln ederim. (39198) 

Bat Ölcıa; 
Tlrki~e İl BsnbSI AA. artiv 

daboeai Hannua sinema• allmda. 
Beyazıt: htan1"11 

htanbal lldlld len memula • 
i~ndan: 941 '2440 

Bir borçtan dolayı hacU:. aıtJndA 
Şehir Tiyatrosunun olup bu kere paraya. ÇC'Vritmesine 

1 l:ap.r verilen kala, lata ve etajer 

;~ıJıf~· ı~. :,:,. 1
.' DP.AJıl !asKINDA ı•e ıtaireden iıbare-t Muangoaluğa 

• A!t jam 20,30 da P &. a A r it emval 28. 3. M2 pertembe gU. 
• ;ı •at 1 O da Beyof lunda Tünei 

ı,l't H ' KC\MEDt I<I~!I?\'DA raddns'.nde Karanfil IObıt 29 nu-
"1ÜJnj4}•f C:tSB VI: su.es ma."ralı ma'!'DJlg'Ombane öıriinde urk 
--~~-- m-t.mna ile satılacaktır. Mu:ıa.mmen 

fJeyat lu fi allı Sinemaaı iaymetiıWı yibde yebnit betini 
bulmadılı takdirde ikinci açık ar
tama 31. 3. ~ .ıı gOnll eu.t 10 
d:ı ve aynJ ma.JWde ve tayin edl· 
im autte ic·:ı eıdilecfo..ktir. late« • 
lilerln aat:t yerinde hazır bulUllC" · 

l - Lt-nnl l •nn11 bddtt 
2 - TA.rutıl'8 

T alt:he velilerine eat memtll'll mlı...om Hin o. 
lunur. <39195) 

Kız ,.~ er~ck orta okulla:ruıda 1 ~---iiiiiimiiiiiiiiiii 
cğreh'l"n ,.t ~-apbm, Bir çolr kız ve arf6.-• ı.ı 

i .. 4•-Ult ....... erkek ta· P~ yet-.,tirc:Um. Ehven 
ücrotle a'manca ve riyaziye dersi ~ Ahmf't Akhovunlu . . . 1 r.luılm J'allmb• -e PUM N.. 1 
Vl!n!1t"k iatıyonmı. Arm edenlero.n ......... muda ~ .. , 

111 
En Son Daldkadcı (f.vt ~ğretlr) ~ ·~" ...,.,.._ , .• .,.,0 ., ıoıı, 
rf't?t%in~ mUracat~Je~n:_. ____ __:_~~~!!!!~!!~~~!!!~ 

Devlet Demiryell•rı ve Limanları h letme 
Vımrm idM-esi ilinları 

Muhammen bedeli (23.3"1lU ltra olan ";'2 kalem muhtelif Up • 
Bllyalı yataklar IO.UIH2 Per,embe gOnQ uat 15,30 da kapalı '8ıf ...,ıı 
ile >..nkarada İdare btııumd& toplanan ııerkes ı uncu JC~ ..em 
&lmııcaktır. 

Bu ite girmek lale)'enıerln (1111. 18) lJra1lk m11'\'akkd • tat De lla. 
nunua tayin ett!IJI vealkalan ve lekllllerbll ayııl gtln 1&&t 14,IO • .....
adı geçen Komisyon Relalıttne vermeleri l&aımclır. 

Şartnameler paruaı otaralı: Anlı:ara'da Malzeme Dalnııllndm, lfa7dar. 
p~ :ı"cl:ı Teı:el!Dm Ye Sevk ŞefHttnden temin oJunur. (1181) 

Umum 
F atih lla1J,J9 IJubMt mllkeDeaerlnden JU)canda adı ve ı,t, tlcantgUı • ..,_, :yuilı ~ terki tlcatt~ yeni adNmlertnf bllcltnnemtt w 

tebeDOI• aı&ldyeW b!r ktmee göatermemJt ve yapılan arqbrmad& bulunam&lllJI cılduldarmdea btalarmda g r ı?rtlen yıllara aft kına.: \re buhnr 
verıtiert " zamJarma bavt lhbarnamelerlnl blszat lcendi!erine teblJtl ıntımkQn •mamıetll'. Ke.Yftnt 8812 -.yılı kanunun 10 uncu ve ıı inci 
addaıertne tntıku tebut ,Yerine PGm•k o.en ll&D oluaur. 'MU) 

Devlet Deniz Yollan l4letme 
Müdürlüğü İlinları 

... 
M·1t:•pz:ım po ta Pefcrleri yotcu navtun!99ma ı. Nisan. IN2 tarlhlndd 

it barı:n yüzde on sam yapılDUftJr, Acentalanamdaıa laab&t ,aımablUI'. 

c--. 


