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Orbay 
lngiltere Kralına 
itimatnamesini 
takdim etti 

Şark cephesinde ı • ..__ ........... _____,,~ Uzak 
oğuda 

Beyaz insanlar için 
hazırlanan 

sarı tehlike ... 
Yazan: Asım Us 

Londra, 29 (A.A) - Türkiyenln 
yeni Londra Bllytlk Elçlai :B. Hll... 
seyin Raut Orbay dUn İngiltere kra. 
ima IUmatnameslnl takdim etmlşUr. 
MCttad protokol gereğince yapılan 

bu törende TUrklye bUytlk elçlllğ:I 
erktuıı hazır bulunmuştur. 

Harkof'ta 
Şiddetli muha 
rebeler oluyor 

Alman tayyaTeleri 
N ovro11isk' e 

hücum ettiler laponyanm ma.k doğudaki iler· 
l.aıelert duımadı. Bu llerleyiı;in 
lnglJt.ere ve ~rika için gerçek
ten bir t.elıllke olduğuna ~üphe 
yoktur, Net.ekim son ~lerde bJr 
takım Amerikan askeri müteh8b_ 
'YShın da Hint denizindeki Anda· 
mu adalımıun işgalini müttefik 
milletler l~in t.ehllkelj sonurlar ve· 
ftlbUecek bir hareket gibi saymış
Jardır. Amerikan radyosu da bu a. 
dalarm lgalinln Japonlar tarafın· 
dan Hindistan& kaııJı geniş ölçüde 
bir taarruz hazırlanmakta olduğu· 
aa delll göstermiştir, 

laponynnrn bu Uerleyişi de\·am 
etti~ takdirc'le Avrupa ve Ameri
ka l~a gerçekten bir san t.elılikc 
olablJir mir .Japonlann nüfusç.a ve 
ekoaomice geç.en bir asır kindeki 
geUemelert göz önüne getirilirse 
ba saale ''~vet,, dJye cevap ''ermek 
limndır, 

Bir Mil' evvel 27 milyondan iba
ret olUI .Japon millcthıhı bugünkü 
ntlfua M)'ISI 90 milyona bulmuş
tar. Bu milletin ekonomi alanında 
«erçeldettfrdlif ~rlemeJer ise bun· 
dul daha bUytlktiir. 

lapouyanm ı 870 de ancak s.; 
gemhd 'Yal"dı.. Bunların hepsi 15000 
toadu fazla <leğfldJ. Bugün Ja· 
poalarm elinde 8 bin ~emı vardır. 
Banlama tonazı 8 milyonu bul
maktadır, 1889 da laponya_ 
da OD ~D fazla amelesi 
bahman fabrikaların sayısı 767 
idi. 1899 da banlann mikt.&n 6699 
fabrika olmattur. Bo fabrik&larda 
Qahpn iKiierin ~YISI da 428,000'1 
....... tar. Fabrikaların 1929 da 
_,... 89,000 • IRDeri yeılıAııııa i9e 
1,8.W,000 e ~lknııttır. 

lapoayanm 1870 de ihracatı 

~IS00.000 sterlin kıymetinde tah. 
min oilanuyorda. Bu ihracat 1920 
senesinde 195,000,000 sterlin ol
lllllltur. . 

Mllletier U'88I istatlsüklerin 

Türk-Bulgar 
dostluğu 

ve 

Bulgar gazeteleri
nin neşriyatı 

Sofya, 29 (A.A.) - Krral .Bori· 
sin Berlinl" yaptrğr seynhat milna· 
sebetie ya:ba.ncı memleketler Bul
garistan ke1Lminde durumun ka · 
rışnıası ilıt:ınali etrafında en he · 
yecan!ı haberleri vermiı;tir. Resmi 
ıua.kamlar bu şayialara inanılma • 
:ınası ]Azım geldiğini söylilyorlar. 
Ayni ma:hfillercle işaret edildiği
.ıı.e göre billı.k s son gi.L"llerde im· 
zalanan Tilrık Bulgar ticaret an
laşması hiç değilse şimcli'.dk Anka· 
ra ile Sofya arasındaki mfinasebet
leri tehlikeye koyacak mahiyette 
Avnıpa.nın oonup doğR...-unda yeni 
bir h8.dise obnadığım göstermek· 
tedir. 

Eski nazı:r1ard3ll mebus Todor 
Kojuharof'un TUrk - Bulgar mil.na 
sebetlerl ha.kkmda SJ.oV'O gazete· 
&inde çıkan yazısı da bunu beBrt· 
mekt«tir. Todıo'r Kôjuharof diyor 
ki: (D~vamı Sa. 2 Sıl 6 da) 

Bir mangada 

Çinliler· 
Bir Japon kılasını 

imha ettiler 

An1erikaya göre· 
Kafkasya ve Musula 

birden hücum edilecek 
St-Okholm, 29 (A.A.) - Havas • 

Oti: 
Havaların fenalığı doğu cephealnln 

birçok kesimlerinde §lddeUI savaola
ra engel olmamaktadır. 

Ruslar Murmanak bölgesini temlz
liyerek İngiliz malzemealnln ııevkedil
dlği bu limanı tehlikeden kurtarma
ğa çalı§ıyorlar. 

LenJngrad'rn doğusunda generaı 

Fedikunlskl §ehrl kurtarmak için ye· 
nı te§ebbUs yapmıştır ve 12 kilometre 
kadar ilerleml§tlr . 
Şimal - batı kesiminde mUcadelenin 

merkezi hllA Strayarusa'dadır. Rus· 

(Devamı Sa. 2 Sü f de) 

Vişi 
Amerika tekliflerini kayıtsız r;art· 

sır .kabul etmiş 

.Bera, 29 (A.A> - ltaıyan ajanaı 
Radiurbe ıöyle yazıyor: 

Vfflden selen haberler Peten hUkQ. 
metlnl.n Blrl91lk devleUeriD mUtale.. 
batını §&11:mz kayıt.az kabUI etUği 

hakkında Vaıingtond&n alman lı&ber_ 
leri teyit etmektedir. Fl1hakika Dar_ 
ıan, Amerikalılarm teklltlerlnl zoraki 
kabul ve i§gal altında buluıunıyan 

~ ile liJD&l1 .A:frikaya .Ai»rl • 
lam kolleolo.larmın ~ 

m.Q.eaade ebnl§Ur. Bu suretle, bu top 

raklar blrlqik devleUerin kont:rotü al 
tma girml§ bulunuyor. Bu konsol<>L 
luklar hakikatte casusluk merkezleri 
olup Vqtngton hllkQmeU tarafından 

siya.al ve a.akert maJcaatıarla kullanL. 
laoaktır. 

C #M 

SALAMBQ KupgnNo: 

ı 
GU.tav •'lober'ln bu barlkulAde ae118 atk ft 

tarJhi romanı 10 kupon getiren okuyucumuza yal· 

nu. 60 kunJfll verllooektlr. Salambo 414 büyük aay. 
talık bir eeerdlr. Bo kuponJan aaklamaw unut-

L mayınıL _J 

' 1htxt 

g&aterdiğl p nkamlar dikkate a· 
lmmıa .Japonlarm i!:.Umai ve lktı· 
-.dl alanlarda ne kadar süratle 
g•itleylp ilerlemekte olduktan 
derhal anlaşılır. 

hkat m.ak doğudaki bu 
ilerleme hamlelert ger~ekleşirken 
.Japonlarm elhıde bogttn '8.hip ol· 
ctuklan büyük ilk madde kaynalr 
lısn yokta: bagtin işgalleri altma 
~eçirdlklert geni' tktısadi mah
reçlerle buralardaki '·asıtalar da 
yokta. 1aponya 1914 _ 1918 umu
mi harbinden sonra Manrurlde, Mo
golhtanda, Çfnde ytlz milyondan 
fazla ntlfasu olan geniş ülkeler el
de etmlttir. Şhndi F1Upiıılerf, 
Hongkoagu, Hlndiçlniyl, Siyamı, 
Singapara, Samatrayı, Ca.vayı, 
Rinnanyayı 18ttli. ettikten sonra 
bir iaraftan A ''llStralyaya, diğer 
taraftan Blndhtana doğra ilerle· 

-0---

Japon baskısı gittikçe 
artıyor 

Çin amaml ıeler
berllk llb etti 

Bern'deki slyaat ınalıfillerde, Roma 
ve Berllnln bu husustaki &ksUlAmel 
leri bUyUk bir atlka ile beklenmekte. 
dir. 

Ayni mahfiller AUantlk kryılarm -
dan veya Franaız Fumdan yapılacak 
İngiliz ve Amerikan aaker1 hareketle. 
rini muhtemel görüyorlar. 

ismail Saibin ölümünün 
üçüncü yıldönümü 

Japonların Pasifik
teki kayıpları : 
140,000 

meğe batlamıttrr. 
Unutmamabdır kt Japon ordu

larmm bu suretle i!'Jga) etmekte 
bulunduğa blytlk ham madde kay. 
naldan bir asU'danberi A vnıpa 
milletlerinin milyarlar dökerek ve 

ÇUngki~, 29 (A.A.) - Çin ıcra 
meclisi umum! seferberlik emri nqret 
mJ§Ur. Başkumandan Çankayoekln l.s
teğlle alınan bu tedbrr, Japonyaya 
kal'fl en bUytlk harp gayretini aarfeL 
mek için iktlsacll ve insan lhtlyatlan 
bakımmdan umum! seferberlik yap • 
mak maksadlle hUkCtmetc hudut.uz 
sa!A.hiyetler vermektedir. HUkQmeı, bu 
suretle, bUtUn harp sllAlılarım, l!Açlan, 
gemileri, tekmil taşıt vaıııtaıarmı, e
lektrik santrallanm, akar, yakıtıan 

ve makineleri müsadere etmek veya 
el koymak saJA.hlyetine maltk oıacak. 
tır. Bu tedbir cUmlesinden olarak hU-

(Devamr Sa. 2 Sii 5 de) 

1 CEPHELERDE DURUM 1 

Japonya niçin Sibir
yaya saldıramıyor? 
Bugün, bütün cephe dur~-ula- 1 . 1 - İlkbahar taarruzu ne va· 

nnı bir arada mUıtalfta edeceğiz, kıt, nerede ve nasıl olacak? 
Çünkü. dünya efkhı. ink~ e· 2 - Rommel ne yapacak? . 
den harekattan ziyade muhtemel 3 - Japonyanın askeri hcd€'fı 
hadiselerle meşguldür, neresidiT? 
Bunları hülasa edelim: 4 - Müttefikler bir cephe aça· 

caklar mı? 

her ttlrltl ~ vuıtalarmı kul- 1 k ı ı 
!anarak l3ledilderi memleketlerdir. o Ü n Ü maç ar. 
J;~er Almanya ile İngiltere bi.r gün L--------------------------anlqarak ve Amerlkahlarm da 

5 - Sibiryaya hücum edilecek 
mi? 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

~::=~=~ Galatasaray - Vefa maçındaki hadise 
sene içinde ihracatım bir buçuk 
milyon s~rlinden ytiz doksan beş 
oulyon sterline fıkaran .Japonlarm 
ondan sonra nasıl dehtetli bir ik· 
hsadi 11;elişme ile Avrupalıların ,.e 
AmerikalıJann karşısında dikil~e. 
~ kolay tahmin olunabilir. 

Her halde uzak doğuda bugtin 
~iirmcl<te olduğumuz Şeyler bütün 
ikt ısa'1i \•e itti mai \•arlığmı sömür· 
~· "'istemi ib:erine kurmuş olan A,·. 
rnsm'ılar içlu büyUk bir tehli".u~ ha· 
:..ırlanmakt~ olduğunu açıkça gös_ 
t-ennekte<lir. 

Kırips Gandinin evinde 
Yf'ftl Delhl, %9 (A.A.) - Slr Staf

ford Grlpps refakatinde Pandit Java· 
harlııl Nehru bulunduğu halde bu sa
bl!?ı Gudl'nln evine gelm~tır. Muma
llf'yh kongre Uycler!nln toplanmış ol· 
dıı~u salona al1JUX1I§tır, 

Vefahlar sahayı terkettller 
-~~ ,,,.,, .. ,,.,.,.""''. ' l 

·i 

Neticeler: 
Beşikta~ Vefayı O - 11 
Fener Beyoğlusporu 1-
6 yendi, Galatasaray 
hükmen galib sayıldı. 

Sırp çeteleri 
100 bin kifi ile ilkbahar 

taarruzu yapacak 
Londra, 29 (A.A) - Britanova: 
Ruayadaki Yugoslav asker1 heyeti

nin ııetı Albay Savlç 100 'bin Yugoslav 
yalı çetecinin mihvere karoı blr ilk. 
bahar taarruzu hazırladığını söyl~lıı 
tJr. A1bay çeteler için mUmkUn olan 
yardımın yapılmasını istemektedir. 

Bugün Bayezıd 
kütüphanesinde bir 

ihtifal yapıhyor 

--0--

Pek yakında Sibir_ıaya 
taarruz edilecek 

NeY)'Ork, 29 (A.AJ - ~ 
ign Oorrespondance ismindeki 
haftalık Amerikan mecmuaaı 1• 
ponlarnı Pasifikteki kayıplara 
140 bin kişi olarak tahmin etmek 
te ve burilardan üçte birinin de
nizde boğulduğunu il.ive etmek. 
tedir. Kayıplar, zannedildiğinc 
göre, !hanbe atılan kuvYeUerin 
yüme ~lisidir, 

Mecmuada şöyle denilmekte -
ctir: 
Vaşingtonda. yapılan tahmin· 

lere göre Japon kuvvetlerinin 
hepsi 72 tümen, yani iki milyon 
kişidir. Bu tümenlerin 12 9i zrh· 
hdır. Japonların Avustralyaya 
taarruz için 12 tümeni hazır bu. 
lundurduklarr zannedilmektedir. 

Mecmuada, Tokyoda bulunan 
muhtelif bitaraf menba!ara göre, 
Japonların pek yalanda Sibirya
ya taarruz edecekleri kaydedil • 
mekte ve Japon radyolannm ec. 

t,nniil Süb hakkında muh~Hr nebi memleketlere tahsis ettikie.. 
ilim adamlanmızm saygı ,.e seYgf- 1 ri neşriyatta komünizm aleyhin
lertni ifade ed<'n bir ~tklk yausı· de propaganda yaptıkları ilive 
nı bugün 4 üncii sahifemizde bala· olunrnaktadıır. 

C'aksmız. --------------

DOnyanın 
nOfusu 

2 milyar 216 milyon 
Almanya topraklarına 

niçin sığamayor? 
Berlln, %9 (A.A.) - D.N.B: 
Alman istatistik bllrosu son yıllar

( Deuamı Sa. 2 Slt • de) 

Atina bombalandı 
AUn&, 21 (A.A.) - D.N.B: İngiliz 

tılyyareclleri, ukert hedet1erln bulun· 
madığı Atin& §8hrl huduUarma bom· 
b:ılnr atmıflardır. Huawıı evlerde ha· 
aar olmU§b.ır. Dlter bir yerde bir tn· 
glllz bombaaı bir kö§ke dt1§ZDU,t0r. 
Köşkte oturan bir kan koca l5lmllo· 
!erdir. 

Girid'den blldl.rDdlttne 1GN. ~ 
gün evvel lngruz ta,.,....._. ·~ 
açık fehirlerdea btrtlle ~· •JGat· 
baları atmı,ılardır. 1Bn,ok •vler ;nt':d 
ml§, ırlvil baUrtaın t.WM .aacq tw . 



lngili gazeteleri 
yazıyor 

V~KIT 

ler 1 Sert Naz.er 
1 (Raş tarafı 1 inci sayfada) 

h U .• c umu hak tar ~ehrln banllyölerlnc girdiklerini Finlere barı . ~ blldlrmJ,lcrse de buradaki savaşların 

sinde ıark cıp 

--------
lltplltl6rde durum 

f P,aş tnrajr 1 inci sau/ada) 
Dün 

inönü 
yap dan 
koşuları Şarl<t eklenen 

etice 
k df f f ' At gellşiml lu\kkında henllz tafsUAt yok· 

te " 11 İf etmişler ın a a sıla tu~linlr cephesi ııon be§ gün içldde 
Berllo, 29 (A.A) - Alınan ordula- çok §lddetli sav!l§lnra snhne olm~· 

rı ba' kumandıı.nbğı İnglllzlerln St. tur, Rjev h0.10. Almanlıırdadır. 
Nazıün'ı:I yııp\ılilım ruılmr Gtkarma Merke2: cepheainda Ruslann eas 
harekeU hakkmda !L§~tJd~ld tafsllAtı hQcumlarma J8§k §dırl hedef olmakta 
veriyor: iao de Ruslar burada kat'ı htc; blr 

Amerika efkan uınumiyetJlııin 
kana~ti, ilkbahar taarruzunun 
~ parbc ise. bunun çok muaz. 
sam bir darbo olacağı fjkrinde. 
dirler. Almanların ayni fikirde 
oldukları, Rusya.ya son darbeyi 
indirmek istedikleri a.§ıkardır. A· 
sıl mesele, bu darbenin muvaffak 
olup olmJY'.ctığıdır. Rtı&-ya harbi, 
bUtün dUnya önünde bir sürprı2 
venniştir. Holanda, Belçika, 
Fransa ve Balkanları silip sii;:ıü
ren kuvvet, kapalı hudutlaı-ı ı
çinde yaman bir lnıvvctıniş. Fa. 
kat Almanyanın yıldırmı harbiy
le elde ettiği araziyi de kü~ü!{sc
mek mümkün değildir, Kl'§m Rus
ya lehine bUyUk bir avantaj c.1-
duğu kabul edilir<"...e Alrr.anlarlli 
but?'iln de kıı:ıtan evvelki gi!>i hız.. 
la ilerleyip ilcrlcmiyeceğinl mü. 
talaa etmek icabeder. Eğer bı; 
ilerleme ve hücumlarda muvaf
fakıyet elde edilemezse, Rusy.:;. 
yıkılamaz. 

Eskısehir, 29 (A.A.) - lnönil 
ko5ÜSu bugiln Eskisehiri Sıvr:hı. 
sara bağhywı Akpınar cadc'!ec;i 
üzerinde JiU kulesi ile stadywn 
arasında ynpılmıştır. elde ed lernedi 

Rusyaya yardım edil
meli ve bir cephe 

açılmAhdır 
Lqnıtrıı, ıo ( .A.) - 1ngtUz ı;a.ze. 
lerl Rusy~ya ynrdım meaoıestnl ln· 
llyorıar. Dcyll Mlror gıızetesl diyor 

ki: Rmıyııımı vnzlyetl tcbllkell olmali. 
ta devam ediyor. Kmlorduya derlu\l 
yardım ednmelldir. 2u kıg harlll Ruıı 
yayn asker ve malzeqıece bUyUk ka • 
:ıplnm mal olthl . .Almanlar ber kilo. 

metrede inatıa mubn.rcbc etuler ve 
'hakiki bir mağlQblyete uğratılama • 
dılıı.r. Şarkta. beklenen netlca elde o • 
dllcmeml~tır. Alınanlann ilkbahar ta. 
arnır;ları lbtımau ortadan knldmla • 
mamııtır. 

Dey}l Krpnlkt guetesi de daha faz. 
ıa Btlrat, daha tazıa. hııreket ve te -
şebbUıı tatemcktedlr. Dcyll Hernlı\ ga· 
zeteal de lklncl btr cephe açılması 
tekliflerine 1-nglıttıranı.n lAkayt Jtnlma. 
me.arnı istemektedir. 

o 

rbi 
Kahlrf'I 9 (A.A.) - prı a. rlt 

lc"'i:!z hıı.wı kuvvetleri umunıt ka· 
rargı\lıllllll ~: 

Sem 211 ~ tgtndp Siren~kte 
lıava f~i ~&t;r. Duma ge· 
cesı D~ ~ Jl cdilııM 
"e B~~i civhitidaki kampları 
mıtralyfüı Clt~t l\,ltma o.im~. 
:\.yni t.amanda. avorle.qnuz Deme 
, e Ma.rl.tıM ~ aanal~n taa11· 
ı-uz ctmi;1lerdJr. 

Cumnrtcai G1:\!ıU cenubi Afrika 
born1

1'l. tay~erl aıv tayyeroleıi
r.in ref-$a.tinde Mart.ubanrn gar 
1-ındn blr b*.ı eahasnıa tanrrıw et· 
l"". 'eriür, Yer(le bulunan to.~· 
lcre isabetler knydc~1i.l~l", Bom 
lY.ı t:ıyyarelcıimirm yolwıu kçsµ,w 
r c ravaşa.n bir hM' terııenJmit 109 

lt"il galip bir fht.1ma.Ue tahlip ~
o..in\I§Ur. 

GllndU.Z .bir Mef>'let~ fJe llnr 
Ma.kI 200 hava bab.:ıyal nmız ta· 
refmdnn dll§ilrillınU.c:tür. 

TOt'pilli f.ayyarclerlmizcfon hiii 
orta Akdenlzde 8 bi;n tonluk. lr 
ticaret vn~np. mu'Vt\,ffakiye J 

ir taa.ı-ruı yapmlf}tsr. 
Bu hnrekat:Um 4 ~nıu-curlz dan 

:ı"emıırtir. 

Amerika da 
Müttefikler için 31070 

tayyare yapılacak 
l'~lngton, 20 (A.A,) - MUmesUler 

meclisi, mUttctlklt'.ro havalarda tam 
bir UsUlnlWt elde etmek maksadllo 
31.070 tayyare yap:lb1lrock 1gltı. 18 
b"n *302 milyon dolnrlık munz..-ım ta.h• 
,,,_'lt vcrllmeaiıle alt kanun J.lyibası

nı cumartesi aqamx tasvip etmtoUr. 

Almanya 
ff'1 ütteliklerden 80 
tüme11 asker istemiş 
'af;iugt-0n, 9 (A.A.) - VS§ing. 

tcı ~n oon hşberlerc söre, 
Almanya, taarruza ı;:lrS5meden ön. 
c0 milttctmlertlen ~annı 80 
tilmenc ~Ikamıala:rnu istemiştir. 
HiUerin ı..·~ırınak içip. haıu:;i noktayı 
~ere h cdeçefi meselesinde lhtl:ınal 
lcr ilflri sürliJebilime <le Q1 malCı • 
m.<ı.t :ılan bUtlin mahfilll' HiUerin 
"a.rmı yoğunu bu taarruza bağla • 
<lrğındıı ınüttehittirlçr, 

HelsJnJd, .ıo (A.A.) - Sattı.hlyeUI 

Fin ınahfillcrl, geı;en ll'.i martta Sov
ye\l• r ı rafmdıın yapılan barıg tok .. 
llflnci n bubsedllmestnc nncalc gtmdl 
muııaa~c ctml lerdir. 

15 martta SoVYet tayyareleri, ıı~ın 
dilly\e l"aZJlml§ nııı.!f dald beyanname· 
lerl ntmıı;lnrdır: 

"Yolda&ılnrl SllAhıımnızı Alınız, 2~ 

mart gUnU banı; günU olacal:~rr. f!Ia 
repl Mannertıaym, doğu ı~arely:ı.nın 

mUstakbel huduUarmı bizzat ı;lzecek. 
tir ve biz do l:>ıı hıı.ttı~ gorl&!tle ceklle-
car.tiz." 

lli · 22 mart tırasmdakl hafta, nta 
beten eal:lfı ırec;mi4se de 22 mart gQAU 
§iddçıtU ton~ıı çıırpıı,ımnlan tekrar 
ba 1 mıııtır. 

Bir Romen gQzetcıine göre 

Romanya (arada-
n izin en bUyUk 
devleti olacak·! 

Bukrc§, 29 ( A.A.) - Yarı rcs· 
mi Onirea gazetooi genen~} J:içhi· 
ne imza.c:ıjyle §unlan y~al\tır 
dtr: 

Sinıdıden geni§ deniz m~atı 
prÖaraınuıın temellerini ~tmn~ 
mecllllriyetind~yıı, 
Ma~al yıuınn, yalnız deniz ti 

car~tinin nrttmlmrunnı değıl, 
a~ı zamanda Romanycı !:leni~ 
fU~umm ziyadelo5tirilmesini is 
temekte v~ H~ın.111ya.nm kendisi· 
ne Karodeniıin kontrQhınu te· 
min edebilecek bir f ılQ;ı1J plduğu 
takd!rae muharebenin bu lcesim· 
do tatn4JllÇ!l bMka plr ı;epre alo.: 
çıığı kanaatini izhar ctmcl."te<lir. 
~neralin dediğine göre, Roman· 
>.:n, Karadenizin en büyü~ sa.hı!. 
aar devleti olacak V11 penız tıcın: 
reti gıbi InıfP filosu da. aynı niti· 

E
t a~lıltınd. ~enfşll}'erek nebı:
ansit l ve 'batıdan tJe~re~, 
ndı ı. ~ na bilyU.~ tsnem v .. re 

cekttr. t~neral f)china ehemmi 
yetil P.Jr ~ilonutt Ellr'atle yapıınuı· 
mnı iltlzam etrneld:e, ~itrtditler. 
mUtapasıslar yetl§tiri.ınıeşini 'c 
~i deniz l!l§tlat t~lhhtrının 
kurulma~tnı lstf?melCteair. --o·----

Maoar .. Romen 
hududundaki 

hadise 

Macar elçisi 

28 martta, gece ~arımqdan az aon.. muva.tto.kıyet elde edcmcmlolerdlr. 
ra dU.§man tayyareleri mUteaddlt dal,. Harkofds da tı!ddeW MV'fl&r olmak· 
galar halinde St, Nazalre ~lg'11it Uz<ı. tadır. Alınanlar bu cephede şlddetll 
rinde uçmuşlar ve bir k!Q t>om~ at- karşı hUcumlar yapmıııardır. 
mıılar.1a dıı hlgblr hıısnr yoktur. Bu St&liııo §ehrlnln vıırooıarma Rua 
uçu§larm tnl•lp ottlğl ~yenin, diltkaU zırhb kuvvetlerinin girdiği hakkmda· 
kıyı mUda!aaamdan uzaklaotımıak ol kl ha~r Sovyet resmt kaynaklarından 
duı';'tı 6flkd.raı. Ucaıt J<arfıkoyma bıı... toyft edilmemiştir. Stalfno Taganrog· 
tnt'fllları ucaklıua at~ ctUğl SJrada, la birlikte bazı yabancı askeri mllşa.· 
lngUlz donnnmaama bağlı haflt kuv.. hitıer tarQ.fmdan Ka!lcasyaya yapıla 
veUer Lolde'in ağzına kadar s~ımek cak önUmllzdekl harekAt için hareket 
te§ebbUsUndc bulunmuolarsa da do - Ussu olarak telO.kkl edUmel<tedlr ve 
nanmıı bataeyaıarı tara!ındıuı tam &ılmdl YllPllan uJddetll uvaoıarm sebe· 
vnkUllde ateş altına aımmıılardır. bl de hudur. 

DUoman plll.nını geçen harpte bir Kerç yıınm adasında Sovyct hU· 
.Alman denlultı Ussu olan Zeebrüg'e cumtarı .Almanlar tarnt'mdan dUrdu 
karıı yapılmıı olan hUcum gibi ılınzır_ \ ruımaktadrr. Slvaatopol kesiminde ise 
lamı§tır. sUkfuıct vardır, 

SL Nnzalro'da hldieeltr büyük bir * • • 
hıı.ıa blrbirlnl takip atmtelir. Bir te... Vaetngtoıı, 29 (A.A.) - Kafkuya 
ra!ta hUcumbotııın kıyının muhtelif veyıı Musula veyahut belki da Alman· 
uçlarma doğru Uerlemcğo çahııırken yanm pek ı:iyade muhtaç olduğu pat· 
diğer taraftan bir lııgillz destroyeri rolleri ihtiva eden bu ikl ~vnı ıatt
eeaa Jıavuzun methaline dotru Uerll - kametinde aynı amanda muazzam bir 
yor{lu. Donanma batarya.lan der]\a\ Alman taarruzu lmkA.nı Vaıington 
atc_ş açmııtır. l31r kaç daklldı; !wnra reımt ınııhflllerlnl me§gul etmektedir. 
çok ıtddetıı bir pall:ırııa tıetıceslndo, Ruzveıt'in Ruıyaya harp malzeme· 
e@ıroyer han~! \tç;nuıtur. Getnlnln si teeUınatırun ıuzıandırılmuı için on 

enk§Zmdan ~unun psler mukabUlnde gUn evvel verdiği emirlerin cuma gilnU 
lpgt!iz donamnaama verilen pııld mo. ncıredllmesl de bunu göstermektedir. 
d~l .,ı\merikan destrı:ıY@tlerlnden blrl R~velt'ln bu husuıtakl kat'1 emri 
cıl<lulu RnlaıılmıgHr, hUkflmet mahfillerinde t mamlyle tas· 

Bu geml1'-e tnfll~k rmıdcleH yUklen vlp edilmektedir. 
mıı bulunuyprd\!. DU maq torpido Ruslar önce, bir mUyarhk anla.§1na 
pıuhriblerl1 hP.ı:um ve tqrp\dg t:ıoUım hllkUmlerlne göre vaadedllen bütün 
sahU Jjatar.ralanmt~Jll §tl!fil a.\tmda maızemenin martta veya en geç nlaan· 
hemen tıemen f\Ynl ıı;3manda b3tmı~ ~ da tesUm edllml§ olacnğı vaadini al· 
tır. mışlardJT. oSnra, teslimatın haziran· 

DU1man1 Y!1I!\1~' lqplq P'~@vrA d:ı.n evvel tamamlanamıyacag-t öğre· 
ı:ıayoıılnd• mUtetıddl~ sandallardan ~a nllmlştır. 
r~ya l'&ker Gl~llrmata muv~tak el) " Beyaz saray mo.hflllcrl, Ru:ıyaya 
mı-ıuıtur. A m (lr~uıounun il~ ~mf yapılan scvlrtyatın tercihi hl\kkmdn 
kuvcvtıprl tl\rAftr.dnn l>trtbll'lnden ~Y- Ruzvclt.taratındnn verilen emlr~rden 
ı-ılıı.n !)açmal\ JiÇ!runda bırakılan V@ ııonra Sovyet lruvveUerlnln Alman 
rica~ ~pl}ıuı ltcsUen bu kuvevtıel' kU. tnarruzun mukavemet lçln p.'"tlken 
fjlk 1rnnıpl11r. tıallnae etraftaki •vl@re Amerikan maızcmeslne malik olacak· 
ıııtpnmı lar 'Vll Yine gyruplar hl'llnde larmı umuyorlar. 
t tm oımuvlardır. Şahlrıte ye llmım * • • 
ı;evrc:ıınac nizıım H r;Ukf\n aı; zaman M08kova, 'o (A.A.) - lngilterenln 
içinde ycnld n teel!§\l!I ptmlgtir. Dl.)§ M Moskova bUyUk clçisl, cumartui gU. 
ı:nanm \\UtUn hUcumlım :pUskUrtUlmU~ nll Stalln tarafından kabul edllmlfUr. 
ve kU ya çıkan dUtmllrt ~uvetlerl lkl saatten fazla devam eden 1(6rilf -

k cdllml9Ur. me cmııı.ımıd oıotot d hazır bulun • 

Romınelin pek yakında hücı.
ma geç~~ine şüphe yo!<tur. Mıh 
verin en 'büyi.\k gaye!crlnden biri, 
Mısırı elde etmek, Ilnsra yolunu 
kapamaktır. 

Japonya Birm<ınya cephesindi! 
Çinlilerin yılmak bilmiyen gayret
lerine ra.ğnıen kuvvetlidir. Bura. 
da biraz daha kuvvetlendikteıı 
sonra AV\ıstralyayn ve Hindista. 
na hücum edecektir. Sibirynya 
hUcum geri btra.kılırsa. hiç sUp
hesiz bu, Japon ilslenni ve hü
kümet merkezini Rus tayyarele
rinin hücumundan korumak Jçln. 
dir. 

Müttefiklerin bir cephe aça • 
bilrneler,i kendi lehlerinedir. Fa
kat bu, çok büyüle risk ister. Bu
nu gÖ7.e alncaklannı gösteren e
mareler vardır. 

Blrmanyada 
(Brıştara ı ı 1 inci anu/ada) 

kQmet, tlyntlc.n murakabe edecek 1§1 
ve sel'mnyelerin kullanılı~mı kontrol 
altmda bulundurabilecektir • 

"'* * Londra, 29 (A.A.) - Birmaı · 
yada Tungu kapılarında göğu::. 
gö~üsc muho.r .. !l~l r olu;· r. V 
liler süngü ile hücum ediyorla • ._ 
Japon tayyareleri Çın mcvzilci1 
üzerine bombalar at.m<ilitadn. 
Japonlar .l:ravadi vadisindeki ln 
giliz Ill(!Vzilerinc de bom'baler atı 
yorlar. 

• •• ~1111 , "O (4.A.l- Sen Nazer mU§tur. 
t~umına jDtirak etitçt.çp sonra h\1" • • • Saygo>ı, 29 ( A.A.) -1ngili~ 
F.Unl<U pazar sa.b:ı..hJ Bir lnglliz li· Bertin, 29 (A.A.) - Alman ordula· knynaltlarmdan sızan haberlere 
f•i8nmd! ~a.ra~a l'rika~an ıtslt~r ı·ıba§kumandalığuun tebliği: göre, Birmanyada Tungu'yu mü· 
ler arasmd<ı yarolatı aF olanlar Kerç yarımad:ıamda Alman aavaı dafaa eden Çin kuvvetlerlnin va· 
çoktur. Fkat bunlar :neşeli ve '\ a tayyareleri, Toplu bir halde bulunan ziyetl buhranlı saytlnbilir. l\ Yaa· 
z.ifelC"rinl ~ için mem· dUşmıın zırhıı are.balannı yok etmtı· mafıh, aynı haberlere göre şı 
r.undı.ı.rlar. Eu m:kerlcr saba.hm 'JJk lcrdlr. Novraslsk'e yapılan hava a· malden g len Çin takviye kltaıa· 
:;cı.n.tlerind~ İnzf'.iz bahriyesinin kınlnrmda liman ve demlryolu teıla· rınm Tungu etrafında durumu 
t:.oyrağt diğerin ynrısmn kadar çe· lor! ne lkl ticaret gemlıılne bomb:ılar düzeltmiş olduğunu Öb"'}'enmekt : 
k' m ~ olan bir r;emiden karoya çr ısabet cim.ıştır. imkti.nfilz<l•r. Aynı zamanda Ja· 
karılmrşt:ırclır. Hastane arabalar: Donctz çevresinde H.omen ve Alman ponlnrın ~.~ncro.l Stikai kurr.an 
rıhtımda beldomekte idi. Askeri kıtalnrı. bnzı ı~eslmlerde şiddetli d~. dasmdakı hı\·etlerlc !jiddctli çar· 

Antoneskodan izahat bnndo ınilü maıııı çalmıştır. mıın tnaıruzlnrmı ptıskUrtmll§l"rdll'. pıı,;malar ,.~pmış olup olmadık· 
istemiş Loııclra 20 (A.A.) - Sent Na· doğu cephesinin muhtelit kesimlerinde hırı da mnh'i.·n değildir. 

Teknik neticeler; 
1 - Aydm (Maaı·i! takımı) 22 

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

d. 31 s. 1/5, 
3 - Rıza lşnian (İstanbul) 

22 d. 31 s. 1 
4 - Mustafa Kaplan ( A.nknra l 

22 d. 53 s. 
5 - librahim Bilgi (Ankara) 
6 - Haif ])evelioğlu (Maarıf 

takunı). 
Thktm tasnif inde: 
1 - Ankara 11 puvanla. 
2 - Maarif takımı 19 puvanla 
3 - Esklı:ehir takımı 38 ,, 
4 - E8ki ehir (b) takımı 50 

puvan. 
5 - İstanbul tnkımı 58 puvnn 
Koeudnn sonra v~ ı: ve bölge 

başkam atletler 6Crefine Porsuk 
otelinde bir a.k aın yemeği ver -
nıiştir. Yemekten sonra kazanan 
larn mükM'ntl:ır dağrtılınıştır. 

Adana, 29 (A.A.) - Biiyük 
İnönU koşusu 621 atletin iştira. .. 
kiyle ve on binlerce halkın tezn
hl rleri nrasında bugün Şt'hrlmiz. 
de yapıldı. Hicbir kır koşusunda 
görülmoorlş yüksek bir nla.ka ve 
başan ile yapılan bu bUyük ko .. 
şuda. 148 kız ntlet 1000 metre, 
473 erkek atlet 3000 metro koş
tular. Biiyük JnönU koşusunu ta
kip eden hnlk koşucuları sık ık 
alkışlamış ve valf, cumhuriyet 
Halk Partisi bru;kanı ynrıı:ı!rırı 
otomobille takip etmişlerdir. J"n 
zananlarn mükAfatlar verilmiş v 
ayrıca kız ve erkek lise.sine birer 
lnönü kır koşusu bayrağı Yeril. 
mistir Kızlar arasında derece n .. lan atletıE>r: Bhinciliği kız lise
sinden Aysel, ikinC11iği kız lise
sinden Salbahnt, üçUncülUğil fo. 
önü kız san'at enstitüsUnden Na 
mive kazanmıştır. 

Erkekler arnsmda blrincill~i 
Malatya mensucat genc;lik ~mlü. 
bünden Hüseyin, ikinciliği Mtı.lat. 
ya. mensucat gençlik kulübUndeı 
Hnkkı knzanrruştır. 

Atış >0ligonundn iki gil?deı~b~
ri yüzlerce mükellefin i~tırakıy, > 

yapılan atrcılık teşvik müsabakrı · 
an bu~ g dte dar c
va.m ederek muva.f:f nlnyetle sona 
ermiştir, 

Elftzrğ 29 (A A.) - Vjlayetı. 
miz mc;kezlnde· y11;pılan ibUyU'. 
lnönü ko~usunda Elazığ genclık 
kulfibilnden Ziya atlet 21 dakika. 
da birinci, Bakırcı ikinci; Ce\--det 
üçüncü olmuslardır, Takım tn.c; .. 
niflnde E1Azl4' ~~lik kulübü. f. 
sayı ile birinci Halkevi 18 sayı ,le 
L.dnci olmuştur. 

Vilayetimiz bazı ka.za ve nahi
yelerinde de lnönU kosulnrı yn
pıimıstır. 

zer'e yaptlan cilretkUrane İngiliz 1 d S"n cr.:ı.tlerde Tok•.•o, JapCtn!a· dllşman. bo§ yere tnarnız arma e· .., .... ·' 
Buda,..,.,<>+"', 29 (A.A.) - Yem baskını hakkında Wsil8.t veren Vi· rın Tuıımı'yu ;ı::gııl cttıkleıini ve -~""" vam etmiştir. Şiddetli mUı.lııtaa ııa· ,.. 

iTCSmt mmynaktan bildiriliyor: r.1 :mah~Ji bir m~jcm ''Alınan rr.ı'id 1' '1 ritıi &hrİn simalindeki 

T rk -Balgar 
doıtıatu 

s1 M ,. vaıııarı esnasında dU§mana yenıaen ~ 
Bazı yabancı. aJaru ar, ac~r - iddialnrmrn a.1<rliıe ohrak Ke.ruı. - dı.·,· rn ikla' ~ hatla tına l'e,<ild ·k· 

knnlı zaylııt verdlrilınlıtlr. "" (Rn-•tarafı "' inci aayfo'daJ Romen .hududunda. Tamı;ııvar ya- <lalı pnr~iit.Qlilerln l.hnand'lki At· Je.iı1i bı'(.fmektedir. r .1. 
• "-<!. • ld w bil tt"k Şimal burnu deniz ı;evr~ı~nde Al· _, t kınmdn. b 1r ııudisc o ugunu · man i t:.hkamlarma taarruz e ı · 1rı'C'vndi ct'nlıcsirı<lr !Chıngir "Bazı d<imselcr bu iki menııc~tc · • mnn hava lmvvetıerl, bir deniz ka_ r 

, ô.imıitlerdır. lor:. l>ildirilmektc<lir. Gayri resmı ~iın \ınd bnı n!mı:m \ :ı laıv\ et nnı.smda derin bir anlaR.tllazbklar 
· • -n"'f'\I l .,.. •· n-•ttt !il"sinc dahil ve önemU kuvvct.l<:r ta· v • ,,.,.....ı Macar s1ya.sı nk4ol~ ı er , ~<ı.ncar i>ir ııekilc1e öi:"rOnildigınc Pu.ı<J;l .. • kriylc do t<:klcı·.m'.1.: .Jrıpon kıta olduğunu iddin. ederek Bulı; ..... s • 
1 tal d h. 1m ~ w ~ rııtındnn lcoruno.n dört ticaret gemisi ~ ~n t · · ve Romen :ı nrı arnsm a lÇ· çliler kuşs.tılmı!J o a!:lnna ra.g larmın n•r:. udiyeti b:ldir!1mck tı?nla Tüririyo a.raıunuu mcvcu ıyı 

!T.r mUsndeme olmadığını, Tam- men cumruteti öğleden sonra içine ne bir dUşmıın muhrlblni hunra uğ ledlr. I<ı~nr;in !rrevndı n~hr1 Uı.e münasbetleri b<w.ı:ruığn ui'.Ta. yor 
~ar'm da huduttan oldukça. u- ginni.'j olduküı.rJ binalarda hat! mu ratmıııardır. Murmarışk limanı gece rinde \'C Prome'nfn 55 kılometre l:ır. nunlarm iddiamnca Tur.kiye 
zakta bulunduğunu knydedi •or. knvemct et.."Xlektc idiler. ve gllndUz bombalanmıvtır. ct'nub-uml • ~. tarafsız kalnuu, J1albuld Bulgad5· 
lar, Man;; ıuyılarında e.v tayyareleri, bir An.dnrnan adalarına <;!lrnrılaıı tan üçlü pal<ta iltihak et.ıxtlotir. Bu 
Eğer Tamşıvnr yakınında veyn v d d• r k·ı · dllpnR.D havıı. teık!Jlne mensup yedi • uv lerini destekleyen Jnpvn Tiirk - Bulgnr m.ünasebeUerin! boz 

başka !bir yerde Romen toprak- eygan ıyo • av tayya~sl dUoUrmUılerdir. deniz teşkili dün Rangoon limn· mak it'.in bir sebep tnidir? TUrki· 
Jarmdtı Macar ve Rorr.enler ara· Salnt Nazore batısında Alman aa· m ı:ula.rw girmiştır. Burnsı, ye coğrafi durumunu hesaba kata: 
smda bir hfl.disc' olmuşsa, ancak Büyük bir devlet vav t;ayyaraıcrı, kısı.ı. lrUtadan uçarak böyl"ce Japon deniz ileri kuwet· ı'Sk meufıı.at.ıcrine uygun bir du; 
Romen maka.mlan tarafından çökecek (jÜ!ldilz bir İngiliz ısert hUcumbotuna !erinin Hind Okyanusunda deniz eiyaset. takip etmektedir. Bh de 
Macar ıazmlıitınn kaT§I yapılan taarruz ctmitıler ve batırmıalardır. li&ü halini almuıtır. c~nıfi vaziyetimizi hesaba kata-
fena muamcl'cler bahis mevzuu Fransa tekrar lngiliz bomba tayyareleri, dlln gece l'Cl\rnr harekete geqildii görü• rak ve milli amellerim.izden ilham 

~~;,.;;;,#~ lolabilir. ki lbu ikabil fena mua.me- 1 Alnuınyanın ~imalinde bazı luyı !10" len Çin ~imalind~. Tokyo'nıın bil· n:1ıın bir cıı5 siyaset teJP:p ediyo· 
~~~(./ leler esasen müteaddit kereler d• .

1 
k hlrlerlnc ve bu arada BUbek şşhrine dirdığmc göre, Şantung yarıma· ruz. ~'tiden olduğu gfo1 şhndi de 

'A1.ANt.:.11~C.E.1fİL,..l~UtmlJIŞİ vukububn~ .• ııı ırı ece taarruz
1 
ctml§~rdlr. Slvll halk. ara!ln

1
• dnsınm doğu klffiltndrıki 2:l bi~ Türklerle aramtZda anlaşmazlık 

,. Eter \lzv\ vUcutlanı, b5btekk:rlo de. ölen er vardır. Gece av tıı.yyanıter , çın nskerlnin çcnberlc,nmesi ışı yoktur. Tilr:klerle kavga ctlnek için 
m~nc, su igmed n evvel ltmıuldıyaa Stokholm, 29 (A.A.) - Afton ısWMıoim, 29 (A.A.) - Genernl hava J<arıııkoyma ve dcnls batarynıa· ve Uentenging'in alınması tn: ortada seQep göreırtlyo'J"llZ, Tilrk 
bir mUWıaza nctieemdir: mı !etikten Bla.det GUZete5inin Buda.pe.,tc mu Veygand. lsvcı.;te cfunn Syosvens. rı nıUtaarrızıardan onlkl bomba tay· mamlanmıatır. Diğer taraftan ler iyi ko.lllfiu vo esı)i dostturlar. 
sonra kozmldıY8& vneutıann ba1Jrek_ habi~.ınin gazetesine bildlrtliğlnc kn Dagbladct s~eteıinc t i.r mUlA· yıtresını dllfUrm~lerdlr. bMkn Japon !birlikleri Singşan·a Ve lbütUn bMkıya rağmen b5yle 
siz, :ınesanemz ~ynbllmcstlAznn ge· göre.Bültreşteki Macar el.ı;lsinin kat vcrmLstiı. --o'---- ta:ı.ruz ct..~•şlerdir. Burası Çing- lcalmnk istiyol'lar., Milletle~ 
Ur. general Antoncskodan ~?'l' Genemi Veygand 13öylc diyor: DGn•anın nftfasu tuvna 100 kilomotre mesafede· akıllı da.vrazıamk entrlkalımı. 1'a-

• Eğer ibS§lanmızd& dlm.ağlamnıı: cı i:z.alıa.t istemclt hususun 1 
- Afrikadnki umumi delege vnzi • 3 C.lr. pılmamalan yeter. Bunun içindir, 

oldutunu öğren~k ~ mat eldığmn. in8Jımn."ı( için bir çok fesinden yn.bancr bi rdevlct karşı. (Ra~tarafı t inci ıayfndn) <)uııgltlng, 29 (A.ı\,), - DUn neııre· ki FHibe nilmune panıayırnııı Tiir 
oldufınıu bllmnJyccekUk; bO§Iınmia sebepl r mcvcutb.ır. Halda Fmneanın menfaatlerine dUen ruml tebliğ: lt\yenin fştınıJd işini tenrlm l!;in 
,..._ . ..,._den ... _...._._lz ... , ... ., .... _ dlm" Muhabir Budo:peştenin aiyn.ei ....... ~lr buluruna.klıimnın bi'r neticesi da ynpılan nUfua aayımlanna dayana.· ' T • u ı i Uk tten !"elen Tilıtc heyetini sevinçle selAın ...... -..u..... 41A......... .........,...... - mahfillerin'.cıe :Maea.rlstanm "böyle . .._ .,-- rak dUnya. nutuıu hakkmda bir ısta· Japonlar ungu ya c 8 ame 0 
ğumzla d~ck kenwettn çok te.v.. dbi 1 1 w olarak ~ildim. Frnnsn clirileeek. tlstik ne§retmlıtı. Bu lstaUıtığe gare hUcum ve .,ehrln ılınallndekl hava lıyoruz. Yine bunun içindir, ld An· 
klnde bir hilncr "f'C idrak yapın değil. düşilncesizce te r er a maga. Ur. Fakat halle cephesinin ve .boz- me)'.da.nmı c,:arııanba gttnU gUn dofıı.r .. karadaki Bo:lgar tbrct heyetine 
__. ... ,_1 .. -.a.-=1.-..:.,. ...... ...:v.ıu nlttasmda ıs· !··""'·- -A-• .ı..ı ı~~ k dUnyn ntıf\ıııu 2 milyar 216 ınUycın· ... g~ .... cn"Ien ......... ~r ı-s...., hl~ son 
.......,_.. ,,çırnı:;u.> ~-~6· guncu ...,u ... tcua.vı.-.,ı uzun s~""'e • ken tıraı etmek niyetindeydiler. Tan· ""~ ............... , llUW.IW -

• fiUt.t1ıı d!ollu yUıUurtlaJ'ı fakat n:r edlld"ığini ilave ctınektedir. tir. dur. te __ .,._ .. . rlk ~·nun içln~ çevrilen lata taarruza ('terece nıenuıun etmiştir. Bulgıı • 
ilk ....ıf't _ _,._ ""Yd" oldu? General Kt.Wl.eron'an ~yareüne Har'bin soruınd.m bahseden ge. :Mub Uf kıtalar a.-............. me a bl J llf ınt kel r.ist.nn ve TU.rkiyeyi birld.J,tircn yol ,.... ..._..\;USIU ... ~ "' b"' ··k ıı..:r , ... :1. ..... -;.. .... t w•rllmekte • müstesna bir gel'•lm kaycktmiftlr. geçerek r ıtpon m rezea yo • * E"'"r .. n.,,, scıs öa:ırtı uza•-·- uyu ıı.u ""'".......,....," .... neral: ''BUytlk bir devlet çökecek· '11 ro._,11 1 ._,__, ku t· birdir ve do~. 

b" ........... .,._ .. ~- n,_.A_" .....ıı~'-'U .. .: .. kanaati- • ,....,.,,,.., Amerlkanm :nıııu.u 1800 dekt· mlrttr. ,,,. .... erge en. ........ ye vvc '============== ya.rwsa bülbtU 12 sene, karga 100 oo- uu-• .o....-- ...... ~ ........ tir. Bunun hangi devlet olacagmr ~......-- • .., ,. da d t 1, 
ne mı yqar<tı ne göre gerıeyalin vazifeel :M.acn· tahmin edebilirsiniz" dESni."tir. ne n:ı.z:ıran 11 defa artlQ,lftır, Avrupa· le kaNt1:-tlcumrrm evam e .. 

• :aır ~ cllmağı maynııı:nun rlst:ınn t.em:inatvenınekvebu.mem:..1-::============= dn nUfuı 1800 yılma. nazıı.ran 3 del-. ~ 
1200 ~tık, beygirin OOo ~ 4.cket dmamda.rl.a:Tnı Y:ı'i e.ske;ri, .-------------. baoka kıtalarda lıe yalnız tkl defa :;sjf.i!ı\~S!i&iiaie>':cı ::::•c·:C:P====== 
, 11 .... -""n 1rlı..ıtlı-tt'I .. ; bUtUn k~ fCdaıltl~~'>bıl1unmaga te&vik ı il 'I ı art:mıvtır. nUCIML 
.._ ....... ~ ..... .,......... ""-e' ... .ır Ne dememe Dllnya nUtuıwıun yarm ..Uyad&, ~...uk IU notJıotJe vanyor: 
dimağların ıılbominln.do değil galiba. U'VI~ • 

*Yer, ÇOCQklnnn topacı.' bi ~· , ______________ _. dörtte blrf de Avrupadadır. Nutuı ke· N= s• mllttma olmak ll&ere bU· 

T' _ (Ka.ad) Jll.l, (kU-ğıt) mı, na· safetl bakımından bu iki Jcıt'a b&ft.a tQn 4',.... nutularma röre geni.' 
nUyor runa yer küresi ÇOC\lk oyunca. V AKI A ._,, ıı...· '!... ....,ımektedlr. addiedll6lıAecek tıcpala ıııaıllc olduk· a de#fll :o.ıı.k Jd p lıı0J1Uc bir ı:a. · s:l ya:zm.alı? E:sltişehJruen uır 0~11· .,-
ta 0,,.,,.caıı..ı Hun de çoç~ M. ABONE yıwumuz; bunu eoncyor. Avrupada kilometre lcane bafal& lmt"Dk yalmz ~da kilometre 

,, ..... .,. .A - .. -~,. <ıkt.. ıss ""'·ıı ı...,..~ ua,5 nDıua d!Rekte-ncn topacı gtb! tk!de birde ~or. Ne (Kthu) y-.u~, ne •. · n'"u · 
, kamçr f8t.cmtyor! OLUNUZ ğıt) ... (Kô.ğrd) :vazmalt. Aayada kilometre karre 'ba§m& !t,9 dtr,. 

ESREF'den seçmeler: 

Malı:Md..t asli kıYa.s etme nUku· 
·dun cem•int; 

Sikke kasr .t sen·ettn ayniyle bir 
misnıandır. 

Ort:nda t.ebcJUi emnJe olur bir 
\'İİ.Sıf.a; 

Fare iltllPJarda güya servetin 
tılmunıhr. 
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P s·fik e 
g·derse Bütün talebelerin z i uz 

zam 
4 kuruş 
va ıldı J ngifrere ve Amerikanın 

durumu ne olacak? 
Anglosaksonların pru:dfik salıll· 

lcrinden ,.c ndn.Innndıın çcl.d.Uşl 
Jllillız strateji b:ıkımuıdnn def,ril, 
c' .onomi baliımındnıı da ehemmi 
}etrj neticeler ,·erebileck mahiyet: 
l".cdir. 

muaye eden g çiri ecek GUmrUk ve İnhisarlar V ckilliği • 
nln lmra.rile dığer bazı tnbb:ır mad 
delerinin Ciyatlarma dn bir miktar 
zam yapı'.mıştır. 

lngi izlerin Blmıan~ o.dan, Mtı.· 
1cı.l :ı. n çt•..Jlmeleri Amcr'dianm 
flllplnlerf, Felemengin Hint l•'ele· 
lllcngi lt:ıynnlılarmı knl b~tmcsi 
lıanı mnddc i...tllısall balummdnn 
J\\l'upayı ,.e Ameriknyı clddi u· 
rette düı;Unmeğc se,·kedecıek bir 
hadisedir. 

Orta tedrisat mtiemesclerin<lc 
okuyan talebelerin göTJcrinin 
aıhht durumunu tesbit etmek ü. 
zere bütlin okullarda umıuni bır 
göz muayenesi yapılmaşına ka
rar verilmiştir. muhtelif ının
ta.kalardaki okullarda göz doktor 

Yunanlı doktorlara 
yardım 

Yunanlı doktorlara gıda yar
dımında. bulunmak Ur.ere dün E.. 
tibba Odasında şehrim"zdeki dok 
torlar profesör M. Kemal'in ba.'}
kanlığında bir toplantı yapa:-rut 
yapılacak yard;mın esaslarını 
tesbit e~-,tir. Bütün doktor!ar 
bu yardıma iştiraki kabul etml5. 
terdir. 

Marangozlar cemiyeti
nin evrakı yandı 

Bu ham maddeler, satanlar w 
lllan•ıır ıı:·n ı:olc ehemmiyetli idi ,.e 
bnı;unldi dünya ekonomik muva
'tenc.<ıiniıı ve nizamının temellerin· 
()en blr"ni de pn ifilc ,.c umk Asya 
llıaddeleri t~I ediyordu. .Tnpona 
ta. harb~ b:ıı;l:ulığı znmruı Japon· 
Yayı altı ny bcsüyccek toklara. 
11lllıip bulunuyordu. Bu hl\Sabı yn
tıan bizzat lngiJiz müteh:ıssı<ılan· 
clır. Rugün harbin dördllncü nyı 
~Jınyet hn'mwuştır. Japonya Ma. Dün öğleden sonra akşama 
<!'ırada, Birmanyuda, Otwn, Su· doğru marangozlar cemiyetinde 

lnntion, Filipin, Ilomeo Scteb ada- yangın çıkmış. cemiyete ait bazı 
latında. ycrlesmis bulunmaktadır. lilzumlu evrak dolap ve sai:e yan 

·lnpon~ anın bu ileri hareketi Jn., mı§tır. 
l>onyayı illi hamlede kendi menıle. 

1 
Galata.da Banknlar cadde.simle 

~etinde istih al cdilmi)·en nuuldc· Nazlı hanının ikinci katında yaıı
tr memleketine lmrn5turdu. Ja- gın çıktığını haber alan itfaiye 
lıorıya lınrp ve m111i .Jııpon clmno· vak'a mahalline yetişince yangı. 

• llıl•,j ha!aınnulan lumtstnb'U kny. nm marangozlar cemiyetinden 
:ıa~.lıırlıı. lı:ıya.tmı yeni ı;artlnra gü· çık.tığını anln.mış ve derhal sön. 
~(' nizamln.ynbilir. Jnpııoynnm el- dürme faaliyetine gec;:miştir. 
c t>ttJği knyna!tlar A,•nıpanm, A· Yangın kısa bir 7.amanda 
llıerUmnm, Çinin i ,fr;mıır ettiği söndürillmliştür. Tahkikata de
~addelerin bir dnhn bu yerlere vam olurunaktadrr. 
1'1hnemesl neticesini \'Crecektlr. 
. ninnnnyndıın ihraç edilen pi· 
~ı:, petro,, lm1"5un, prunult ve sıı. 
c,l'enfn % 81 lhrncatıııı İnSilte.rc, 
~ 11 ini Jnponyn i'ekmekto idi. 

' 1rtnnnynyn yapılan lhnw.atte d::ı. 

~gflterc % 79, Jnpon~'n % 10.5, 
ırle il• Amerilm 3 6, Oin % 8 his-
~ IS hibi idi. -

~lalezl lmlaylıırı Amerikanın 
l"e~fmc mubt.~ o1dUh'11 mndcla i<li. 
~erika ene-Jc mcmlelkete Jmrlı:
ıı ~ getirdiği 88.1000 ton kıı.layın 
:·700 tonunu J\lalezyndan celbe-

Cl"dl. 
1\ta!ezyn. madenleri <lüny~ istih. 
~atmın r1örtte bjrlni :t;esldl edi· 

rorau, Diğer bau mcmbalo.rla bir · 
~~e İngiltere <fönya kalay if;lııe 
''akim bulunmaktaydı. 

Jhlawm clıcnımiyeti bilh:ı.s a 
~tıl}Ulı, ı>ctrol, tütliıı, malısullc· 
'itıd,.. idi. Bnnlnr da bugün Anıcrl. 
a \C A\'rupruım ııUfuzundnn !;ıl.-
1 bnlunmalrtodır. 

tıı lJuııt saı~ harbi Amerika ,.c A ,._ 
Jl:ı. icin hn.nı madde mcsclcsini 

>"ttıfclcn 011:.:ıyp. atmakla dlinyanın 
~~~irmclı:tc olduh·u buhranı bir kat 
'<llla lru\'\'etlendirmektooir nu· 
~kll hal kal'StSmıla Avru'p:ı ne 

1 •nacnkhr? tn~lltere ne 3apacak. 
it? Amerika ııc yapacaktır? 
~ "'TUp::ı.nın lıntbin bıı.5mdnnberi 
ta lıp !my<lettf;,i muhnldralctlr. mı 
q /\vruJJ:ı.~ı deniz a'ırı hrun :nuul· 
t t kııyn.,ı.ırm ile lll'tık mllnn ebet
" d ~'11dir. 
~ ltıgilterc ac heri mağlubiyetler 
asmıJa blriusım hnm madde kny· 

1 llıJa.-ım1nn mahrum luı.lmaktn.<1;r. 
Etk:ıt fngiltercnin dünya mikya· 
11dn yi!rlestiro alııılnr henüz o-
;ı ham madde tiUllin cdecc'k bir 

1rtıındad.ırlnr. A~"l\l nnınndıı ln· 
tere bugün ıneril a ile muknd. 
tat bfrU~ etmfo; bir lınlclcdir. 
ı\ıneriknsa, ccHnce, O, blllı:ı.ssn 
darlar mmtakvıı r"1ahsnllerlne 

• bt~tır. le<lnr nı" bnnr kny· 
ttilctcn um bunu kllfl itin d:ı· 

4 ~iyade orta ve cenup Amerilın· 
ııa ynnnsmal• mecburln~tinl dul 
~kttuıır. ~ -
1\auçnk is1eri için Brezilya ile 
tnı bir :ml:ısınn 'nprh~ glbl A • yil.an birliğini de 1.m baklm<lıın 

di bir suretle müfnlc:ı rınH'lı 
ı:iyet fndrr'ir 
~tıttcli A,.;bistana . ,\m rilrun 
1lchas ıslarının ~onderilnılc; ol-

ı iiphestz lı :ım ınadtle ı.n~ mi< 
ttıu kn}bedt'n bir t'ıtdilslrj ;nem. 

1 
llnin duy(luf •J ı:l'tırııh·n ifadr· 

r. \•milcn halıarJere ni.ire U• 
1 \raı,: tana ,,,, ckr'l<'n \ "!'t:ıi· 
ıı ın\it.t'hB.S'll~ları mıdt memle . , -
nıI 1.i zlrı:ıl ı ·ır1 'an tcU.il< ecle· 
1 r , lbJjın imi ·, l:ırmı nn':-:, r. • 

4' r, 'Ni fr·llr.bUc d'n hazı ur 
1 r 7:<'r·r.dc ~er beler l npc. 

hr. Ger< .. bunun t<;ritrl'. , ·w 
il lfh•rcl:ı lı:ırıı cucliio;tricıj ku-

tı \nr]o :U• or. 1 ıır Hn bir nc\İ 
. ti üı; ('lclf' etm"nİn b •ı.;h:ııı~ı ı 

mütalcn dilın si dC' pek iı -
'>lmtu:. Vnl tik ıo;ap ucniziııiıı 
tl"ıınu tufıunli hu u unda lrı. 
nin .., .. t t1" • ı clıcı ıle pcl 

ı tlirlii <l fildi . ~:ı.rı el nlzi ii· 
tıt] tnm bir lıfı.kimi~ et ı.umın~< 

Konferans 
Kadıköy Halkevinden: 
İkinci İnönü zaferin.in 21 inci 

yıldöntımü milnasebetiyle 1 ni
san 9t2 çareanıfba saat (19) dn 
Evimizde yapılacak toplantı pro
gırnmı: 

1 - Konferans, 
2 - Musiki konscr.i. 
3 - Aile toplantısı (saat 21 

de). 
* * * 

Üsküdar Halkevi Reısliğindcn. 
1. 4. 942 ça~ba gUnil sna:: 

20,30 da ikinci lnönü zaferi E~
miz salonunda kutlanacaktır. 

1 - 1stikltıl Mar~ı, 
2 - İkinci lnönü zafeıi, 
3 - itstiJdal muharebesini cav. 

lnndırma, 
4 - Milli oy.unlar. 

Kadının en ibUyük süsU kuca· 
ğmdaki çocuğudur. 

Çocuk E'>·rgellle Kurumu 
;ene'l merkezi 

lcln böyle bir harekete gec;ilcbi
l{r An~:ı.k l'a.sifiktcki luı.reketler 
ytİzUndrn bozulan lınnı maddeler 
islihsnll mıı\'ll?.cneslni ;yeniden kur 
mnl• isin Anglosaksonbrm her ça· ı 
reye baş vumınJa.n mlimkUnnUr, 

SADRI ERTEM 

- Perşc.mbc giinU yine sert>e&thn 
diyordu. Öğleyin golir beni hasta
hıı.ncden :ılırsırı .. doğruca bize gi. 
cicıiz yine kUçUk kurdum •. başka 
~·erlerde doln{}."!ltya lıiı: ihtiyncı
n-.ız yok değil mi Tony?. Ma.rt.a'y'l 
da o gUn i~ln blr gece i§i nlmasmı 
tcnbih ederim .. bunu memnuniyet. 
le kabul eder .. Ben de her zaman 
onun için ayni kolaylığı gösteri
yorum. Döylcsi miikenunel olur de. 
;il mi?. 

Kndnr eve döndüğü 1.aman sa
at sekizdi. İhtiyarlar yemek oda
sında masanın başmda idiler .. 
yengesinin ~öz kenarlarında U. 
züntü Ye uykusuzluktan siyah 
halkalar husule gelmişti. 

- Oh benim yavrucağım, blr 
şey olmndm ya? Bütün gece gö· 
zümii vuımnadım seni merak 
ettim, ·dnlıa yeni ' jyi oldun .. 

Kadnr scıi>est ibir tavır nla.bil
mC'k icin kendini zorladı. 

- Merak etme hala. dedi. Ar. 
tık hiç 'bir ı;cyim kalmadı. An
cak ... 

Bw·ada !{adar sustu, gözlerini 
yere indirerek devam etti: 

- Ancak size bilyiik bir ha
ber ' rnıE"k vaziyetindeyim .. bü. 
tün bu ,<'< yl bu işi düşüncı·ck 
ince hen p\ar yaparak ~cirdirıı. 
]~ararım buradan doğruca Vi.) a· 
naya gitmek ve orada üniversi
teye knydolunmaktır. Biliyor. 
sunuz bura.dıı artık yerim ·ok,. 
b::nl üniversiteye kabul etmek 
istemiyorlar. Ama bu ııckild-e 
önüme yeni b"r ha.ynt nçıyorlnr. 
Yirmi ya.şında~'Jll1. muhakkak ki 
bir ~ey va.pmam lil.ztm .. 

Rudi amca bu kısa nutku din-

lan tarafından muayene edıle
ceklcr, göz durumları raporla 
tesbit edilerek sıhhat fiş!erine 
kaydedilecektir. Gözlerinde bo
zukluk görülenlerin tedavisi i. 
~in gereken tedbirler de alına
cnkbr. 

eıı .. oz ve k ne 
ki .. ıt a illaları ız 

}zınitten bildirildiğine göre; 
Sumer Bank umum mildürü lzni.!
tc gitmi~tir. Buradaki sanayi ır.tl. 
eescselerini gezen umu."ll müdür 
bilhassa inşaatı tamamlannuş o: 
lan ikinci kQ.ğıt fabrikasiyle sel
lüloz faOrikasmda tetkiklerini 
genişletm~fftir. Faıbrikalarm bir 
an evvel işletmiye açılmn.sı için 
gereken tedbirlerin alınmasını a. 
lakadarlara bildiımiş, gazetecile
re de ~.hatta bulunarak. demiş
tir ki: 

"- SellUloz ve kağıt fabrika· 
larmın inşaatı tamamen bitmiş _ 
tir. İki fabrikamn işlctmiye nçrl
ması dört ay sonra kabil olacak
tır. 

Klor fabrikasının inşaatına. de
vam ·ediliyor. Yılın sonunda ta. 
mamlanacaktır.'' 

Lüks telgı·af kağıtları 
Her P. T. T. merkt>vnde bu. 

lunmakta olan lüks telgraf kü
ğrtlariyle tc-brildcrinizi göndere
bilmek için memura <Lüks) der. 
seniz verece<!iniz 15 kuruş fazla 
ücretle milletin yardnn ve !3ef-
1ta.tinc nıuhtnç çocukları koru. 
muş hem de muhatabınıza ince
lik ve zarafetin timsali k8.ğrt.Iar
la. tebriklerini göndermi"' olurrn. 
nm. 

Zonguldak arkadaşımız 
Zonguldakta çıkan "Zongul

dak" gazeteei 19 yaşına. basmış
tır. Arkadaşmuzı te'brik eder ne. 
şir vazifesinde muvnffalayetler 
dileriz. 

lnh sar !n.b~tnla:rlllJn lıııal etti, 
ğı earaplar.ıı litresine bugünder 
itibaren Uç kwus ve paket halinde 
fllı:!un veya olmasın tuzun kH08unn 
<i:ı dört kur.ı§ zam l pılmt§trr. Sa.. 
trşlar yoni uunlırln yaprlaca.ktır 
Dütiln depolara ve toptan satanla
ra bol tuz tevzi olunmll§tur. lnhi.. 
sar ş:ınıp ıırı da lüzumu kadar her 
dUkkllnda mevcut bulunmaktadır. 
lı:ıhisar şarnplarınm nrtmlm.t; oınn 
fiyatları knrşISinda hususi etırettc 
müskirat ~l edenler fiyatlarını 
henüz artırmaıruşln.rdır. Eu fa.lm • 
kalnr fiyatı artınnadiklan tn.kdir. 
de, inhisar şaraplariyle rekabet c. 
deceklerme kani buluıunalttadrr • 
!ar. 

Yurd içinde tayya
re seferleri 

l Nisandnn iiilxı.rcn 1 Eylüle ka. 
dar dP.\'am etmek Uzaoe Ankara ile 
İstanbul, Adana ve Eltwğ a.rıısm. 
da tayyar~ seferlerine bn§lanaco.k .. 
Ur. Ücret Anknm ile İstanbul am 
smda 26, Adnnn ıı.rasmdn 29, E l .. 
ıığ arasında 32, letanbul • Adann 
4.4, lst.nnbul • Elôzığ 52 ı .rndır. 
Gi<llp gelme biletler kaldırılınıştır. 

Ankara • lstruıbul posta tayya. 
ref!i Arıkanıde.n U,40 ta kalkacak, 
J7 de lsta.nbuln varacaktır. 1stan
bııldnn 8,4:5 te kalkacak, 10,45 te 
Ankara.ya vnrnca.ktn-, Pazardan ma 
ııd.-ı her s;Un sefer vardır, 

Ankara • Elfizığ llnttmda. salı, 
per§enıbe, cuma, Ankant • .Adana. 
ha.ttmda her gUn tayyare postalan 
iı:slfyccektfr. Ankn'rodnn Adanaya 
14,SO dn kalkacn.k, 16,45 tc .Ada. 
tıayn varacaktır. Adnnndıuı 8,30 da 
kalknca.k, Anknrayn. l0,45 tc gele. 
ccmtir. Pazar gUnlcrl Anknrııdan 
8 30, Adanadan 15 te hareket ede· 
cektir. 

lstanbuldan 7,40 t.renlle, Ankara 
dm otobüsle uçu5 meydanına gidi. 
leeektir. 

.. . .. -~~ . . ·.:~·-'· .......... ·-~~·· ',... · ... :f' ~ ... · .. )ı - .;·.-·~~ .• 1 

Türkiye Kızılay Cemiyeti enfaatine 
Beli 

·ork 
• 
1 

Profesör Hans Von Benda'nın idaresinde 
lstanbulda yalnız iKi KONSER verecektir 
KONSJ!:RLER: 

Sl lılart Dl2 Sah gilnU akta.mı sn.at 21 de 
ı llil!IM sız ~anıt>B gUnii saat 17 d 

ŞEHİR TİYATROSU KOMEDİ KISMI <FRANSIZ TİYATROSU) NDA 
VJmtLECEKTİR. 

nııetıerı Şehir Tlyntrosu ldselerlndc ntılrn.'\l\tadır. 

'I o.zan: Pransuva Kör mendi 

-27 
!erken kendi kendine §(jyle dilsli
nüyordu: Yine yolunda olmıyan 
bir §eY var .. muha.klmk ki Kn.. 
dar yeniden bir <;ılgınlık hazırlı
yor .. 

İhtiyar ycnseye ~elince o da 
birbirini kovalryan itirazlarla bu 
fikrini lm.bul edemlycccğini bil. 
diriyor: 

- Hay Allnl1 iyiliğ:ni ver.sin 
yavrum. ı tasıl oluyor da böyle 
yabancı bir ııehlrde va~ryn.bilc
ceğini zanncdiyoreun? Di~'ordu. 
Parayı nereden bulacaksın? Ne. 
rede oturncnksm? Hiç tnnunndr
ğm ınsanlar nrosmda nasıl yn. 
şıyacaksm? 

J{adar l ısa cUmleler, kat'i 
hnttfı soğuk sözlerle F.Öylc ccv:ıp 
verdi: 

- Burada ne ıapabilirim ki? 
Daha ne kadar zaman t>ur<!di\ 
yaşıyabilir V<' dnha ne J,ndar zn. 
man slzin sırtınızdan gcçinebılı
ıim? Bili 1orııu11 nıısıl bir mevki 
sahibi olmıyn çnlt<jt?m ve nac:Jl 
muvnffak oldum. Fakat nilıny~t 
merkez maden ofi inden l.mnn dn 
yol vcrdılcr. Şimdi si~ bann :\' nı 
bir is bulnbilir miainiv;? Hnyır 
değil mi? Şu halde. 

l\adnr'ı projesinden vaz geçiı·
mck için sbylcnen sözler. ileri sil. 
rtilen deliller bu kafi vakıa kni"-

Çeviren: Mur.aller Acar 

şıc:mda bir anda sura diUltü. 
Rudi amca dalma: 
- Yabancı mcmlclrntt.c dün

yruım hali daha başlmdrr. 
DcrJi. Aıma yenge cic: 
- Muhakkak ki askerlildQ çok 

değiı:;tin oğlu.'11. Fa.kat bir ccne. 
bi memlc-kcttc yaşıyabHeceğını 
nasıl tasavvur ediyorsun:'. 

Diye fikir yiirüttü .. amca ş;.1 

mülüha~ ile münn.kn;ayn c:or. 
\'erdi: 

- Nusıl isterse öyic yapsın. , 
nihayet hnreketlerinin mcs'uliyc· 
tini bizzat ccl:ecek l:ııdar büyü
müı=;tür. 

Ayni ~ün !(adar eski dairesine: 
müracnat etti. Dnire arlmduıılar; 
Hudi rmca va.s:tasi}le 1-\:adnr·uı. 
bır ftdi kar.aya uğradığım öğren. 
mişlerdi. 

O ı;-iin eski hamisi b·ı ı.-erc da
ha J{atlar lehine lınrekct etti w 
ur nvlrk ta7.m•nnt Yerine dört ny
lık fnzm·no.t alımı- mı mi.imkiır 
kıldı. Bu rıel\ildc po tn nıırasiy 
le (1) tarnnın iki bin kuron r.M: 
evo dönünce paraYl ihtiyarlara 
gö terdi, diğer taraftan da: 

-"Bu plra beninı Vınaynda u
zan müddet y~omama kfıfi .• u
fak tC'fek bir §eyler nlnıak, C\Tn
kımı yoluna ltoyrrnk ve ~·oı p'lra.. 
sı kin birka<: vüz kuron sarf ede-

s 

kmeğe kum k r şt n ır mı? 
D\lılli.U "Vıı.kıt", el•meldere l>wn 

knrı~.ırıldıı;'lna dair ynpılo.=ı sl.kA. 
yctlcr Uzeıine, belediye reis mu· 
ıwinl 11Lfıtf1 Alcsoy,, un fırınlnr
dan, hamur ve elnnck örnekleri 
4l<lırdı&'Ulı yıı.zdı. 

Elbette bunlar, belediye khny 
hııneslndc tnhUl edlJereJ.:, şildi~<·t 
lerin doğru olup olmaclığı an,DJ)t. 
lnMk. 

Da mesele, bütün nçıklığiyle ay· 
ciınlanınadan bir ht\kme ,·antıımaz. 
Gönül bter. ki biltiiyct edenler, aı
dıınm., olsunlar. ÇünkU söylenen· 
Jerin doğru ~ıkması, biri ynlnız bir 
Uıti'Mr fıı.cla"lı ile kaf'l11 ktı.~ıya bı. 
r:ıkmnkla koJmnz. Bütün mlllcte 
kryıın bir blum nl~ak s.-ığlılt kn· 
tillrrinln <l~ &ranuzda ya~ndığıııı 
;fü;tcrir. Bfıyle bfr hnl ise, bizi de 
lc:&~ler. 

Ger<:!, milyonlar it-inde bir kaç 
~ütil oozuğun çılmıası, milli seciye
ye kft.l'll. damga \'llnımu. Fakat ne 
de ol'ta, yine bu oo.nıwurltldan yU• 
zUmUz kmınr. Ortada suı:uıı bu. 
luıunamasını, incelemeler 5Qnunda 
herke5in temiz çıı.-uı~qnı l teme· 
mfz, bu yüzdendir. 

l'ok, t-ğer tahliller, ekmeklere 

BEŞİKTAŞ - SÜLEYMA.NlYE 
Şerot stadında Uk müsabaka Bc§ik. 

laıJ ile SWeyınnnlyc aruı:ndo. ldl. Be. 
§lktaf Sabrtden mahrum olarak OYJlf.
yofdu. Oyuna Bc§Utta§ b\ı§ladt. llk 
anlar ka~ılıldı akınlarla gectı. On 
bc§ınci dakikada Şeref birinci golU 
yaptı. Bir ez sonra. yjne Şerc.f ilçlncl 
golü yapmeğa muvaffak oldu. Bun • 
dıı.n aonra tek kate oy:ııanan oyunda 
kırkıncı daklkoya kadar gol olmadı. 

Bundan sonra l>e§ dakika içinde 
Beuikt.&IJ Uç ıol daha atarak Hk dev
re (<>-{;) bitU. 

lltinci devre: 
Bu devre Be~il<tao 6 gol daha ata. 

rok gol adedini (ll)e çıkardı ve maç 
l>u netice ile bitU. . 

FENER - BEYoôLUSPOR 
Şeref atadmda lkinel maç Fener. 

l}nhc;:o ile BeyoğluspOl' arasmda idi. 
Fcnerbah~; Nnlm, Eıınt :Murat ve 
Orncrden mahnım olarak ou ııckilde 

çılanııtı: 

:Surl, l\luanuner, Orhan, Ali &ıZA, 
Zeynel, Aydm. Fiknıt, tbrnMm, Me. 
mı, ]Sacı, Lebib. 

Bcyoğluııporlular da en kllvvct11 

ı 
kadrolartyle ııabrı,yn çılunqııardı. 

Oyuna Bcyoğluıporlula.r bııgladı ve 

1 ilk devre çok berbat ve seyirdlerl 
1 güldür~ bir ııekllde otuzuncu dakika. 

ya kadıı.r üevam etU. Bu otu~ dıı '"
lrntık müddet futbol oyununun en 
zcvkaiıı: bir numunesini verdi. Otu • 
zuncu d:ıkllmda Lcblbln solden yap • 

ı 
tığı bir alunda top Beyoğluepor kete. 
si önUnde bir kargaşalık yarııttı \•o 

1 top Beyoglusporıularm ayağiyle ke.n. 
dl l<nlel~rıne girdi. 

Bu golden sonra oyun mütevazin 
bir oek11de dcvıım ederken, lleyo~lu 

spor santrforu Fener mUdo.tansmda 

rim. İhtiyarlara gelince onların 
da gösterdil<lcri rnisafirpen·crli· 
f.:e karfjı benden bir fjey bckliyc. 
ceklcrinc, bir sey kabul cdcceklo· 
rJnc kat'iyye11 fmknn V" ilıt•rnnl 
Yeremem. O znman bu µ:ırn <la 
benim Viyannda. uzun :mman ya
şamama kifayet eder. 

Ertesi gUn vroiknlarmı topln. 
dı ve z3bıtaya müraeaat ederek 
pasaport istedi. İyi bir b<-şlnngıc 
zabıta memuru nUfus hUvlytt 
cüzdanını eline alrp b:r göz ~· 
dlrdiktcn sonra : 

- Vay. dedi , sen ihtiyar Toni 
Kndnr'm oğlu musun?. 

Bu memur eski bir aile do5tu 
idi. Bir ~nat sonra Kndar pasa 
portunu nlmı;ıtı . . pasaportta bı 
hane l'Rrdt ve bu }lapcde şu ciıı11. 
le yazılıydı: Bu pasaport <u mem
leketler için mukberdir .. ve me
mur bu haneyi: "Avrup:ı. kıt'acır 
ic:in muteberdir .. " cUmle0 iyle do!
durmuştu. 

Kadar parnportn elinde C'> ıriµ 
çevirerek: 
-" .Avnıpa,. Avrupa,, Avrupa

yn, hayata, yl\Şamıya r!idiycrum . 
diye mırıldandı: 

li":rtesi ı;abah erkenden gar.ı 
giderek trC'nlerin hareket ~aa.Uc· 
rini öğrendi. Komür n.ılığı do!a. 
yısiyle Viyana için ~imde bir tel: 
tren kalkıyordu, trenin hareke'" 
&aati E<abr.hm yec.lis! idı. 

- Ben bu trc11le ı:tıclet>C~im .. 
(Or,am1 \•ar) 

(1) O ıuırı,ık de\ lrkrde IH1u!;lri11 • 
t:ınılu posto parruıı (levlr.tln para m • 
dan dotıa ganıntlll idi. 

~mm, kilJ, odun t:ıl; şı gibi r:ıey1erin 
k:ı.rı~tmidı~rmı oıtoya korsa, o za.. 
mnn :ı.<fal,.t ı.11ıcınm yı!dmm Sib' 
inmN;i gc:-ehtlr. 

l'urtdn" midesine, t:ı-.•n. kUlle, 
lmmln sıılclnım, sağ•ı~ınu, .ı titre· 
ıııcılcn p11~-ı1 kıırnn bu if;'l"<'nt: ~ .. 
mı.,·arlnr, öylc korlmnç r.ezaJ:ırla 
~·ere seı-llmt-lldlrlcr, ı.ı ne knd:ır 
fcnn ~·ıı.~culılı,Jı olursn o' un, bir 
dııhıı. hiç ldıw .. , a!-'111 sıı<:u l<;l<'nıek 
cü~tini kcr.clln<le lmlanuısm. 

Tebii r;nrt.!.nr jtinclc ömUr urcıı 
ocmlyctler, kannnfarını ynp:ırltır 

kcn, tablilisin clı51nıln sutlart, n· 
lo1lıırmdan g~lrcmozlcr, ki bıın!n· 
n lmr~ılrye.ralt mııcldcler k0'-"51111 
l:ı.r. ol • 

Ama su <la \&r, ki ycr~·iiıunün 
bütUn ynsıı.tan zamandan· muhit· 
te lı~llren ihtlya~larda.n '1~sBr. 

Buglin, bb: do fcvlt.'\lildo gıinlcr 
içinde yn.5ıyoruı. Yal.it ~akit ıılda, 
vi<.'dana Slğnıaz sutlnr işlcnme"İ 
mUmkünılitr, Maıın11 nıeceUcnıl 
ze 1>; surltm ,1:eıu1i ağırhi,JIU'ın; 
~5re, yol;: edecek J;:e kin cezıı. mad 
dr.Jeri lmym:ıh liı.zım gelJr. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

ç 
hatalı bir oekllde durduruldu. Hakem 
bu harekcU penaltı ile cezalandırdı. 
Kerim sıkı bir WJ'U_§la bera.berllğt te. 
mJn etU. myleco ilk ckvre o(1 - l) 
blttL 

Fenerliler bu devreye çok canlı bir 
ckildc ba§lııdıla.r. üçtmcU dakikada 

Fikret ikinci golU yaplL Bu golden 
sonra Fener oyunu tek kale haline 
aoktu ve arlık goller birbJrtni t.a.klb 
ebneğe ba§lndı. Be§lncl dakikada Me. 
Uh, onuncu dakikada Nacl, )'irıpl be. 
g;lncl dakikada Naci ve otuzuncu da.. 
klkada Fikttt frikikten altıncı golU 
yaparak oyun (6-1) Fenerin galebe. 
siyle blttl 

GALATASARAY - VE.FA 
GllııUn son mo.çı Gala\aaarnyıa Vefa 

aramıdıı. idi. Takrmlnr ~ gekilde aa. 
h8fl1. çıktııa.r. 

Galatasaray: Osm:ın. Sa1lnt, Fanık, 
Fanık. Mustafa, Enver, Kemal. Ga... 
*-"'r,r, OUndO:z, Oenıll, ..ı\rlt, mknJC't. 

l'efa: Mn\ııhhıt. l!:avcr, \'ııhlt. SU • 
leymıuı, LCıtfl, Olbat. Mod:ıfo., 111\M>
)1n, <laı:.t, l"lkret, Muh~ 

113.kem: Şazi Tezenn. 
Oyuna tam (4) de Vefalılar be§ln .. 

dılar. Galatasaray mUdafıwımda ln. 
rrtruı Ve!a akınmdan ııonra oyun ve_ 
fa nısrt sıılıruruıe. intikal etti. DardUn 
cU dakikada ayaktan aynğn. glden top 
HikmcUn çok sıkı blr vuru~iyle Vefa 
kalesine girdi. Bu gol Ve:!altlan kam
çılndr, ve oyun mUtcvazln b1r oekle 
girdi. Akınlar mUtckabil oluyor, fo.. 
kat \'da hUcumları torların topu tu.. 
la ayaklarında tutmnlarmdan dol~'l 
bir netice alınmasmıı manı oluyordu. 
Bu sırada Muhtcgemdcn Gaziya V"' 

ondan Mustafnyn gelen top bozuk bir 
vunı§ltı. d"'8rı giderclt bUyllk bir fır. 
88t ko.çmrg oldu. 

Vefa. haflarının bo:ı:uk oyunu tııkt. 
ma fen& temr ediyor, forıann genden 
pM alamamalan hUcumlonn 'Verimli 
olmnsma. mA.nl oluyordu. 

Buna mukabil Gıı\ntuaray, bafla. 
nn açıklara verdiği mUkcmmel pns. 
ınrın, sık sık lıUcum etmek imlrf\nrnı 
buluyorlardı. 

Ylrml yedinci dn.klknda soldan ya. 
ptlan bir Gatataanray hUcutnunda GUn 
cmz ~mllo fcvkall\de bir pas ver -
rcl< !kinci ı;-oJUn ynpılmaamn scbcb 

oldu. 
Galatıısarayrn üç ortası ekacrlya 

Vefa müdafaasının urt müdahaleler 
nutf en !lC1yfayı ceııfrlııtı) 

25 y11 evvellu Vatut 
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Mülkiye mektebi 
Meclisi tıynn mektebi mülkiyenin 

teııl8l h:ı.kkmde.kl kanun 16.ylhnsım 
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' VAKi:? 

Olümünün Üçüncü Yd dönümü münasebetiyle: Fakir halka 
Allame lsmail Saib Sencer şeker veriliyor 

Yazan: Ceınaleddin Server 
Her millette yetişen bazı mUs. uiğer hUS'.ızatta da pE>k çok istifa· 

tesna yaradtl!şlar vardrr ki, bun· deler edilmiştir .. 
lar mensub oldukları milletler ta- Milroriln'iteyhc irfd.n.1 memıe· 
re..fmrlan "Pir'' ler, ve "nziz,, .er kc.t namın:ı. tcşek'kUr etmek vcei· 
dereccsJ.ndc bUrmet ve tnkdisc §a. bedir. 
yan görUIUrler. Halil Nihad 

İsmail Sfilb, bunlaru ., biri idi. . ''Rübaiyyat~ı Ümcr Hayyam,. 
Hayatta sevdiğ~ tnnıdığon, dan 192'7 

llmt ve manevi kemaline ıçten bağ· ı Bayezid kUtiiphanei umumisi 
landığnn insanlan.ı en mil' emme- efadtlı ulemiıd!!Il 1sınfil1 Siı.ib Efen· 
lliıi onda buldum. Ne yaz k ki bu di bu mnvnffakı:fetimize ziyade· 
mücessem fozi eti nnlataco.k L~U. siyle h!i.dim o du. MlL5fıriln'ileyhln 
darda değilim. hatrrladığ! nice csfuni-i ktitUb de. 

On beş sene huzurundan isl.!fa· lii.letiyle yolumuzu bulduk ve bu 
za etmiş, sevgi ve ilttfatma nfı.il girlyve·j müaJdlı\t içinden onun 
olmuş hakir bir ev!Adı olmal.lığmı rehberliği sayesinde muvaffakı. 
dolayısiyle 'çimin ihtiyacını yene· yotle çıknbildik. B.;niıeno.!e:yh ken
ıned.m. disi11e rehini minnet olduğumuzu 

Mübarek ndına bir kitnb yazdım, buraıb söJ'1emeği bir vaztl'e aude. 
Kitabım ç·':m:ı.dan önce küğıt buh- deriz .. 
ranı çiktı. Bu zat-1 muhterem otuz iki so· 

Bugi.in irtihalinin üçUncü yıldö. nedenberi Bayezid kütüphanesi hii: 
nümü mUnasebetiylc hnyatınm el fız-ı kiltüblüğü vazlf~n' hakkiyle 
li yılmı içinde geçirdi,bi Bayczid ve Iayı:kiylc ifU etmıc:ı ve erba.b·ı 
kUtilpha.ncsinde gayet haklı ola- m!larife hrdemat.ı vC'firesi S<!bkat 
rok bir tebcil llıtiföli yapılacnktır. eylemiş bir Dan; mcnddir. 

Aş:ığ:ya aldığını vcsikala.n ki' Hüseyin Diniş 

Mm taka Ticaret Müdürlilğü, t~. 
tmıbul vilayeti emrine her ay ve • 
rJecck olll.n ve ilk partisi gönde • 
rilrniş olan 150 ton pirinç, 150 ton 
fasulye, 100 ton bulgur, 600 tene. 
ke yağ ve 1600 teneke peynirjn 
fevziine ai: listeyi Esnaf Cemiyet
ierl mUmessHlcrlyle beraber ya • 
rm hazırlayacak ve listeler son bir 
defo Bölge laşe ve Ticaret Müdür_ 
terinde kontrol edildikten sonra 
Bölge laşe l\lilclürlliğünde acıla.cak 
trr. Her ba!:kn.l h1ss-. Qinl bu listr. 
lere göre bizzut Toprn.k Mahsulleri 
ve Ticaret Of.islerindE>n alacruttır. 

Yalnrz blr nokt.:ı. allka<lar ına • 
kamlıırı dt!şlintlüı e:ttedir. lst:a.n. 
bulda 2000 kadar ba.kkal vardır. 
!t':ı.sulyc ve pirinctcn ba.k.kal başı • 
nn. bir çuval d~se bile yağın yar. 
mrnnr teneke tevzii .cap edecektir 
ki bu da bakk.a.J.ların a.ncak kendı 1 
ev ihtiyaçlar? için ayrılacak ve hal 
lta intiknl etmiyecektir. Bu vazi • 
yet karşı.sı::ıda tevziatın petrol ve 
kn.hvede tatbik olunan mutemet 
bakka1lara ver."lm<.>si sekli de dU. 
EünUlmektedfr. 
BULGUR FİYATI TESBtT EDlLDl 

30 - 3 - 1942 

tabimda.n lcopardmı. Allii.mcmiz. "~Uftahul • kütub" den 1!}28 
den eser isteyenler onun nssı· bir 

.. "1füh§.lıul · ktitüb" U ş:ıh.s.ı eser olduğımu bu ~t.rrlard:ı göre· 
b:lirlcr: fazılı l!J.l" kiltuph:ı.nei ilmli irfün o· 

"Maktul şehzadeler'' ,1~,n 1020 lın lrlitUpbanei umumi mUdlri 1s
.. İşbu eseri layınettann mev- mfül Sılib efendi hazretlerine ar. 

ctı:fiyetini haber vermek lütfunrla zett.m. - "Oroınıılı milel iflerl, 

Ankarndan blldirildlğlııe göre, bul. 
gurun perakende fiyatı 22,5 ku~ o- I 
larak tesbit edilmiş \'e narktan sonra 
piyasaya bol miktarda bulgur çıkanı • 
mı§tır. 

Hakkın var, ış:ktan 

türlü de yapılabılir. 

tasarruf etmelı • amma. bu _başka bir 

Nasıl? 

bu,unan tarih encümeni azny_i ki· böyle bir fihriste muhtac idi. O 
mmındnn Ahmet Tevhid Beyefendi nokf:am itmim etmi~iniz. Allah 
ile kr:r:ınt ve tercümesinde maruz ı-Mt olsun!,, 
knldığ'.m mtl,.qkUJat üzerine k\ltüp- Dedik.ten sonra ''Tfı.hlr Bey mer 
haneye kadar ihtiyarı zahmetle bu hfım, bu e~rindc mUstakıll I h:zz.i~ 
ba.bda pek kiymetUı..r mu:ıvenet kir oln.n ncfildf"n ba,.cüca b:r haylı 
ba'tleden Ba.;~ kütüphane! umu- zeva.tm teraclim-ü ahvfJ:int de ya 
misi mtldi.""i fil.zıh muhterem !s· "bam.iş,, de, ya diğer bir zatın tel .. 
m!i.fl Efcııdi hazretlerlne alenen cfimcsi zannından yazıruşt.rr. Kita
nrz• teı,ıekkfıril vecibeden adde· bm fihristinde onkırm isimleri gös· 

FAKİR HALKA ucuz' ŞEKER 
HUkO.met fakir halka ucuz geker 

vermek meselesl üzerinde ehemmiyet
le durmaktadır. Bu 1§ için sıhhiye ve. 
kAletlne 5 milyon Ura tahsisat veril. 
meal ıılmdiden kararlaştırılml§tır. 

- · Nasıl mı? Eski ampullarınızı TUNGSRA~~- IAmbalarile 

değiştirerek. Bu lambalar güneş şuaları gıbi bir ısık verd'k· 

ten başka,_~ereyarıı da.__c.o~ tasarruf ederler. 

derim.,. 
M ehrnet Zeki 

"Nedim Divanı" ndan 1924 
•• Divanda milnd-eric olan bazı 

eş'an Arabiyyc, kUtüphanei umu· 
mi müdirl fazil-ı muhterem lsmiil 
Sfı.lb Efendi hazreUeıinin nazarı 
taahlh 'erhıde:n geçd.iıkten sonra 
tcl>'olunmuş ve milşarUn'ile' hden 

ile durduruluyor, oyunda sertle~mek 
em .. relcrl ba§ gösteriyordu. 

Otuz scktzlnd dakikada Cemilin 
ııol açığa gönderdiği topu Gazanter 
iyi kullanıı.rak uzaktan sıkı blr ıUUe 
Galııtasarnym UçtlncU golUnU yaptı. 

ter.Hmed'ği gibi metnj kitabda 
bulmak da mlitf"aesil'dir, Bu cihe· 
te de himmet edi!se, Elihsa.n-i bit· 
tem:ım olur.,, 

Diyerek fakiri ta.hsin ve teşvtk 
cWlcr .. 

Ahmed Remzi 

"Ka..rıide.i Banet Suad" dan 1928 
Mazeret·i ınesnıdemc b naen 

kasidei şeıifenİll aslı, Bayezid kil· 
tiiphane.i umumi mildiır.i muhtere· 
mi mUteb3.hhir üst.ad Ekmel Da· 
rülfün(ln belagat ve ta.rilı-i ede· 
biyat-ı Ara.biyye mtid()rr.:S.I sabıkı 
.IJcmAiı Silb Efendi hazretlerinin 
ka.km·i t.asbihlcrinden geçnıiştir. 

lspartah: 

Denizde bir ceset 
Hüviyeti tesbit edileme· 
yen bir ceset bulundu 
DUn Bakırköy sahillerinde devri. 

ye gezen jandarmalar dalgaların kıyı· 
ya a tbğt bir erkek cesedi bulmU§l6r. 
dır. Cesedlp Ustllnde elb!seleri var 
dır ve ceset suyun tesiriyle ol§ınigtir. 

OstUnde elbiselerinin bulunması 
meçhul adamm yakın bir zamanda 
kaza veya cinayete kurban gittiğini 

göstermektedir. MUddelumum1llkce 
tahkikata be.§lanılml§tır. 

~ 

Yumruklamanın cezası 

:::.1 .• r-- . ::-: ... 

Bir dakika sonra Gazanferl.n şan • 
delledlği topu GUndtız güzel bir kafa 
vuruolylc gole tahvil etti. 

Bu dördUncü gol Vefalılarm ~ 
masma ııebeb oldu. 

Galatasaray bundan i.stlfade ede. 
rek gol adedini artırmağa savaıııyor. 
du. O aırada GUndUzden yerinde blr 
pas alan Cemll topla ilerlerken En • 
verin çok sert bir şekilde şarj yapm:ı. 
sı Cemilin s:ıkatJanmo.ama intaç etti. 
Hakem Envere çı.kınamnı söyledi. Blr 
kaç dakika süren bir mUnaka§&dan 
sonra Enver sahayı terkettt. Atılaıı 

f.avülü ikinci bir favül taklb etti. 

Zeynelabidin 
"Mevli.narun l'übailerl" nden 

li82. 
'' Şimdiye kadar "MevHin!i." nın 

el ya.ztS!.!1.1 -b:ıSJlmış bas·lına. 
mış- ~ bir yt"l"de görmemiş ve 
görene de tesadüf etmemiştim. 

Kemal adında birisi, evvelki 
akşam, Sirkecide Mehdi isminde 
birisi ile kav< aya tutuşmuş, kav
ga kızışınca Mehdiy.i yumrukla. 
mrya başlamıştır. Vak'aya ye
tişen zabıta, Kemali yakahyarak 
Adliyeye vermiştır. 

Dün, nöbetçi cürmümeşhut 
mahkemesi olan Sultanahmet 1-
kinci sulh ce?.ada yapılan muha. 
kemesi sonunda Kemal 21 lira SU 
kuru.5 para ödemek cezasına çar
pılmıştır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Rubaileri ba.stımcağımı kendi
ne söylediğim müderris Şercfüd· 
din Bey, umumi kütilphane mUd'ri 
::.ıuhtereın üstad "İsmliil Sıiib E
fencli,, nin bu husus".a. malfuniı..tı 
olduğunu bana ooyledi~<i zaman, il· 
mi ve manevi kf'mftli.oe bi.iyük bir 
saygı beslediğim mUşariin'ile~·he 
gitilin, 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 
.... ~ 1 ' _;; ... • • :. .. • ·~lllllE""" 

Bu friklkl Enver (G.S.) çok güzel 
blr vuru"la gole 1'1hvil ederek gol a. 
ded!nl be~ çıkardı. Bu golden sonra 
aahada tekrar mtlnakaşa b&§ladı ve 
Vefalılar ııahayı terkettller. Hakem 
de oyunu tatil etti. N. Cykea 

istanbul eskirim 
birincilikleri 

Buglin Taksim.de Dağcılık klil. 
bUnde !st~bul eskrim birincilik· 
leıi yapıldı. 

Davetliler a.ramnda vali, bölge 
tlirektörü ve bölge amlnn va.rclı. 

İki katagoıi Uzerlnde yapılan 
müsabakalarm teknik neticeleri 
§\Dlla.rdır: 

Bayanlar arasında: 
B!rincl Samiye, mtlnci İfakat, U-

çtlncü Emma. 
Erkekler arasında: 
Fıorc: 
1 - tnıa.n, 2 - Sa.M.hattin, 

3 - Nejat. 4 - Mehmet. 
Epe: 
1 - Mura.t, 2 - llhan, 3 -

Sermet, 4 - Sa1rutatt:ın. 
Kı.1Jç: 

1 - Osınan, 2 - Rıza, 3 - A· 
li, 4 - Se.-nilı. 

Tecrübesizler: 
A) Grupu florc: 
1 - Halfık, 2 - Hay:ıi, 
Epe: 
l - Ha.l(lk, 2 - İbrahim, 3 -

Hayri. 
Kılıç: 

1 - Merih, 2 --- İbrehtm, 3 -
Yavuz. 

Her za.."llanıld tev!i.zuu i'e kendi
r.inde buhuı.an bir kitah"ll içinde 
"Mevlinô." nm c-1 yazısı olduğunu 
vo kitabı getireceğini söyley.ncc 
çok sevindim. Bu sevincin kıyma· 
tini bilyük insanların bUyilk :n.ıhla· 
mıa kıymet vcre'lller kole.y takdir 
ederler .. 

•. Bu v<>sile ile şimdiye kadar 
bttlamach~'lll1, göremed ğlm bu kıy· 
mettaT ve tarihi yaz .. -yı Tliı:it irfan 
!\lemine takdim :imk.Anmı bana ver
diği igln İsmAil SB.ib hocamıza en 
derin minnettarlığmn burada zik· 
retmeyi hem kendim, hem bu ne'Vi 
yad.ig§.rlarm kıymetini lJJ.'enler için 
bir bo1'Ç telAkki ederim.,, 

Ha."8D • Ali 

Bul<fariarın 

Rusva aleyhinde 
neşriyatı 

Londra, 29 (A.A.) - Sofya radyo. 
su Rusya aleyhinde durmadan negrL 
yatta bulunuyor. .MUtesıınlt Bulga -
rlstan ialmll mihver radyosu, Bulga. 
rlstan harbe sırmeği kabul ederse, 
muıız7.am arazı kazanacağını her sa~t 
bildiriyor. 

Londra, 29 (A.A.) - So!yadan ha. 
ber alındığına göre, Bulgar radyosu • 
nun bUtUn neşriyatını bir ses bozarak 
Bul arlann Almanlara satıldığını biL 
dirme ktcdir. 

---~-

1 Bugünkü radyo 
7,30 Program, memleket saat ayarı 

7,SS Hatif parçalar Pl. 7,45 Ajans 8,00 
Hafi! parçalar programının devamı 

Pi. 8,ll>-8,30 Evin saati. 12,80 Prog • 
ram ve memleket saat ayarı 12,33 ka
rışılt ı;arkılar 12,45 ajans 13,00-13, 
::o Semai, şarkı ve tUrkUler. 18,00 
Program, snat ayarı 18,03 Radyo dans 
oı ltcstrn ı 18,45 Ziraat takvlml 18,55 
Fasıl heyeU 19,30 sııat ayarı, ajans 19, 
4u Scr :rst :; daklkıı 19,50 Kıır~ık gar 
kı \C tUrltUlcr 20,15 Radyo gazetesi 
20,45 Bir Halk tUrkUsU öğreniyoruz • 
Haftanın tUrkUstı 21,00 Konuşma (öğ
retmen saati) 21,15 Şarkı ve tUrkUler 
21,45 Radyo aen!onl orkestrası 22,ao 
saat ayarı, ajans ve borsalar 22,45-
22,50 Yarınki program, kapanış. 

Şehir Tiyatrosunun 

l
jın:r KO~~~: 

llt "'lıf SÖZV'N KISA m *,ffiP ~Hafta) 
Beyoğlu Holh Sineması 

3 BÜYÜK FiLM 
ı - Lorel • Ha:-dl, liodeste. Türkte 
ı - Büyük Şehir 
S - Polis Penç"'Jl.nı!e. 

SAHİBİ : ASl\I US 
f!:mldığı yer: VAKl1 MATHAAS: 

Umumt Neşriyatı tdııre eden 
llefl/,. Ahmt!I Stvt!ngll 

iLAN 
İdare merkezl 1atanbulda Tahtaka. 

lede Dar hanmda 8/10 numarada vaki 
(Brazzaroııı ve ŞUrekOsı TUrk LlmL 
tcd Şirketi) nin fesih ve tasfiyesine 
ŞllrekAca karar verllml§ olduğundan 
Şirket alacaklılarmm nihayet bir sene 
zar!mda Galatada KUrkçübaşı hanm. 
da 9 numarada mukim Tasfiye Memu. 
ru A\'Ukat M. Mercan'a. rnllracaaua 
alacaklannı !sbat etmeleri lUzumu 
ll!Uı olunur. 

Hail tasfiyede Br.ı:wıfoUi ve ŞU. 
rekı\sı 'l'Ork Limited Şirketi 

Sermayesi: T. L, 20.000 
Tasfiye Memuru l\L 1'1nean 

İstanbul Asliye 9 nnru Hukuk HA· 
klnı11~'1nden: 

4.2/128 
Be§ikt~ Ortabahçe karakol sokak 

22 No. da mukim Mehmet Feridun ta
rafından B."! ıktag Has!ınn caddesi 45 
No. da mukim kansı Vasfiye aleyhine 
açtığı ihtar davasında: M. aleyhe gön
derilen da va arzuhalin in tebliğ Umu. 
haberine \'erilen meşrulınta nazaran ı. 
kametgAlu meçhul bulunduğundan teb_ 
llğsiz iade edildiğinden dava arzuhali 
davetiyenin mahkeme divanhanesine 
talik ve gazete ile tld.nat icrasına ka. 
rar verild'ğinden muhakeme günll o. 
tarak tayin edilen Z0.4.9!12 pazartesi 
günü snat 10 da mahkemeye gelmesi 
veya bir \"ekil göndermesi aks1 tak • 
dlrde muhak:!ın~ye gıyaben devam e_ 
dileceği davetiye makamına kaim ol. 
rnak Uzere IJM olunur, 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 
cıs www- a 

Şl§hanede Yolcuzade İskender caddesinin 1.2 ve 3ncU kısımlarının in. B) Gnıpu flore: , 
1 _ Siinı.ri, 2 _ Kod:.ıy, 3 _ O O K 1 O H şaatı kııpalı zarf usuli'{' okslltıneye konuımu:tur. Ke~ü bedeli 21225 lira 

HAFIZ CEMAL 93 kuru~ ve tık teminat 1:mı llra 94 kuruştur. Mukavele; eltsiltme, baym. Y.";nver, 4 - Bille-nt. 
EIX?: "LOKMAN IJ E Ki M,, dırltk işleri genel, husu ı ve !enn! prtnamelerl, proje ke§lf hUIAsaslle buna 
ı _Enver. 2 _ Kod.ay, 3 _ mUnfert d ğer evrak ı ı rıı 6 lturuş mukab!llnde belediye Fen İşleri MUdUr. 

Bülent. OAHIUYE MUTERA8 'ISJ IUğtlnden verilecektir. İhale 14,4.942 Salı gilnU saat 16 de Dalmt Encllmen. 
KrlT .. : Dlvaııyolu 1 Ot de yapılD.caktır. Tallblerln ille teminat makbuz veya mektupları, ihale tart. 

~- Muayene snntıerl: 2.5.tı Tel: 22.'\9" h klz u l bel dl F t ı rı ''UdU ıu..wı u caatı alacak 
1 - !bsaa. 1- Y.a.nı. 3 - ,Ke· llll•ıDl!ll••••••••••ı inden se g n evve e ye en ~ e ,.. r bunc m ra a • 

rnAl. 1 latt fenni ehliyet, 942 yılma alt ticaret odası vesiknlan, imzalı şartname 

Devlet Demiryelları ve Limanları lşletroe 
Umum idaresi il..inları 

.Muh~ ... u~1en bedeli 4.2000 (Kırk iki bin) Ura olan 300 adet mahnıt1 ç• 
dır 13,4,11H2 Pazartesi gllnU snat 15 de kapalı zart usuıu ne Ankara'd• 
İdare tın:ıs:ı~dıı toplD.nan :Merkez 9 uncu Komisyonunca satın almacakt.ır. 

Bu 190 g:rmek istcyeulcrln 3150 (Üçbln yUzeUl) liralık muvakkat te
minat ile l.:ınunun tayin etUğl vc3lk.ılıırı ve tekllfierini ayni gün saat ı• 
de kad:ır r. .:ı geç>m Ko~ıısyon Rcl:ıliı;lno vermeleri lAzımdır. 

Şal t:ın 1"~er 2 Jirıı r.ıuluıbillnde Ankara ve Hnydarpllf& ve:uıılerlndtSI 
temin olunur. (8910) . ,,. . 

Mu'::ı:r.rr:"n bed"ll (3488) lira o:an muhtelif clna palanga, kriko ~ 
verenler (!}.~,"C'2) i.,azartesı gllnU saat (14.30) on dört otuzda Haydat 
pa~:ıd:ı C r lnıı.sı <!ahilindeltl Komisyon tarafındar. teahlıUdUnO l!a edeme• 
yen ınJtcchhitll nam ve hesabına pazarlıkla satm almaeaktır. 

Bu ı.e G' rmek isteyenlerin (523) Jlra (20) k':ı~luk kal't teminat ,., 
kanunu'l t"yın etti~ vesal!tle birlikte pazarlık gUnU saatine kadar komis
yona ru\lr ·caatıarı IAzımdır. 

Bu l,c nlt şartna~eler komisyondan para.sız olarak datrtılmaktadır. 
(619) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Eksiltme 
Cln<'I l\lıkdarı Şekil GUnU Saati 
Bcynz ııııbun 1700 Kilo Pazarlık 7.4,942 9.80 
BaskUl ''biner kiloluk., s Adet ,, 9.50 
Tahta kllrelc 4000 .. .. " ıo.10 
Kestane ç<ıbuğu 130.0CO .. ., ., 10,40 

l - Yukarda cins ve mtkdarıarı vazıtı malzeme pazarlıkla eatm aını• 
eaktır. 

2 - Pnuırlık hizalarında gösterllen gUn ve şaaUerde I<abataşta JeV'•· 
zım rubcs nı;c merkez mll'bayaa komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Tahta kürek nümunesllc baskül ve kestane çubuğuna nlt praı-· 
meıcr her glln öğleden sonra sözU geçen §Ubede görllleblllr. 

4 - lstcklllerln pnz:ırlık için tayin olunan gUn ve saatJerde. teklif ede 
ceklerl fiyat Uzerlnden % 7.5 gllvenme parasile birlikte adı ~çen komi.ya 
na mUracnetlnn. (3706) 

Kayaeri iskan Müdürlüğünden: 
VllA.yct göçmenleri için 18000 Ura muhıımmcn kıyrnııtll 200 baş <tJ1-

ölıUz .. nUn r.::Ub:ıyaası için eksiltme gUnU olan 16,3,942 günUncSe talip zubıl1 

etmt'diğlnclen alon ~I mezkfir günden itibaren blr ay içinde ayni geraıtl' 
ve p:ızıırlıklıı. yapılacaktır. Taliplerin Kayseri merkez LskA.n dairesinde 11111 
tegelıkll icomisyona mUrocantıarı ll!Uı olunur. (2046--8729) 

..; 

vesaire ve kanunen :ibrazı ltızımgelen diğer vesaik ne 2490 numaralı katııl
nun t.arl!atı çevresinde hazırlnyacakları teklif mektuplarını ihale günU _., 
at H de kadar Dalını EncUmene ~rmelerl lAzımdır. (3847) 


