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Aramızda milli birlik düşman
lan bulunduğunu unutmıyalım 

Memlekete namu•lu bir mi•alir olarak girdikleri halde 
rnilli birliğimize dü§manlık yapabilecek Jüımanların 

• etralımıula eksik olmadığını hiçbir zaman unutmama. 
lıyız ve bu Jüımanların halk müdafii kıyafetine bü. 
rünerek ıurada, burada tahrikatlara yol arayabilecek. 

/erini dü§Ür:meliyiz 

Reisicumhurumuz 
Din lpodroma . 
te,rU ettiler 1 

Ankara, S (Valut mubablrlndıen)- • 
Rel.sicUmhurumuz tınnet tnönU, bu· 
gUn Hlpodrom'u teırif ederek Jlk. , 
bahar at koıutarının birincl.llnde bu. 
lunmuı ve kO§Uları ta.kip etmişler. 
dlr. Sayın cümhurrels!mlzln gello ve 
dbnUılerl tezahüratla kargılanmıı 

ve uğurlanmııtır. 

Yazan· Asmı Us l ... G ___ d __ ___ 
Geçen gü,a yabancı dille yabancı 1 dar ~iiyleıliğlmiı oı;füln mak~adı-

1 ay an 1 n 
blr memlekette basılını' bir mec· mızın ne oldı:~uı:u anlatacak ka. k ı • 
lbQ& 1stanbola dünyanın en koznıo. dar açıktır, l\feml~kcte n:ıma!\ltt ma a esı 
Polit bir tehri olarak tasdr ecli- lılr miııafir olarak girdikleri halde 

LAvll 

>ordu: htanbul sokakla.nnda, kah. milli b'rllğimizc dü~manhk yapa. 1 H ·ıı M ı · . 
"ebaaelerinde, upurlarmcla har- bilc<'ck <lüşman?ann etrafımı~da 1 er - uso ını 
he llrmiı. yahut tarnf'\ız kalmış eksik olmadığını hiç bir zaml\D a-
llu milletten bir tok insan tiple- nutmamalı)U , .e bu dtioınıanlarm •• u • • 
'1ıtia kar.11ıla_ııtddanm sö~ lüyordu. halk miidRfll kıyafetine ~ bürüne- gor şmesının 
l'& bu hldlseyi Tilı~iyenin bu- rek 5Urada. hnrada hUkümet oto- ' 
glbıku cihan harbln<le güttiii,'Ü ma- rltcsinl yıknııt~ı heder tutar tah- manası 
lalııuae tarafsızlık siyasetinin bir rikitlara yfll arayabileof'ldertnl dil. 
••feri gibi g~riywdn. ~Unmeliyiz. Her halde umamnn nı-

Bu müşahede gertekten yanlış tıra!Jhmnı ifade Jl1'rdeı1i altmd~ 
deiildlr, Baıbfn Uk ı;ünlin<leııberl yabancı ihtiraslar mf"yt1ana eıkh· 
Cttnıhurlyet TUrldye i birbirleri ile ğı takdlrıle hundan memlctcet ve 
«lost ven dü~an olan bPr mem· millet l<a.dar bu ~bl ihtlrMla.ra 
~ mensoplanna miı>afinoe,·er- hatta bllmi3erek ,·asıta olan va
lik ko~ağmı ~mıştır. l"abancı mi· tıı,n<lıı!ilann d:ı "l:thsan zarar göre
fıafirlerin ,he~lne elinclen geldiği ceklerini hMaba. katarak hareket. 
ilad.,. kola;rlık.Jar gösteriyor. Bu- lerlmlzl 0113 göre uydurmahyn, 
-.ı bliytik bir memnuniyetle kayde
diyoruz. 

A8'ak bu mlphedenJn gönlli
.. llze ferah veren stızeı manz.ara
llllı teyrederken madalyanın bir 
'1e ten tarafı olduğuna, yani işin 
Sth.de bir ele milli emniyet mese-
1- bahmduğuno unutmamak la~ 
lllndır. 

Ba mln~"'t!btwtle bir mihl•let e,·. 
~el A1llral'Ullll en büyük bir ead
deatnde n.hlrde Alman sefiri Fon 
~ !lahtn, fakat hakikatte 
'l'tltliJeaia mHU emniyeti aleyhi· 

Birmanya cao ·es:ndJ 

Manda/ayda 
çarpışma 

devam ediyor 

ve 
.mihverin hap planı 

Roma, S (A.A.) - Geyda "Gi
ornale d'tt.alia" gaze!i.nde yazdığı 
bir maka.lede bilhaua 3öyle diyor: 

Sa~:rburg görUemeei ltaıya ile 
Almanya 31'&8mdaJU .Nkı dayanış

mayı teyit et.mi~tlr. Heı*dl anla
mıştır ki bu gö.rtlşme harbin yeni 
ve daha siler bi.:r Jlafhanm baf)a.n 
gıe:drr. Alma.n 1Wyan dayanış
ması bu yeni safhada kendini da
ha genif ölçüde gösterecektir. Bir 
çok hedeflore çevrilecek o\a.n yeni 
Iıareldt beklmvk ta.bminle!'de bu
lunmak fa}'ıd!l41!dv. Bunıu ukerl 
IRl'Ja!odrr. Fakat umumi olarak va
siyeti şu llU'l'etle teebit etmek 
mUmktlndAr. 

1 - Kı"hver ft Japonya tam 

' Amerika ile dost kal
mak istediğini söyledi 
Beme, S (A.A) - Petit Parisleıı. 

gazetesinin neıırettiğl blr habere göre, 

l Blrle§lk Amerlkanm Vl§l bllyük elçL 
al Amiral Laehy'nln veda ziyareti e•-

1 

naımda IAvaı, ıunıan ııöyleml§tır: 

"Franaa, Blrle§ik Amerika ile mll
nıuıebetleri keamek lnlayativlni almı· 

, yac:aktır. Ben phMll, dalma Avrupa 
ne Blrte,lk Amerika arumda bir 1f 
beraberllfl taraftanyım. Bu, ea.sen 
Btrteıtk Amerikanm da menfaati lca. 
bıdır ... 

Amiral Leahy'nln, Blrletlk Amerl. 
kanm Franaa ile mQnaaebeUeri ke1-
mek arzusunda olmadığı yolunda ce _ 
vap verdlfl allylenmektedir. 

Amlralm, bQkQmet1Y1e gör11ımeter 

yapmak Uzere Blrıeılk Amerikaya 
gtttiğl, S Onlsanda huııust tirenle Lir 

bona vardıfı ve ölen eflnln cenazesi. 
nl Blrle,lk Amertkaya gl!Ulrmekte ol. 
auıu mal~mdur. 

.... nDd.n <Jtılkast teFhbU~üniı bir 
·~hlerb. 

Amerikahlar 
Laslo'yu bembardı

man eltiler 

ve katı zafere k:ı.dU...harhe dcv.a.m . :ı. 
etmete C HIJ1'ild 9J ~· · 

italyanlar tarafın
dan verilen kayıp
~arın bilinçosu 

Bu ~t tefebbUsUncle göze 
~ Jtlr hususiyet \'ar ki bu da 
-.çlularm ilk hazırlıklarını tstan
bulda ~ olmalarıdır. Bu lti
ı..r1a Ankara.da patlann bomba 
lıldlwsl lstanbulua harıı i~nde 
a&dıp kcn.mo~llt karaktere ait bir 
t-.ı.ır dJye kabul edilelıllir. 

htanhaJan bu hasmiyeti hükiı
tn~ bilinmez bir şey değildir. 
Onan içln bu bakımdan gereken 
tedbirlerin almmJJ oltluğana itl
lb&t edebiliriz, Şu kadar ki harp 
ltbacıe bt.anbolun aldığı bu koz
bıopollt karakter karşısında hükiı
;ı-te dil§en vazifeler olduğu gibi 

Ruzvelt Çine yardımın 
memnuniyet verici tekil
de gelİ§eceğini söyledi 
Londra, S (A.A.) - Btrmanya. 

da Lashio'yu alan Japon kuvvetle
ri Çin hududuna dOğnı tlerlemi.
l~rdir. Bu kuvvt'tler Lashio'nun 
!50 kilometre ıt!mafuıde Semelln'de 
durdurulmuşlardır. Buraya gelen 
Japon mekanize kıt.alarmın aJSıl 
kuvvetlerden aynlmasms çahıılı-

2 - Her iki ·mihW'l" deVlcti de 
muamm nil&tarda ukere ve mal
zemeye 81ıhip 1AüUIHD8ıktadı:r. Bun
dan bqka her lld memleketill aa
kerl anayil tam inkiea!IDI bul
muştur. 

Bu i1ü devlet bu malwemeyi ve 
bu allb!rleri istedikleri C4111heler
de llllratle ~ muktedirdir. 
3 Bundan ııoora iki mihver de'V'lıeti 
için bir tek cephe "Ye dıfitebüen 
bam ta.it ke*ılet' vvdzr. Mtıtte
rek 8*erS pillnlana ve saruret
leıin icabına ıöre mlllterek gay
ret bu cephe ve kellmlıerde Jcen. 
dini göeterecSUr. 

4 - Mihverin daMI! eepheel her 
zamandan fazla lruvveotlJdir. 

(Dtuamı Sa. 2 Sı1 5 de) 

no.a, S (A.A.) - Ofi: 700 nu
manı.lI umumi "kSl'U'gih tebliğinin 
n~ri münasebetile, ltalyan gaze
teleri, harbin ba§mda.nberi ltalya 
ta.rafından d~ verdir:ten ka
yıplıu-..n bilanÇ()fiunu ya.pmıiktadır
lar. 

3076 uçat kaU ve 797 uçak muh
temel olarak dU~lmllşttlr. 53 
harp gemisi bat.ırrlmlş, 193 U ha. 
ıtara uğratılmış ve 87 al torpıllen
mıitür. 66 denizlatı keza batml
mış, 1 O t.aneei ha8a.ra uğratıımış
tır. 237 diişmaın ~ geınJal ba.
t.mbnııı 173 il huam uğrab)mış. 
tır. Ba.tınııın gem.IJeriın it;itıde 28 
petrol gemisi de bulunmakta.dzr. 

atanballolam dU~n bazı ,·azifc. 
ler de vardır ve bu ''B.Zlfelerin ba
lllkla mUU birliğin, milli emnlyettn 
•11hafazaııı vazife i gelir. 

llarp 'artlannm doğqrduğu za
.,.l'etler ~den memltk~tte bir 
~ ihtiyaç maddelerinin kı~ın
tıı.... tabi tatalmuı ister i-.te. 
ltaez umwnl bayat içinde tesirini 
gıs.teriyor. Aynı zamanda kısmen 
lbaza .. gir&ıecek kifayebi7.likler, 
hltat dütınslzHJder, yahut devlet 
ıt..unlan ile oezalandmlacak yol. 
::a-ıar meydana çıkıyor, Bu yol-

Sumer Bank umum muduru lspartada Şimal F ransasına 
gül ve golyağı vaziyetini tetkik etti ~!vs~A:~'"!_:r!.v •. 

yor. (Devamı Sa. 2 SiJ 6 da) 

göze ~ k1fayet!'lizlikler. 
~klikler, yahut yolımzloklar 
11i iliyetli vatandaşlar araınnda 
~~ vakit konu:Jma ve hatta tenkit 
111oOftQ8a olabtlfr, tyl niyetle söyle· 
._ ~r, tatlı !!Özlerden halkla be
'-be? hülriinıet de faydalaıur. 

"-kat halkla hükümet ara5mda 
karwtJıkh bir lllUllimiyetle incelen
..._, kon~lup tetkik olunma
.. faydalı olan ~yler kah,·ehane 
kö,t'"lerlnde, vapur kamaralarında, 
~ her cinsten yerD ve yabancı 
~ . 
ı.~_ b!rblrlerlnl tanımaz insanların 

ı~rarta, S (A.A.) - SUmerbe.nk 1 duğu halde halkevinde bir kon~
umum mUJUrü Hulki bera.berinde- ma ya.~t.Ir. GUlün ve gUl ynğı
k.i zevatla birlikte diln §ehrimlze i ıun bugUn anettiii hutnJllıiyeti kar 
gelmiştir. Umum mildUr gehirde · ~ıamda Jül çiçek<';Jeıinin fiyat hu
mevcut yiln ipliği fabrikaları ile &usundaki a.rzularnu not ederek 
gillyağt fa.brikasmı ve halt ima.lAt- yapıW:ak tetkiklerden t10nra ken
hanelerini gez.mbj ve tetk:dderde diJerlni memnun edeeek şekilde 
bulunmuetur. Bundan başka yeni ' ıu kanr a1maJc için t.avU!utl&r
kumpanya zamanı yaklaşmış oldu- da bulunacıığmı i!Ave etm,iştir. U
ğundan gill çiçeği müstahsillerinin mum mUdilr bugün şehrimizden 
yeni gill çiçeği fiyatı hakkında.ki Anka.raya müteveccihen hareket 
tclcliflerini gözden ~irmiş ve gUI etmiştir. 
çiçeği mtistahsillerile başta vali ol-

lar yilzUnden bir gUnltlk bir am 
vermeden !IOJU'a, İng:.Jiz hava kuv
vetleri, şimal Fran9&SI üzeri.ne ya.p 
makta oldu.klan gündüz taarruz
larına bugl\n tekrar başlatnı§lar
dır. Bir çok t~ı hava teşkilleri 
gUneşli bir havada, İngiltere ce
nup doğu luyıs.:nt aşm.tşla.r ve Frui 
sa istikametinde yoliarma devam 
etmişlerdir. 
Şimal Fra.nsası üzerinde 3 düş

man avcısı düşUrilldtiğil bugün res 
men öğrenilmi3tir. 

1 İstanbul kitabeleri 
derleniyor 

(Yazısı 3 üucüd~) 

Alman taar
ruzu pek 
yakında 

-0--

Rostof bölgesinde 
faaliyet arttı 

S&okbolm, a (A..A) - .Mkert m&hfll
ler, Alman taarruzunun pek yakmda 
ba§hyacağı mUtaleumda bulunuyor • 
lar. Bununla beraber, bu mahtlller, 
bUtUn kıg cepheler tutan blrluu.rtn. 
bu taarruzdan evvel deAiftlrUmeai l&.. 
zmı geleceği fikrindedirler. 

Roetof b01gealnde bava faallyetinln 
arttıtr ve Alman ve ıtu. kuVfttleri
nln toplanmakta oldutu kaydedilmek. 
tedir, 
Kının ve Ukraynada arazi tama • 

men kurumll§tur. Fakat cephe hattı. 
na mllvazl giden nehirler, kartarm e
rlmeal netlceıdnde bllyük birer mani 
olmakta devam ediyorlar. 

Don ve Done nehirleri bazı tımce
lerde l50 kilometre genlflllfnde bira· 
bayı kaplamak suretiyle akıyorlar. 

t.veçte çıkan Nya Dagllct AJleh&D. 
da gazetesinin Bet'lln muhabirine se
re bu ııene karlarm erlmeal devresi 

Ruzveit 
Londraya 
gidecek 

8tokbolm, 1 (A.A) - Alton 'nd
ıı.tngen gueteeine Londrad&n blldlrt.. 
Uyor: 

Londrad& dolap.n bazı pyi&lara 
göre, rel8 Ruzvelt yakmda Londraya 
gitmek niyetindedir, 

HABER! 
Suini 
lfittifinü 
Gün 

ilk lainh Bir 
Haber Almalı Olmalıdır 

O NllllllMIJle ..,_ 
Y&abk l"l"op'amma 
Reıh"'ll BahlMmlda. 

llıa Y-a Ve 81111 
WaBawl)ethdde .... 
..... .......... Ol.,_ ,n ...... 

1-&napuaa , •..••• 
mutada nazaran~.?-allreCek Ye 
b07Gk llaNlcit1wa .. =iili"'4=-r.•11rı~.-,.~,.~ .... - ....... 
man çok ıma ol&caktll'. sımua IOba· -..ndlr, B1IDda Gamlen, Da 
dlr ki BerlJıı.'de h&rblıı &ıQmllsdekl ....,., Bitler, Ku.ııolinl ve Rl· 

kl§tan evvel btUrllemlyeceliJıe Jı- . beatrop gibi muh&rrlriıı.ln birer 
medilmektedir. , muamma olan.k tamttJtı pUl_ 

Ayni muhablre ıtn Almanlar, Az. )'eUeri haJdld hOvt;reUeriyle ~ 
kangelık _ AJtratau ııattma varacak reDm1t oıacaklmn • 
lanm Qmld ediyorlar. Bu aureU. Ru· Bu ...,. Jul Romen'tD fOllNtU 
yanm bOtll.ıı ı.a,e yoU&n kNlimlf ola. blr kitabıdır kı ancak l500 tane 
caktır, buı1mlf ve Tl1rkl:f919 yalnız 

bef tane selmlft1r. Bunlardan 

Ha vayda 
Buyuk bir deniz 
harbi bekleniyor 

blrt de Haberin .Ubm.larmda 
tefrtka edilecektir. 

I ·Kalbim 
ıealadlr 

ı,te edelıl bılr Mer •• Birçok hll. 
lil romanlarnu Haber'de takip 

etUC'Uıbl Neslhe Kublddln'ln Ha. 
ber için huırladılı bu ep1z 
kalb eaerlnl de Haber'de lııula 

cak1mm. • 

Vqlagtae, S (A.A.) - &üihi. 
yetli mtlphitler, Avuatu.ralyaya 
doğru mUttefik ma.lseale ve i&IC 
yolla.."lDDı geçtlİ'f Havay adalan 
cenup doğusundaki adalarda ~ Spor merülılan ~ 
yakmda genq ISlçtlde kara ve de-
niz hareketletjnin görllleccğtni t..lı Haber Ankara ilkbahar at ya· 
nıi "flarııuD b&haimU,t.ereklerlne 

n etıJıekte, bu mtlnf>Jlale yplJarı. t.\anbulwı kuıtetaıa lftlrak ede-
na kart: bir Japon taarrusunwı ge-
cikmiyeceğbıı lalı ile 'bunu talt'p büJDMlnl temin etmlf ve bunun 
cdect'k ha.reket.ln, hiç etıphesiz, har için Ankara Huauat Muhuebeal· 
t-ln en 6neml1 tıattketi olacaimı le bir anlqma lm&alaDUflır. 
belıil'tınekted,irler. 1 Bah.ı ml,lftueklere lftlrak ede-

----·--------- bilmeniz lçta Haber'lıı. blr gtln. 
1 lUk okuyucun olmanız kUldir. 

Bir Alınan wezetuinin 
nqriyatı 

. Şarkta 3 italyan 
ıumeni azd'r 

Londra, 1 (A.A.) - Bitler. Muıo· 
Uııl ırörqtmealnln •ılıca •belıl. Voı· 
Jdlcher Seobacbter Alman parti sue. 
t.eıdnde oık&D blr makaledeıa &DlafıJ 
makta4D'. Makalede den1111or ki~ 

HABER! 
Sulni lıitir lıitmu 
Bir Haber Satın Almayı 
ihmal Etmeyiniz 

O Na•luula 
Gene Nal.in 
Kıymetli Hilıôyecm f"°~•, rutgele topla~tık. 

"1 Jerlerde b&bf!I mevzuu yapı· 
~ lıia rengi dejtfl}ebllir. Zira bn 
tibl yerlerde lıu tarzda siiylenen 
'izlerin. yapılan tf'llkltlerln ya
~ maksatlar için bir tahrik 
~rtuı olması çok mümkündür. 

Rapid-Beşiktaş berabere kaldılar 
Misafir takım Galatasarayla da bir maç yapacak 

... "!t.alyaJuJl Ru. cepbeılıı.de J ~lk 
Said raı11 

Sise, adlb"ede dblledift dikkate 
ıteter melalcemelerden ilkini ver. 
mlye befbyor. llaber'df', Salt 
Falk'ID meJııkane yaulannı 

ze9kle O~IZ. ~trafllllJZI saran yabancılar an. 
~~ mmılekettn lllikUnıet otorj.. 
ooqilll zaafa dlşlfimek, yahut yık
lltalr gibi dllpnanta emeller besll· 
halt-1' her' ~it ve bUhaıt!'a bu 
~!_rda IHlhınablleceii ıüphosiz 
ı..-:._t&t{11U gfti9 Climhurlyet kaaun
:_-llUll ....._daşlan temin ettiği • 
fild., Te 8iz hllniyetlnln suli.<Jti. 
llaal edllmeınest hepimiz için miHi 
:::. ..... c-lmakla beraber lstan. 
llir dti 6rfi idare bölgesi olan 1ettt..,... bauaf 'it' mecbarl-

o,.;. 81Uledl1.•ıuz ld baraya ka-

kUvnt bulundurmuı barp J&Yretl ve 
ltaJya slbl bUyUk bir millet ıçıa peJı 
asdlr. !talyanlar, bllhaua HJU.rtn 
nutkundan .onra, an~dırLar ld. 
kendileri için blr pye vardır, O da 1 
Almaıılann yanında ç&rplf&l'&k harbi 
kaaanm&ktu ... 

Ru:ıveltin otlu Muırdan 
aynldı 

Kaldre, S (A.A.) - :uabvel A
merika heyeti lıçindc ~ 
zın, han lun-vetlıeri nemme, p.. 
tenleıl'de Orta l&ıia aı,.,-et •n 
reiı ftaveltin ollu ıaat a ..... u. 

j Bi"- Amerlıaya d&mıek ben 
;us atn avveı x.- aJ'* • erıwa. 

Bundan Btlflta Haber'de: 
Yeni Sütunlar 
Efleneeli Yazılar 
Balacahınız 

Olsaydı •• 
ı.nJ.,. salı 

~· 
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Hindistanda HARP Japon imparatoru isviçre üzerind 
Müdafaa için çeteci TEBLIÖLERİ ile Hitler arasında yabancı tayyareler 

2 

• -·-- --···- nema, s (A,A) - .Japon ı.mpara· Bern, 8 (A.A} - Ncgredilen resmı 

Rapid-Beş'ktaş berabern kaldı ~!~~~~uı!~~!! Alman tebliği ~.:= =~ =.r~a=~=~::;:: 
1D km da Beşiktaş kalıısi önilndeki koml.setj Hindistan ıstıı~ya. uğrıı.rsa, Berlln, a (A.A.) - Alman orduları Alman mmı bayramı mtınasebet1y1e lan Uzerinde uçmuşlardır. Muht~llf şe 

BEŞİKTAŞ - R~P . karm .. istifade eden .santr- memıeketin müdata.asma karar ver_ başkumandanlığı tebliği: eksel&nmmza en hararetli tebrlk~rl- birlerde tehlike tp.reti verilmiştir. Ha 
Beşikta~: Me~met Al~ -.Feyzı for ~güzel bir şütle bem- ml§tir. Neı:ırectılen bir tebliğde: "Biz Doğu cephesinde, muvattakıyeUi mi. v~ f&b8m1Zlll sıhbati ve memleb- vamn fenalrğı uçaksavar batarvalan. 

(Yavuz), İbnıJum -. ~~s~!ın, (~- berlik golilnü ya.pt.ı, ve devre böyle bl.r tecavüze boyun eğemeyiZ. Biz kim· Alman taanıızlan ye.pılmışbr. I>Uş· tı.niz1n refahı için en sa.m1m1 temcın· nm faaliyete geçmesine engel oı~uş 
mer, Ç~is - Sabn, Şukrü, Hak- beraber bitt• seden lO:tuf ıstemeylz, rtl§vet almıya. manm birçok ımıvzil taarruzu püakUr. nUer1.m1 arzederl.m. Kllletınızin dur. ayni sebeple uçaklarm m.llllyeti dr 
kı, Şeref, Eşref. ce İkinci n!vre: ı. cağız.,. denllly<ır. tlllmüştUr. Murma.n cephesl.nde düş· ınadan kazandığı parlak muv&ffaki • i:Je1li olamamıştır. 

Rapid: Sadovski - Marlnesk~, İkinci devre d~ha ziyade Re.pid- Hindistan muha.ııabha partisi sahra manm kuvveUl te§klller vıuntaslyle yeUerdim dolayı duyduğum memnu.. -----<J-----
Gürü~am - Kos~, Angeln'k~, :ilor.in hakimiyeti a1t.ınd& geçti. muharebesi 1ç1.n bfr çeteci mektebi aç- yapmağa te;ebblla etıtil;ı hUcumıar a. niyeti de bu vestıe ile bildirmek iste- Blrm&DJ'8d8 
Veı;tea - Şlpos, Rıtel, Barotlı:ı, Beşiktaş bu devreye Feyzinin ye. mağa karar ver:ml§tlr, kim kalmJ§tır. rtm. 
Mihalle;;ko, Bodan. rine Yavuzu aılarra.k çı!Lttı. , DUn yapılan bava .!l&vaşlannda dUş_ tttıtalumız ve yeni bir dUnya nı. 

füı.kcm ~azi Teze.an._ .. İki tanı.fda. beraber'J.iği bozarak manm 88 tayyaresi dtışürUlmtlş, Al- zamı kurmak yolundaki vazlfenin
1 

ger 
Romen ta:lomt ikıooı ma.çıru dun bir .e;ol a.tı:xıe.k ~iın çn-pınıyor, Ra- Yunan bahrı·ye man tayyareleri hiçbir kayıba uğra. çek!eştirilmesi için tqıdığrm katla-

yine Şe~ef sahas~d~ (8000) ~ ya.k piclin akınları hep sağdan. Sağ açık mamı11tır. zl.m bizi. gittikçe sıkılaşan bir ~ bir. 
laşan bır eeyircl onunde Beşiktaş- bugün Ç()k güzel oynuyor ve k~- nazırının nutku şımaıı Atrikada her iki tarat, büyük llğine sevkedecektı.r. 
la yaptı.. . . . . disine verilen bütün paslan mli- bir ke~ ve topçu faaliyeti sa.rfetml§" FUhrer şu telgırana cevap vermiş· 

Ekseri ts.hm1~enn Rapıd _lıehi- sait şekilde ortaya yolluyor, fakat Marmartkada, dUşman, ordugAhla tir: 
ne ohnı:~. ~gınen oyun hiç de iki iı:in gerl oyna.malan bu pasla- Zafere kadar harbe devam rına, maızeme depolarına ve ka.myon Alınan milletiniD bayramı mUnase. 
,1mulduı;..ı g.ibı olma.dr. . nn tehlikesini azaltıyor. edeceğiz topluluklarına. yapılan hücumlar esna· betiyle majesten!Zin bana telgır&fla. 

ltk 15 dakika tek kale şeklind~ Karştlıklı ve neticesiz akınlar smda, malzeme bakımından cidd1 ka. bildirdiği iyi. temennilerden. dolayı sa.-
oynayan B:şiktaşlrlar, Hakkının 35 inci dakika.ya kadar sürdü. Yi- Kahire, S (A.A.) - Yunan baş- yıplara uğramıgtır. mlml tegekkUrlerimi kabul etmenizi 
Şe;Tefle topu pa.;r~~ması ve h~- ne .!'ağdan akan b:r Rapid hücu- vekil muavini ve bahriye nazırı A- Malta adasındaki İngiliz hava alan· rica ediyorum. Kahraman Japon ordu 
kemin sa.ymadıgr b!r .p~naltı ~- munda sağ açığın çektiği şüt ev· mi'ral Sake1aryu, dün lsknde·riyede ıarına yapılan hücumlar gece gUndUZ sunun zafer yolunda mukavemet edll-
zünden oyunun neticec;mı lehlenne vela Melınıtrt Aliye sonra. da dire- 500 yeni Yunan bahriyelisirun and muvaffakıyetle devam etmiştir. mez bir hIZla tahakkuk ettirdiği par-
bitiır<>:medilcr. . ~ ğe çarparak ileri ftrladı, fakat iki içme töreninde söylediği bir nu. s T hl .., . ıak başanlardan dolayı duyduğum 

Bun:ı mıılmbil ı:ome~le.: de sa.g müdafiin :ı.ra.smda.n ileri sıçra.yan tukta. Yuna.nlilBrm iki misli enerji ovyet e igı hayranlığı ve müttei'lk milleUerimizln 
açık'ar.ın şa.IlS!IZlıgı yuzunden en santrfor s::kı b"r vuruşla. Rapid'e ile çarpış.ma.k a.zınini bir kere da- mUşterek gayreti sayesinde yeni n1.. 
a~ağr iiç golden mahrum kaldı- ikinci golü de ka.zandn-dı. ha teyit etmiştir. Londra, 3 (Radyo (8,115) - Ge- zama yani hürriyet ve terakkiye gi -

lar. Ovun bu golden sonm da.ha zevk Amiral Sa.kalaryu demiştir ki: ce yarısı. Moskovada neşredilen den yolun dü~manları ezmek suretıy_ 
Ma.çm tafsUa.tı: 11· ohna<Fa başladı. Beşiktaş mağ- t• Sovv...+ +-blı·g~i: Almanlar, cephe. ıe açılacağ'ı hakkındaki kanaatimi bu 0 "Yunan hi!kilınc-tinin piyase ı, · .,-c.. " 
Oyun.a Beşiktaş lxı.şlaclı, ve he- liıbiyetten kurt~tn:!~· Rome~ takl: sen zafere kadar harbe elde mev- nin orta kmmmm bir bölgesinde vesile ile majestenize a.rzediyorum. 

Rapi.d nısıf Sahaslllı& yerleşti. mı d."I. E.'le geçırdigı bu gal:bıyetı cut vasıtalarla devam etmek, dip. Rus hatlarında. bir delik açın.ağa 
~:a ziya.de soldan inkişaf eden kaçrrmamak i~in var kuvvetile ça- Ioms'.Ji ala.nmda, sulh geldiği zır kallaşnnşla.rd.Ir. Bu harekete kal· 
Beşiktaş aıkmları, ceza çizgisinin lışıyorıa:r. B~taş a.kınlan daha man Kıra.?:muzm idaresi altuı.da kıpn piyadeye tanklar refakat e
il;.ind~ sıkı.şık oynama yüzllılden, tehlikelı. . . hlrleşmiş bir halde milletimizin bil- diyordu. Düşman püskürtülmüş ve 
seme;e VC'l"emiyor, Se.bıiye gelen 39 uncu dakikada Saıbn~ın eol tün ülkülerimn tahakkukunu istiye- 350 den faz.la zayiat vermiştir. Cu
paslar ise çekingen oynaması yü- hafla mücadele ~derek ka.ptrg:ı ~P cek durumda bulumnağa hazırlan. ma günü 12 Sovyet tayyaresine 
zilnden orta.ya \kad'Sr biıle gelemi- çıkış yapan Rapıd solw ~ Marı- m-alttrr. mu.kabil 47 Alman tayyaresi tahrip 
yordu :11 inci dıa.k.ilaı.da Rapid sağ nesko'nwı kolum değdi. Hakem Amir.a.I , harpten sonra Yunanis. edilmiştir. 
açığı: Şipos'unbiitünmüdafaaYI a.t- bunu pena\tı ile_~~za.land~. . . tanın mutlakiyet taraftarı bir hU- F• t bl•V• 
la.tarak ortal:ırllğı top birden Eş- Şükrünün ~ektigı bomba. giibıi ~üt kfımctin iktidar :mevıkilne gelebile- ' ın e ıg 1 
refe geldi. Ji4ref karşısındaki hafı sağ zaviyeden Romen ka.lesne ceği tahminlerinin giilünçlUğUnli 
atlatarak yerden bir orta yaptı. girdi. Oywı bu.ndan. sonra. ka.r§ı- de b~lirtm.iş ve aynca şunları söy. Helslnki, 8 (A.A.) - YalnlZ 
Femin yer.X,de ve sıla bir vuruşu lıkh hücuml.a.rla gc~ti ve netıce .de- l~· bugün açığs. vurulduğıma göre, ge-
kale('inin plonjonuna rağmen Ro- ğişmedi .. Maç 2- 2 beraberhkle "Y~n balır.iv~sinin an'anesi, çen hafta 4 bin kadar Rus, Fin
men kalesine girdi: Beşiktaş l, ı;,cna erdi. . y daima lngiltere ile karde,şlik olmuş lerin 2 nieende, işgal ettiği Tit~ 
Rapid: O. Dün.kil m~ta Romen.le~ sag tur. Bu an'ane, harpte olduğu gi,... taknn ade.Iaxm:r geri almağa te-

Bu golden sonra Be§ildaş bi.is- açığı mük<.'mım~l o~ıyle. dlgerle- bi halde de değiş.mez olarak kal- şclıb\ls etmiştir. Kronşta.tta.n kal-
biltfin hrzl'i.ndı. v_. 15 inci dakika.- rınıde-n üstün oldugunu ı.sbat et- ma.ktadır. kan Ruslu. bu adalıa.r :istikametin-
de. ı)ilkrünıin ileri verdiği !>ft8, ka- mi~ir. 
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de oldukça ilerlemişler, fakat yol-
1 boa ld y ~ Hakk :l1 Şe ~taştan iki yan, günUn en d lk 
:efin :ir~~~e gi~~i ~u:d~ iyi oyunculan idiler. izlanda üzerin e i ~~!':~:n!'!r re=~~~~~: 
heba oldu. Beşiktaş yavaş ya.V'S.9 Habeır aldığımıza. göre Romen h b . uçakları, bu Rus kıts.sm7 şiddetli 

ı y basl d Şükrünün faz t.a!kmıı ~e·lecek hafta cumartesi gü. h e es ~oru maga - a ı. - -- ava mu ar 1 blr bom.ba.rdmıana tutmuş ve buz · "- bo R --1-r n·u· G'-...... ta~r:ı:'-'la Şeref stadmda la gayreıtı .ucp şı.ma. om~ _._,., .r üzerinde kone.ltlamağa ça.lrşa.n Rus 
yavr.ş yavaş a.çı1mağa başJadtla.r. bir ma.ç yapooakıtır. 

1 
ReyJ.;javiır 3 (A.A.) _ Royter: lann büyük bir kJ91Wnı imha q,t-

~a:!' a"ık Şipoıj'un. STkı bir şütü di- Pazar günü de Rom:uıyadan a a- .., m""tir. Rusla.rm ,~ı-- kü<:iik bir 
•• .,.. w t •· · il F e-r s.tadmda Birleşik. Ameriıka orduıru mmram- -.· J........," -

reği yahıyarak avuta. gitti, oyun cagı aAVlYe e en kısmı, doı::ı!hı istikametinde geri ka-
ik ··t · d k"kalar ,.; Gala:•·A--:>u, Fener ve Be.<jiktaş Jarı, !z1anda üzerinde cereyan e-artı mu evazın, a ı ge..,...- ,......,.,...,"" bu Un h be raıbı·ı-;.,,.~'r. 

,_ ıır... B'"- k ı nnmı .. 1 den ı·lik ha.va. ~V'"-"mı g a r " .,....,...., yor, netice yok. 43 üncü dakikada ...... r:r,ı5• wueŞ ::ırtnas · .... • ~ 
t ~A kar ı -•-t N Cyken veriuorlar. Mtirıetteba.tı Norveçli o- Macar tebliği '- ine sağdan uzayan bir Romen a- mua ş.: aşa.ctu\ ır. . .r 

"' lan bir tayysre, geniş hareket sa.. 

Ankara ilkbahar at yarışları 
Bu pazar Ankara ilkbahar at ya. 

rış·ıı.rrrun blrinclsl Hipodromda kalaba 
J•k bir seyircl kütlesi önünde yaprldı. 

Birinci ıco,ıı ~ 
ı - Meneviş (Suad Karıı. Osman) , 

2 - Sondan {Hüseyin Erciş), 3 -
Bil~I Oğlan (Suad Kıı.ra Osman). 

tklncl koı,ıı: 
ı - Sümer (HulQsi Sandallı), 2-

Can (Mustafa Bayram), 3 - Mihra_ 
ce (Zeki Sertel). 

t)'~Uncü 1-oşn: 

Çok heyecanlı olan bu yarıı:ım ne· 

ticeslnde: 
ı - Tomurcuk (Dündar). 2 -

Savo (İsmail Hakkı), 3 - Bozkurd 
' ı Niyazi Kur tay). 

DördUncU koıu: 
ı - Alişah (Cahit A'pay). 2 -

Heybeli (İlhami Aytaç), 3 - Kara. 
biber (Ahmet Aşman). 

Be>şlnci koşu: 

ı - Şehnaz (Said), 2 - Sekban 
(Ath spor), 3 - Yavuz CM. Ata). 

Ar .irat Darlan! Leros adası 
Japon amiraııarile inglllz tanareıerı 

aör şti tarafından 
Vişi, 8 (A.A.) - Fransa a&ke

rl kuvvetleri ba.-;komutanı Amiral 
Darlan, Berlin ve Romadaki üçlü 
paJı:t muhtelit komiteleri Japon 

bombalandı 
Denizaltılara ağır 
bombalar atıldı 

heyetleri baş.kanlan Amiral No- Londra, s (A.A.) _ !ngillZ bava 
mura ile Ami:-al Abe'Yi resmen ka kuvvetleri 12 adadan LerO!!I adıuımdakl. 
bul etmiştir. Japon Amiralleri şe-

1 

büyük denii:ıltr üssünü ve tamirat de· 
rcfine Japon büyük e1çlliğinde bir poıarrm perşembe gecesi güzel bir ay 
öğle yemeğı verilmiş ve Amiral ışığı altında bombardıman etmiştir. 
Darlan ile M Pit"r Laval yemekte Bombardrman, her biri bir buçuk ton 
hazrr buluıırnuşlardır. bomba t.a§ıyan tıı.yyareler tarafından 

~~---oı---~~-
' • . yapılmıştır. Tayyareler ayrıldrkları 

Kopenha~ da hava tehlıkesı j zaman mahrukat depoları yanıyordu. 
Stokholm, 3 (A.A.) - Kopenhagdan 1 Denizaltılara çok kuvvetli bombalar 

bildirildiğine gö.re, bu g~~e, Danimar_ a.tılmrştır. Röyter bu akmı orta ağır. 
ka arazisi üzennde tngılız tayyarele _ lıkta bombardıman tayyarelerinin en 
rl uçmuştur. Kopenhagda hava tehll. 1 bUyük hareketi diye tasvir ediyor. 
kesi işareti verilmiştir. Uçaksavar ı o • 
toplan faaliyete geçmişse de bombar- A 

1 
h 

dmı.an olmamrştrr. Akşam Danimarka man ava müste-
lle İsveç arasında telefon muhaberele· 
ri keı>ilmiştlr. şarı ispanyada · 

Ma<lrit, 3 (A,A.) - Alman ha-" ~ . · va. müsteqa.r! Von Şt:a.vz ve L'Uft-
~ZAN:-11.cı:.111L l'EkYAUŞf 1 . "· tin" • 1·s re·s· Luz .. .. · . . . . 1ansıa. ı;ır.n.e ın .,,..~ ı ı ı 

"' Gote keden fıklr me .. aısıylc a_ 1 dün bir ta.yyMe ile Viyamadan bu-
§°:1~aıı,. di~or; Montı-sklyö "en raya gelmi7itir. !fi:sa.firl-eri ha.w 
milz'ıç ~edcrl bır saatlik mutalca yok meydanmd~ İspany<>l hava ~ervisi 
eder., diyor; bu il\i mütaıeadan Al- şefi Norena ve umımıi katip Bur
man feylez.ofununkl daha insaflı; çUn. naga ve İberiia kuınpanyasmm 
kil mntaıea kederi aşındırabilir, ktı.mi. idıa.re meclisi üyeleri Jmrşılanuş-
le.ıı mahveder gibi geliyor! tır. 

* 'Bir gün evvel parasını bankaya 
yatırını§ olduğundan bu kazada ha· 
yatmdıın başka. blrı;ey kaybetmemiş. 

F ethiyede yer aarsıntıaı 

tir,. bu ibareye, hamakati hAvi olma. Fethiye, 3 (A.A.) - Bu saıbah 
emdan ~layı insan giller; fakat böy. ı beı; otuzd!l. ks.saoola.rxmu:da şiddet
le musanna h&mAkattn tertibi zeka.ya 1 li bir yer sarsıntısı olmuştur. Za-
mütevnkkıttrr 1 ral' v~ ziyan -yoktur. 

halı bir Alman bomba tayyaresi.le 
taarruz etmiştir. Alman tayyaresi 
kaçm'8.ğa va.kit bı;la:maımştır, 

Bir Norveç tayyaresi, deniz ü
zerinde bir AJman bomba tayya
resi görmüş, a.teŞ ~ ve 1ikinci 
salvoda. hedefi tutturmuştur. Bir 
Alman bombe. tayyaresi, korun
mak tizeı-e bir s~ ta.bakası içine 
dalıruş, den.is seviyesinden takri • 
ben 3G metre yüksekten bir N or
veç tayyares.ine a.teş açmıştır. Sa
vaş, sis ortasında ne-ticoleır:ımiş, 
Almnn tayyaresi, hasara uğradığı 
sanılmak'a beraber, sis sayesinde 
kaçmağa muvaffaık olmu'}tur. Nor
veç tayyaresi b..iı;bir hasara uğra. 
ınamrşttr. Mürettebatı sağ ve sa.
timdir. 

Akdenizde 
ltalyan zıhhları g~mi kafi

lelerini himaye ediyor 

Londra, 3 (A.A.) - ~denizde Bri· 
tanya deniz kuvvetleri daha ziyade 
mihver konvoylanna denizaltı taar. 
ruzlan yapmak suretiyle faaliyet gös
teriyor. Almanlaıım denizaltı taarruz. 
lanna karşı tedbir atmıyor. İtalyan rı_ 
losu şlmdl konvoylan daha fazla. hl· 
maye ediyor. Mühim kafilelere en az 
bir zırhlı refakat etmektedir. Fakıı.t 
denizaltılar bu kafilelerdeki gemiler. 
den çoğunu battnyorıar. 

Amerikada 4 yeni muhrip 
denize indirildi 

Buda.peşte, 3 (A.A.) - Macar 
ajaıı.sı bildlııiyor: 

Ukrayn.sıda Macar kıtaları ta.ra
fından işga ledilen cephe kesimin
de geçen hafta eıheımmiyetli hiç 
bir hadise olmamıştır, 

Krtaalrmuz keşif harekatına de
vam etmişlerdir. Bu esnada düş
man müdafaa meıvz.ilerini takviye 
ile iktifa etmiş ve münferit mahi
yette yapılan topçu ve ha.va faali
yetinden başka bir faaliyette bu
lunma.mışt.rr, U~.aksava.r batarya -
!arımız 2 Sovyeıt bomba uçağını 
dü§ürmüştUr. Ceıpbe geri.s.jnde fa
aliyette bulunan Mı:ı.car bir? klcri 
serı:Jeri çetelerin kıçın saklandık
ları bazı ormaıılıarı tcmizlemeğc 
devam etmişlerdir. Bazı mahalle-r
de bu çetelerin f!iddetli çarpışma· 
la.r olmuştur. Kayrbnruz çok azdır. 

italyan tebliği 
Roma, 8 (A.A.) -. İtaya.n ordu. 

!arı umumi ksra.rgahmın 701 nu
maralı tebliği: 

Sirenaika'da Alınan savaş tayya
rı;leri, a.rssmda birçok zrrhlı oto
mobiller de bu.huınn, düşmana ar: 
büyük bir makineli vasıtalar top
luluğuna hUcum et:m:işler, büyük 
bir kısmına ağır dm-beler vurmuş
lar ve onlarcasmı tutuşturmuşlar
dır. Bu çarpışma e!>llaSmda. bir 
Curtin tayyaresi. düşürUJm.UştUr. 

Malta üzerinde ya.pilan bombar
dıma.nla.ra devam edilmiş, tayya. 
reler. düşman avcrla.rile ya.ptrklarr 
çatyL'}malarda. bir Spitfire tayyare
si düşUrmlişlP.rdir. 

Birleşik Amerika doğu kıyısın- Dü~, Rodos ve Gere. adale.. 
<ln. bir limanda.n: S (A.A.) - Bu- rma bir gece a.knu yapmıştrr. H~ 
gün 15 er dalcilca ara ile 4 Amc- sarlar hafiftir, insanca kayıp yo-k
rika muhriJbi denize indilinni.~tfr. tut'. Bir İngiliz tayyaresine isa
Tören, BirleŞ"ik Ameıikanm gittik- bet vaki olmuş ve tayyere, Gera
çe artan deniz kudretinin heyecan. nm doğu cenubunda deniZe dUş
lı bir gösteri.sini teşkil etmiştir. mü.cıtür. Pir~ çevresinde ve Atina __ 

1 
dolayında da İngiliz tayyareleri bir 

Ne dememeli 'l hasara uğra.mış, ahaliden bir kişi 
1 

kaç bomba atmtŞlardn-. Bir kaç ev 

------------- ! ölmiiş, beş kişi yara.la.nm.I§t:l'r. 

Akşam kom§um.uz dil. bahislerin
de titizdir. Öyle iken kendi adre
sinde (Acnnusluik sokak) ibaresi· 
ni okuyoruz. (Valut) Yurdunuı: 

bir kapısı da. bu (Acnnuslu.k soka
ğı) na açrılzr. (Ac:mnusluk eokalr:) a 
değil 

(Acmıusluk sokağı) demeli, (A· 
cmııusluk ı!lıOllaılk:) dememeli. 

lsveç'in nüfusu ne kadar? 
Stokholm, S (A.A.) - Neticeleri 

dUn bildirilen son sayıma göre, ı son. 
kl\nun 1942 de tsveç'tn nüfusu, 
8,406,47' e ~ıştır. 19U l!IOJlkbun 
do.nberı nüfusu 35,042 ki§! tazlalaş. 

mıştrr. Bir yılda. fazlalaşma nisbetl 
binde beştir. 

J~pon Başvekili
nin nutku 

Tokyo, S (A.A.) - Japon başvekili 
general Tojo radyo ile Japon milletine 
söylediği bir nutukta demiştir ki: 

Harp esnasmda yapılan ilk seçim 
çok memnuniyet verici olmugtur. Bu 
seçimin netl.celer1 bütün dünya ve bil_ 
hassa Japonyanm düşmanlarına, Ja. 
pon milletinin harbi zaferle bitirmek 
hakkındaki sarsılmaz azmini göster
miştir. 

Hü~ınete bu su-retle gösterilen itL 
mat, bu harpte Japonyanm harekete 
geçirdiği vasıtalarm zayıflığı hakkın

da İng!lterede, Blrle§lk devletlerde ve 
Çunklngde duyulan ufak ümitleri de 
ortadan kaldırmıştrr. 

Japon milletinin arzettlği blrilğl, 

seçime lri milyon seçici ve 1719 nam. 
zctln ietira.k etmesi de göstermektedir. 
.Mllll vazife paroıuı altında yapılan 

bu seçimin neticeleri, Japon parlamexı. 
tosu tarihinde yeni bir devir açacak· 
tır. ÇtlnkU bu seç~ sonunda, Japon 
milletinin en seçkin adamlarmdan 
mürekkep ve milletin hakild azmini 
temsil eden bir parlamento toptana. 
caktır. 

~--~-o~~~~-

iranla lrakin 
müdafaası 

Amerikanın korunma.ı bakı~ 
mından hayati önemi haiz! 
Vaı;ington. 3 (A .A.) - İran ve 

Irak, ödünç ve kiralama kanunundan 
istifade hakkrna, sillı.hların, mühim. 
mat ve diğer malzemenin memleket 
dışına çıkarılmıyacağı teminatını ver. 
mck şartıy:e sahip olacaklardır. 

Vaıılngt-0ıı, 8 (A.A.) - Ruzvelt, 
lranla !rakı müdafaa etmenin, Bl.rle. 
şlk Amerikanın mı~ıafaııs1 bakrmm
dan hayat.1: onemi bulunduğunu söyle
miştir. 

~~---0>------

D anim arka baıvekili öldü 
Bı>rlln S ( A.A.J - Kopenhıı.gdan 

resml Alman haberler ajansına gelen 
bir telgrafa göre, Danimarka ba~veki_ 
U Staublng bugtinkü pazar günü vefat 
elıniştır. 1S73 de doğan mütevefta 
1929 danberl Danimarka başvekili 
bulunuyordu. 

~---~~oı~~----

Gaydanın makalesi 
( Bet'1 taraf1 1 inci smrfnda) 

5 - İki mftıv,r devleti aras·n
daki daya.nJŞ.n:La. yaınrz askeri saha
da değil, siyui sahada da tamdır. 
Almanya İtalyanın milli emelleri
nin gerçekl-eşmesine yardnn ede~ 
ce-ktir. BUtl.3. muk:ıbil !talyarla bü
yUk Almanyanı.n haklı isteklerine 
müzaheret gösterec<-"ktir. 

Blitün bunlar harbin yenj siyası 
ve asken inkişaflsn karş·smda iki 
mihver dev!etinin dununlarmı a
çık olaraık t~bit etmf'ktcdir. 
Salzb~ mülAl•ı.tı, İtalya ile Al

manya arasnıda. anlaşmazlıklar ol
duğuna ve İtalyanın tek başrna 
rulb yapacağına dair düşman ta.ray 
fmdan ileri sürfileın iddialamı ya. 
lan o!duğrnı. da. meydana çıkamuş-
L"l'. • 

Düşman kendini Mla hulyalarla 
avutuyordu. Fakat bu görüşme on
ların gözlinii açmıştır. Londra ve 
Va.5ington zimamdarları mukave
mec ur.atmanm kendileri için ta. 
miri mümkün olmıyan bir felilet 
hazırlamak olduğunu va.kında anlı-
yacaklard:ır, · • 

(Ba:J tarafı linci sayfada) 

Ma.nıdalay halkından 150 bin kişi 
şehirdeL' çılumştrr. İngiliz kuvvet
leri şehrin garbma çekilmiştir. 

• * * 
Tdkyo 3 (A.A.) - İmparator. ' .. .. .. 

luk umumi kararg8.h.mm sozcu.su. 
gazetecilerle yaptığı bir görilşçzğ 
~ra.zetecilerle yaptığı bir göriişme
de dem.iştir ki; 

Mandalay'm dilşm.esile Birma.nya 
yolu a.rtrk tamam.ile kesilmiş ve 
Çun.king, kelimenin tam manasile 
tecrit edilmiştir. Bu gıa.rtıar altın
da Japonla.rm Çu.nking üzerindeki 
kontrolü fa.zla.laşma.ktan hali kal
mıya.caktrr. 

Japonların Hint Okya.nosunda 
hildmiyeti ıuıTixwn ve Hindistana 
doğru ilerlemek için h.a.z:Irlrkla.rm 
bitirilmiş bulunmasr, Hint istiklal 
hareketini kamçılamıştır, 

Birmanya.daki harek:Atta, Japon 
kuv\•etleri, .karşila.rmda Çu.nk.ing 
kıtaları ile İngiliz krtalarmı bulmuı:ı 
tar, her iık:i askerin çe:rpışma kud
retini mukayese edebimişler ve bu 
mukayese neticesinde İngiliz kuv
vetlerinin maneviyat zayıflığı kar
şısında şaşırmışlardır. 

Çunking, şimdiye kadar tama. 
mile lngiltereye tim bir halde bu
ltJI11I1a.ğa hazırdı. Fa.kat ~di Ja. 
pon muvaffa.kryetleri karşısmda 
herhalde Çunking'de umumt ?8.Zİ
yet yenhlen bir tetloı""ke tabi tutu
Jacaktrr. Yeni vaziyet, Hintlileı 
de az.imli blı- tarzda. harekete ge 
mek için mükemmel bir fırsat ver
mektedir, 

l\landal&yda çarpı:pna OOvaın ediyor 
Çonldııg, 8 (A.A) - Çin tebliği 

şöyle demektedir: 
Mandalay civarında çarpışmalar de· 

vam ediyor. Bu §clıir cuma sabahı 

boşaltıı~tır. Çin kuvvetleri ha.len 
Tungu'yu ellerinde tutmaktadırlar. 

Lasbio cephesinde deği,ştkllk yoktur. 

A.mer1ka.ldar La.ııhlo'yu bombalad.ılar 
Çwıkln.g, 3 ( A.A) - Amerikalı gö_ 

nllllUler gurupu Lashlo şehrini bom
balamıglardır. 

* •• 
Va,lngton, 3 (A.A) - Dtln, gaze

teciler toplantısında reı.s Ruzvelt'e ııu 
sual sonılmuştu-r: 

Birmanyadakt durumun vahimliği 

ve Japonıann Birma.nya yolu UZertnde 
ilerlemesi üzerine, Amerika birle§ik 
devletleri ödUnç verme ve kiralama 
kanunu gereğince Çin'e malzeme yol
lamağa devİı.m edecek midir 'l 

Reis Ruzveıt §U cevabı venniştir: 

Bu hususta size ta.fsllAt veremem. 
Fakat bu meselenin memnuniyet ve· 
rici bir tarzda geliştiğine emin ola • 
bilirsiniz. 

Kalküta, 3 (A.A.) - Birman. 
yada: Yun.a.nşung petrol havza.sm.. 
da tahrip siyaseti, Rusyada oldu
ğu kadar şiddetli ve tesirli bir tarz 
da. tatbik edilmiştir, Bu suretle 
Japonlara., bir milyon ton petrol 
kaybetti~tir Bu kayıp, va.kıa 
müttefikler için hissedilir derece
de ehemmiyetlidir. Fa.kat Ra.ııgun 
düşmeRi1e esasen bu petrol Bir
nı.anyadan ih~ edilemezdi. Milte
hass:r.sla.r bu, petrol kuyularının 
tah.n"blni, aylarca evvelden hazrr
lamış bulunuyorlardı. 

Tokyo, 3 (A.A.) - Domel ajan
sının hususi muhabiri, Ja.pon kuv
vetleri kUW lmımınm dlin öğle -
den sonra Mandalaya girdiğini bil 
dirmekted'r. Japon askerlerini, tn. 
gilizlerlc Çin'ilerin. ric'atinden ev
v~l şehirife yap tıklan ta.hripl P.'rden 
dolayı son derece, hiddetlenen B r
manyalılardan mürekkep büyük b'.r 
kalnb:ılrk takip ediyordu. Japon 
askeri makamlan halka derhal bol 
yiyecek, su ve i11iç dağrttnıştır. 

Libyada görülen beyaz 
renkli Alman tayyareleri 

Kahire, 3 (A.A.) - Çölı'len Ka
hireye dönen lngiliz pilotlan, be
yaz re!lklerlı> kamuflaj yaprlnus 
bazı Alman uça.klan gördil.k1criı:ı 
ve Almanlarm, Rı.ı.syadan getiri -
len uçaklan, görünüşe gi5re Lib
yada kullanclıkla.nnı bildirmişler. 
dir. 

Mahmud Pcqa'dan se~meler: 
···············-· .... --·.---.. --·---······· 
- Thbll.U beni Eldeme servet: sıhlıat! 
Derler ı.:ıe de beııı. edemem emnJyyct. 
Bir mısn• llc tecrübemi arzedcyim: 
İnsi.na huzıu-1 kalbidir tek devlet, 
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~iJ~l i;;;bi:iffHtW:'tJ=l#ld!%IIH fqöWp ru·iş~t§l 
İRJilt _erede. mühim istanbul kitabeleri derleniyor 1 Lise ve orta okul Bir cömertlik karş sın da 

hır hadıse direktörleri 
İ1Jglltrred~ nltı yıl \'ar ki, mev

Clıt Pnrt i'er İngiliz milletinin top
J_ekfın efknn umuıniyesine ken
b 1~ln1 ye niden anetmek lndianmı 

Memleketin tanınmış tarih
çileri iş başında tılarnadılar, Harpten bir kat sene 

e.~'\·eı yapılıuı seçimde muhafaza-
kiırı MemnuniyeUe öğrendiğimize göre ıar U.Zeriııde derin malO.ınatı ve ihti-

ar kollektif emniyet slo;temi 
t."l:ı•ın:ı dayanarak 

11 
ba,aıa gel- "Türk tarı.tı kurumu,., ıtııı geçtikçe aa.sıyıe tenmm11 ma'rQ! d~ ve es. 

"ti• lercli. Fa/mt onlar bu kollektif zayi olan yurddald bUUUı Tllrk - ı.. k1. (Ser DestAı1 - Eblllkavuk: 1smA11 
~niyet da\"a.smı sadece rakiple· llm devrine ait kitabeleri toplamatı Hakkı Molla) nm, (Üsküdar • Kara. 
~ln elinden alarak onlan silah- ve mllhimlerinl fotograt ve ıatampaj caahmet) mezarlığında mevcut me,a
:~dan tecrit etmek istemJııle.rdl, k.lğıtıartyle teebit etmetı kararla, - bir kitabelerine dair, ('Oıküd&r - At.. 
;.....-p b rtlar lclnd hnl tınnı§, bunun 1çin t.tanbul ve mUlha- ıamatqı)ndakl (Sellm ağa k11t1lpha.. 
katı 0 

p " e ge ş fa- katında tariht ve bedl1 baluından kıy. neet)ne hediye etUği: (lıl.erAkııU
l'i ngiliz mohafazakirlan senele- met ve ehemmiyeti olan kitabeleri 1 mu'tebere-l.OıklldAr) iBimll mühim e
ı... llf kollektif emniyet sistemini 
;unııak için değil, yıkmak için har. derlemek üzere ıalA.hiyettar zevattan ııerlnin de tab'ı kararla,tınlmlftJr. 
lflıışlardır mUt.eşekk.11 bir bJlro tesis eylemiştir. • • • 

\ 
)fuhaf~r parti, harbi bo ha- Evveli. lm!lr ve tahrip plAnma da· Türk • lelAm devri kit&belertnı. der. 

Ll itinde ka'1Jlladı. Ve harbe böy. hll olanlardan başlanılarak ııruiyle teme heyeti reiallğtne t.taııbul Unlver. 1 
~e girdl Harp b&,b.dıktan son- ( cruni, meactt~ tekke, ha.ntkaah, na. I sitesi tarih woteaörU Mükremin Ha.. 

0~ da soçlıni yenilemek mümkün maz.gA.h, köprü, çeşme, ıebll, tadır- ıu, tstanbul mmtakaal bllroeu ıetıııı.· 
tııadı. Son günlerde bazı ara se- van, nJ.şantqı, menziltaşı, han ve ha- ne: İstanbul ttnivemteaf Osmanlıca 

~lert yapıldı. Bu seçimlerde teş- mam) gibi tariht Abldelertn, ve hu. lektörU p.lr Rıfk1 Kel~ Merlc mU§a... 
aı "'tb partllcrin namzetleri rey sust hatıralarda, mezarlıklarda mev· virllğine: Balıkealr mebu.wU Ordin&r
ı/,· llıadllar. Buna mukabil müsta.. cut kabir kitabeleri topıattınlarak JL ytıa profesör J.mı&il Hakkı Uzunçar_ 

namzetler kllzandı. mı tasnl!lerl yapıldıktan sonra derle- §ılı, KJ.Up ve mea'ul muhUlpllttne: 
te 1~ı;llterede partilere kar,ı gös- yenlerin l.mZaları altmda nqroluna- Tllrldyat enstltQ.sO idare Amiri TeY. 
llt~len bu istiğna, bu alikasızhk caktır. ruc Celts Yalmer aeçllml§lerdir. 
,h~kaı:e Jiyık bir hususiyettir. in- En evvel "Hammlmt zade l.baan,,. Kitabeleri tetkik "" mQrak&be ltle-
d-'terenin bUnyesl \'e onun geçir. la "Cemt.ıeddtn Server,.iD birlikte rinde Ç&UfmAk Uzere lDt.lh&p edilen 
l.tl 1 tthaleler göz önUnde tutu- yazdıkları "Fl.tlh Hazıresl., isimli tanmm11 tarihçi ve arqtıncı (ebllvu
;;::-ı. olursa bo nOkta daha ziyade dört yüze yakın kıymettar mezar ki· kuf) zevat da tunlardan ibarettir: 
~ ~l!ll)et kar.anır, lngiltere daha tabesinln uıetinlerinl ve evsafını lhU. <TUrk ve taıAm -.rleri mUZUl mQ. 
tr.JIJ üncü asırda kun·etli bir kı- va eden büyükçe kitabm basılmasına dürü Kon)'alı AbdWkadlr Erdofan, 

lıi;'TO nüfuzu altında idi lUzum görülmUştUr. Süleymaniye kUUlph&neai mlldilrll mü 
t 4Ynı zamanda lngilt.e:re. yol ÜS· Keza (Kavuk)lar ve tariht mezar. derrla Mehmet Humt Tura (Gttul 1 

Bugün bir toplantı yaparak 
imtihanda bulunacak 

mümeyyizleri seçecekler 
Li.ee ve orta okul direktörleri 

bugUn toplanarak orta tedr.i8at m(i 

esscıselerinln bntihanlarmda ruwr 
bulunacak mUmcyyizleri seçecek
lerdir. 1mtihan1a.r geçen yıl oldu
ğu gibi bu yıl da komisyonlar m,a;

rifetile yaprlacakbr. Her kom s
yonda üç mümeyyiz bulunacakt.tr. 

MUmeyyi'z listeleri sıllratle huır
hnara.k t.asdik edilmek üzere Ma
arif Vekilliği orta tedrisat umum 
müdürlUğül'.e gönderilecektir. 

Veterinerler 
kongresi 

Ziraat Vekilinin nutku 
ile bugün açılıyor 
I 

Haber aıl~ göre bug&ı 
Ankara.da bir (V eterin.erler Jroogı
reef) toplanecaktlr. Kongxreyt Zi
raat Vekili Mutıns Eıimıen ıu;a

cakıtır. KOllgJl'Cde h8Z!r bbhuıma.k 
Uzere villyetle'!den ~ilen mu
rahhal'lar heyetleri Ankaraya git
m.Şlerdir. Şeb.riımfzden de Uç kişl
'lik bir heyet Aı*9n.ya gitmiştir. 

Ferf~un Paşa adb bir yartdaş, 
Kmkkalede yapılacak bir hıı.sUuıo 
için elli bin Ut"& \:ermiş, Dü11kü ga.
zctelenle burıu <te\inerek okuduk. 

Tüı1<, zeırıginliği, bir takmt vect. 
bt;lcrin de esiri ~yar. Kazancın
dan ~kalanna pay ayınnak, onun 
hem zedd, hem an:ıne<Jtdir. Tür
kün yaşadığı, Türk sa.ltanatiannın 
kurulduğa ülkelerde dolaşular, 

bu topraklar üstünde zafer, kah
ramanlık, Mnat ve medeniyet a
nrtlılrilc birlikte, Bet'kat n ınlan. 
tık izlerinin de smllandığmı görür
ler. ''Taşkeod" den, "Semerkand,, 
ve «Bnhara:e dan ti d{azanıt a, 
'"Tunm" a, ''Macar O\'ILlanna,, 
cF.~e:o ve Akdeniz Jnyılanna ka
dar 07.anan hudutJar fcinde bin bir 
vakıf yttbellr. Bunlarm kimi, yol. 
culara kuca1< &!:SJ1 btr kervan!ıa. 
.ray, khnf, mahhtçlan bannd0"8ll 
bir çatı, kimi de açbn doyuran 
bir lmarethaııedir. Hastahaneler, 
a,hsneler, dsrü'işifa.Jar ba !'Cfkat 
denizinin kabank dalgafandll', 
Bnnlann arasmda Dk bala~ta dlk
bt.f' çarpan binlerce ince narin 

• 1 , 
te811 E"r de vn.rdrr, ki onlarm ~-
namelerine göz gezdirenler derin 
bir hayranlı".!{ f!:inde kabri~. 
İn'19nhğm, Tih'kle ne~ kavq

tuğuna bu ,aıtnameler phfttlr. 
tuan onlan okuduktan sonra, bir 
lns::uı yüreğinin ne biiytik bir §ıe!
kat unı.ıruuıı olduğunu anlıyor. Pa.. 

ra, bu temiz Ye derin g6nltlJerle 
blrfeşiııı~ mübarekleeiyor. 

l'nlnız, Türk vakıflan tuihbll 
incelerseniz, bir Şey dA.ha ~liııll· 
7.e earııar. İran \'C Anadolu Seloa· 
kileri, Osmıuıoğullan •lf&oatt, 
servetten l loda.na hlç akaamayan 
lıir cu ııl•rlı • \. t;>Jğlı'' ım 'lkıttddan 
halde on sekizi.ııci Mnn sonlarma 
.1oğnı bu "\ıüat" aşkı ) &\'&§ ya
\~ slinmcğe yüz tutar, 

Siyasi tarihe dayıuıa.rak, onan 
tuttuğu kanlı ışık altmda vakıf 
tarihini birlikte süzün, vakıf az.a
hsm, mllli Ben'etin dağılmuuıclan 
ileri geldiğini anlarsmı:z. 

Bu ~ırdan sonra Türk vatannun 
~rimi be.şkalannm eline ~yor, 
Bu \atarım nimetini. yabancılar, 
yiyor ve elbette Jd Türk ~
lerl, birer birer yıkılarak ''ha7. 
rnt,. da\·ar;mılan uzaklaşıyorlar, 

ıc: ve dış yaralan bl:ı:I b6yle .e.. 
bun bıralan113t.ı. ÖZ vatannmzda 
gurbete dii,ıtlk, Türk, vata.nım 
tricrar fethettikten, istikUUinl her 
&.ahadn t.amamladdıktan !M»Dr&, be
gttn yfne o~ a11il Vf' cömert ru
hun eskf uykusundan silkinip ._ 
yandığını göriiyorm. Vakıflar, te
slsler, hlbeler, bağışlamalar birbi
rini kovalıyor, Kendimize, öz 9eCli- • 
yemize tekrar ka'VUŞUJOrın, Feri
dun Pa,."Ayı daha bir ~oklan takip 
~. 

HAKKI SURA GEZGiN 

db değildi. Tecavüze uğramıyor- ııanaUar akademill - TUrk tezylDt ._ 
~1'- llalkın hayatında kara Avru- tı. Mileade1eler yaptı. Fakat harp nallar fUbeıli prote~rlertndeıı Hattat 
ı...lsıtıda görülmeyen bir inkl§af sonra"' lngilteresl art& ne fikir, Beılkta,lı Hacı Nuri, YUkeek ticaret 
-..,!adı. Gellsme tnglltercnin 805• , ne his ,ne de emniyet belmnDlllan ve tktıat mektebi edebiyat muaDJmJ 
~bünyesini sUratle doğiştirdl o XIX unou a'lır İngilteresi değildi. Şair 1haan H•mmA.mt, KOdekldk •• 
"1 ar ki dışarıdan f.eea\ilze uğra. Onun halledilecek r..ıeseleleri ~k muharrir arkada,muz Cemlledd!D 
/!lıı ve böyle bir ihtlmaJ mevcut sınıf kavgMı hududu dıımda ıdl. Sel'ftr, eeld (Ser ne.tArt) EbQJlca· 

~'<llayan ada halkı ekonomik p.rt. Çiinkii 8llUf mtlcadelesi yapan vuk: Ismlll Hakld Molla, Ka.Jga 
ı:l'tn yarattığı bünye-le.re çalKKak bu zümrelerin her biri, blrbirln · (NQrudd1n.l-Oerrlh1 UltAnesl eaki 
~ Ubak etti. Xl'III inci asırda Jn- den. hem de farklı olmıyarak kolo- Şeyhi: lııltıerut l:bdhlm FabrQdcDD E. 
~!ere kıralbğm nUfmanu tahdit nileri, dlln;ra isthman premlpiai renden, Pertevniyal l.1eMl riyufye mu 

Mangaldan 
sıçrıyan ateş 

Evin üst kah ile çatısını 
Jasmen yaktı 

Bir genç otomobil altında 
kalarak öldü 

1Yor ve ha.lk smıflara göre nı. terketmek latmdyorlardı. ltmum &Dl.mi Batm Kemal Sun, St!Hymaıd.. 
~ltılanarak siyaseti ldattye ba§lı- en ~ mlMHnl bls Masal meH• ,.. ktltftpbueet memurlarmd&n :n 
Ot, lesi hakkında muhafuaklr 1JtCillır 7.eyrek ortMlmla T8rlqıe -Dtmt 

Be,uıtta Çatdıan.da 20 nmna
ralı iki kat ~ binada kirac: 

Mccidiyeköyünde oturan 13 yaş. 
Jarmda Niyazı adında bir çocuk, 
dün !lllba.h a.tla.nm otlatmak U.zc
re köye Ş'8km bir çayıra gitmil
tir. Fakat tam caddenin kar"§J ta
natma ~ ikım Yenimahalle 

hattına işleyt!n U99 numaralı şo
för Şilkrllııiln idareshıdeki otobü
sün çarpm:ısı i1ıe ağır 9Urette ya
n:Janm11, az soın.ra ölmUşttıır. Şoför 
yaka1a.na.rak t.Nrilrata bqlıaıımrş
tzr. 

ı_ lngiltere tmdn.r ekonomik p.rt- hiikftınett ile ilçi Mak Doaald htl- Şair A'bdGnabmall Şenıf, Mld madlr 
tı siyasi faaliyetinde fUUr'lu bir kfimetlala aldıiı lmrarl...U dr- rtllerdeD Kuımpe.p. ortaokula ~ 

lttcııdc aksetUren ~et •a- dlik. Her iki hllktımet Kanla Is- oe 111adbııııl Şair 1J1ıutı ~ ta. 
cıı~lr t.lınnar menua olarak blrbiıteria- tanbal ann.sıtem edebiyat taktDte. 

Fatmanm odıuımyiııııki mangald&n sıç 
ıwyaıı LvıJıcıuMr ~inde yan
ım ~. Neticede evin Uat 
utı ae cats llnwnen yanm.JW, yan
pı. f~ tamtmdaa:ı eöndürm:
mQıftilr. 

iktisat ve maliye vekil
leri Ankaraya döndüler 

Fiyat mü!:akabe komis- · eı·r Operet Sanaf kA yonu bugun toplanıyor a-
1 
lııgiıterenln muhafazaklrlan ve den daha. M ebemiyetti addetmİ· s1ndeıD Ku1m, OeWtıdd!D KMralt, 

L~~tnllerj tnglJterenin ekono:nik yorlardı. Hattat 'Ye be9telı1r Mustafa Natız, 
td 11Ye tnclekl farl<lılıklan ifade HAdlse ba ıddl aliaea lnglıt.ere. .AnJran. A.rkeo&oJ mnze.ı •ki mGdU.. 
lıt tıı birer ~ldü. Muhafua- nhl me8elel914ııd ballm •~eler- rtl m..mm w me.mr Rllcmet Tm--
1 tlar topra.k servetJne sahip olan den mUt.alea ~ DnlJ'l!ti luıed hail Dal'JOlbl, (Nelı&tat ıaptt) mtl
'tt, llber.t.ller mıddnc kuvvetine oluyordu. BU1nm lolnclir ki lagiı. enm Dooent Nqid BaJI&•, fatanba! 
~lıip bulunanlan kendi kampm- t.erede harp 90lll'IL.-ımcla kovallsJOll- tbd•••lıee.I Taıtb DooenU Oa"fld BaJ
~ topluyordu. Bunlar blrbirlcrfnl ;ar yapmak meebarfyetl huri ol- 80ll, Vela U... rtJal:re lll1l&Dmd 
"lltroı eden iki iva.ıııt tröst .balln- muştur. 1989 harbi ise konlfqe- NeJUD .a TulbUrt lhhiddla ll:nıY, 
~ idi. Fakat ıss9 dan ltibven na yeniden ha Yermekle beraber, eü1 Jlal mebua Şnlld, ı.tanbal Km 
h~~~red<' işçi mmfaatJerl yeni tngiıt.erenba ba laup ielade ~- muaDllll mektelıl w Rayrtye ll98lll ta.. 
ır Qvzlyet olarak ortaya !:lkb. <lifi bftyiik istihale oaun artik •· rDı m.nlml 7Aıkll. mabarrtr Nüt 
baJıa lRSO da Şartlı.t hareket- nıf nviyesbıdea lıalalu bir ..,..... Bora ft8alr aır.a_ 
!'haşlamıştı. 1888 de dem~ !>etle lnlrta~ ve mnn Heyet (1Cnıfn6ntl ~)Dde -1rl 

1 
ı. bazı esaslan fhti\'a eden mad- birlik esMlllda topluunanm bir ..... binada lldnci katta ~. 18 

!\eler bbul olunmuştu 1892 de nu'f't oldafana ilana etmlltfr. ta. Nlaaıl 1M2 cuma.rteııı. gibıtl .... ı 1G 
r:i ~ llardte isminde bir.maden iıı- giltere halkmm meveat pwtiler de ilk"" 111numt ıcttm•ım ,aparak 
li 'it ilk işçi mebusu ola.rak seçildi. '1nmıd~ namzetıere rey verme- mMl'wne bafl&mlf w flm.d179 bdar 

İkta.t V Sili. Sun Day'la Mali
ye v~ Fıst .Ağratı dün alqpımı
ki ~ Aman.ya dönm.fll
lcrdir. 

lstanbul akşam sanat 
okulunun defilesi 

1stanboıl akşam lm --.ı <*n
lıu, dftn, öğ1eıden 80lll'IL Emioontı 
ha.!kevi sa.lonlarmda talebe velile
rine bir mil.samere Yermiştir. Mü
samere JDUVaftak oknqtur. 

itfaiye okulunda 
imtihanlara başlandı 

Fiyat murekaibe komisyonu, bu
gün top'bınua.kbr. Bölge iaşe mU
dlh'O .Anka.radan geldfğt takdirde 
toplantıda. peynir nıa.rkl işi g6ril
§lllcooktir. 

Bir amele binadan 
dü§erek yaralandı 

Befıdlctqta 1hlamur ceddeslııde 
39 numa.radıa oturan OhannEe oğ. 
lu Haren Toplm.pıdıa bir bina ya,. 
pılmaamda ~oo ımrvueneııi
ni kaybederek yere dOfJımilt. yara
l:namııtt:Jr. Ya.mJıı. CC'l"l'Bhpaşa. bu
tmeeine ka.ld:mlıruşbr. 

Bir çocuk denize düıtü il ilk isçi mebus avam kamanun- si ln~ıltel'el'in hava ıııtratej181ne (Atattlrk bulftn)Dda yola giden çeo. 
"- lditilk bir kömllr vagonu içinde dayanan yeni bir hayata glımekte me"" hA.tıra.ıa.rdaıı. bayll kitabe der- İ8t&nld. ~ mildUı1tlğtlne Ktlc;Qs.paımrda bamem eok.ağm. 
teıc11 Daha sonra İnglltereuin işçi olma411 ve artık İngiliz meseleleri· lemJftlı'. bağ1.ı itı&fye melctebinin e ncı Uıd- da 8 numanlr evde oturan Gillse-
~kküılerl De anlqmak mecbu. nln grup~nn menfaati tlırttinde ---""!"""V_A_K_l_T'_A ____ ris yılı do'muştur. Del'8lct' bittiğin- ren isimli QOCUk, annıeeile Eminö-
>'•tlni duydu. Toplantılar yapıldı. dahs ':ınııl bir hüviyet k~1111111 den imtiha.n.Jant. bqılam.Jlbr. 15 ma. Dil nhtmıt!lda gezerken aya.ğı ka-
...:_~alistlerln, kooperatlfçflerin, olmasmdan ileri gehnektedır. ABONE yısta memıılara meoraslmle diplo- yarat donize dilşımOşttir. Kazaz.e-
~~llnyonlarm kong'D'e'llnde bir SADRI ERTEM OLUNUZ ma.ıa.n teV7.t ed~ir. de çocuk lturtanlım]Şbr. 
;""ll~seçUdl, bu komlteİngilte. :::=====================:=:::::::=:=:=:=::=:::=:=::::::::===========================================)>:-: üçüncü partisi olan Labour 

1 iş partlsfnln esaıtı oldu. 
Q) \90s da temsil komitesi artık ye. 
ti 'dı olan Labour Party llnVUDU 
ıı:1.ı1. Fakat bn parti 1918 sene

'tıı.ı kada.r lıöerallcrin adeta İtll· 
' altında kaldı. Ondan 80llJ'a 
~. &ırıen mll8taldJ bir hüviyet al
~ · nuyuk harp 90DJ"Mmda lngilte
ı~ mesuliyetlni de denılıte et· 
t.·İı ,..llkat harp 90Dl'UI dlinyuı İn· 
l\ t~l'e içia harpten evvelki dünya 
;tlarmdarı ~ farkb idi, 

l\ "ıtiltere kara Avrupaamm dlln
la~"' geçirdiği krizlC'l'e ma,·&Zf o. 

k hem tngllterrye hem de ko
b:'fl!t-e ve dominyonlara h1s olan 
"l'dltaJmn bilnye tahawüllert ge-

l . 
· 11~1teronln btlnyl"9indeld de-
~eler bir ka~ asır içinde bir ta.

t l'llerhaleler katetti. 
~ 11~iltere evvt-li, sade ana va
~. dl\n ibaretti, sonra tngtıtere ve 
ı:ı·: 0 nilere s:ıhlp olda. Kolonllerln 

k•smı ya\'B.ıJ yava' dominyon 
lo:;111 i aldı, eominyonlar lmrara
"'hı ttk me<!llsfnde mUsavl rey sa.. 

1 
Oldul;n. 

\j 
1
932 Ottava konferansı hir ne· 

tJrf)~flarat.orluk birliği vücude ge
,11 Bu tahın'liiller tne;ilterenln 
l!, ı'k t>skl sınıflar csa.cıına d:ıya-
'i 11 l>arHler st teminE' veda etnıe . 
t 7-anıd anmm geldiğini gösteri

r il. 

~ <.-Oıc mesut, dı~ t.ehlikelerden u
) ita htılundnklan ıaman mubafa
'.q ,. ve ilberal hayatın smıf mü· 
~lerinl rahat rahat yaptdar. 
dettl "-in Mlyttk fnkiııaflar kay· 
)~ .... ~ zaman " partişi İngiltere

.... .._,.-" ile meydana ~ık-

- lıl&ly6 v &ı'l'01U rica edeıcc--
ğim.. 

KapICI: 
- 208 DUID8b. 
Dedi, soıora ağır l:ıfr ~ette 

a.rkaaındaki whtar levbaama dö
nerek ilAve etti: 

- Fakat kcndili şimdiki ha.ide 
o4asmda değil •• 

Kadar girif kapmına karfı ge.. 
len geniş bir kol tuğa oturdu.. on 
dakika, yimıi dakika. yarım ııaat 
geçti.. çıktı.. yanm saa.t kadar 
me}'.danda dolaştı •. evet Vargo onu 
bu vaz;yetten kurta.ra.bilirc. SoıD 
defaki görUşmelerlnde, çok nazik 
çok aevimli hattket etmioti. .Mu
hakkak ki Vargo hem~ hem 
de tavsiyeleri ile kendiaine ywdım 
edebilirdi. Vargo usun ıpmandan
beri Londrada yqıyordu. Şllphe
siı ki ya memleketlne dönmcei mı
kAnl&rmJ temin veya bir it bulma· 
sı için Jtcncli$iJıe yaMı:m. edebilecek 
vaziyette ıdi. Hom niha.yet Vaır
go zengin ve kibar btr gençti 
Yağmur di.nmifti, kapJcmm y&llJ• 

na ~ldi. Mösyö Vargo hllA dön· 
memişti. &ılonda oturdu, yeniden 
çıktı bir müddet SOllZ'a t.ekrar ote
le döndü. Y en!den bekledi, yen.i
den çıktı, yarım aut kadar °dolaş
tı, bir bardak bira içti, bir andc> 
viı: ile karnını doyurdu ve yeolden 
otele dönerek kapıctya SOl'du: 

- Mösyö Vargo'yu rica edece-
ğim .• 

- Henilz gc!lmedi, efendim. 
Dördüncü defa kapıdan çıkbğı 

zaman artık beli yorgunluktan ağ
rıyordu. Otelin karpmdaıki saat 
2,5 ğu gösteriyordu. Dolaşacaktı, 
fakat bacaJda.rmda kuvvet bulama-

Yasan: FTamaoa Körmendi 
-58-

Çeviren: Mqza/ler Acar 

eh, otele dön.dil 98lonun bir köoc
aindeki geniş koltuğa gömllldil, 
bir reeimli mecmua alıa.raık göz gu. 
dirmiye beşladı. 

B.:rdenbire sıçnyarak uyandı 'V'e 

uyuduğu ~in utanarak etrafa mah
cup nuariarla baktı.. bet'eket ver* ki kimse fekerli yaptrğmı gör
nıemltti, Selonda.ki -..te g6"z at
tı, tam ~ on geçiyordu. Doğ -
ruldu, kapıcmm yanma giderek 
aordu: 

- !löay6 Vargo'yu riaı eıdect*
üm. 

- Yann saat evvel geldi, oda
SIDdadır, 

- Teşekkilr ederim. 
Ve miltereddit adnnlarla merdi

veni~ doğru yürüdü .. Belindeki 
ağrı artnuş W1 b8şma doğnı çlk
mağa başlamıştı .. halbuki bqmr.ı 
en yerinde limn olması zamandı. 

lkind kat.. m:mıara 201... 204 .. 
208 •• l&k.c kaplı kapıya yavaşça 
vurdu.. içeriden bir erkek sesi .ln
giliıJce olarak: 

- Evet.. 
Diye cevap verince.. içeriye 

girdi .• 
Vargo, üzerinde gayetle §rk bir 

simokin o!duğu halde sual dolu na.. 
narlaımı kapıya doğru çevirmişti. 
Geniş bir koltukta lAcivert m.a.n to
lu, aynı renkte sire şapkal:ı uzun 

boyhı "8.l'1Ş1ll bir genç m otlanı
yordu. 

Kadar, Va:rgo'nuıı hayret dolu 
nar.arlarmdan bir cevap alehilme8: 
ÇD: 

- Seoi raha.taız eWğXn i~ af. 
federsin.. 

Dedi. 
Vargo 38hte bir neabt s&rte

rerek· 
- Rica ederim, dedi, bt!Ak.ls ee

n.i gördüğüm için memnun oldum, 
ancak sen yalnız bulunamadığım 
ic;in beni aff eder.rin .. 

Ve derhal takdim işine •vaotı: 
- Aziz a.rkada.ıpm Kadar .• 
- MJs Evelyn-Kampel-Grey .• 

en iyi d<l8tle.r.ımd&n birinin k1z 
kardeşi .. 

Kadar lngilizceyi iyi konWj81Da
dJğı için af diledi ve sonn gayet 
gtızel bir Macarca ile Vargoya: 

- Çok mühim bir gey için biraz 
seninle konuşmaklığw Jizmı, de
di, acaba ya!.nız g~ im
kin var mı? 

V argo bir nazarda Kadar'ı tepe
den tırnağa kadar slbıdil. Ayakka
bılıın tozlu idi, ama eSki değildi, 
elbiseleri güzelce titülenmi§tl 

- Hay, hay, dedi, emrine Ama.
deyim, ancak salona kadar bel\i 
takip eıtmeık -.bmetini .ihtiyar e
deceUin. 

Ve 80lln. MiB Kampd-Graye dö
nerek. mtl.aa&de istedi, bir iki daki 
kaya kadar dömnıeği vadetti .. Ka
dar da n.emketle genç kac:bım 6-
nıilnde eğildi, Va.rgo se.lonuıı kapı
sını ac;a.rak Ka.dar'a yol gösterdi 

Salonun büyük bir pencere&j ve 
peo.cel'e'niıı önün.de küçük bir bey
ke 1, orta.de bir topar lak masa, et
rafta ra.ha.t koltuklar vardı. Ka
dar tam heykelin karşısına i.sa.bet 
eden koltuğa oturdu, göğsünü i
leriye doğru kaldmnş, titriycn diz 
lttine hi.k.im ol:ı.bilınek için elle
rini dizlerine bastmnıştı. Vargo 
k.arşıs~ yuvarlak masaya d ayan 
m11t olduğu halde ayakta dırruyor
du. Ö!.çUlü hareketlerle br ııigant 
çm.np yaktı. 

- Nasılsm aziz dostum Ka
dar? diye aöze başladı. Ben.ı zi. 
yaret et~ olms.na doğrusu çok 
memnun oldum, ancak evvelce de 
söyleclim ya be.na telefon etmiş ol. 
saydm daha isabetli hareket etmJş 
olurdun., o takdirde g~eyi birlik
te geçirmek .imkAnım kazanmış o
lurduk 
"Geceyi~ geçimıek .. " 91n. 

1eri Kadar kndi kend:lne tekrarla
dı, aoınnı. göderi geniş camda ol. 
duğu halde eöze başlamazdan ev
vel derin derin göğüs geÇ'irdi : 

- Böyle mühim bir iş için doğ. 
rudan doğruya sa.na milra.caat et
tiğim için bana darılma Vargo, 
çünkü takdir ederslın ki Londra
da ... " 

Fakat da.ha bu ilk kelimelerde 
duraklad!, dil dolqt.I. "Oh Alla
hJm ~aırl*.." 

rının şüpheli ölümü 
Kuıbllıs BababatttDiıı yeni kurduğu 

operette Ç&1lf&D 1&11'atkArlardan A.Uf 

Koç hılDQıs ADl&f1lmıyaıı btr •bepUıı 
mm o, tar. 

ı mayu pcest oynanan (Kadmlarm 
Beğendiği) operetinde YUiD Çrra l'O' 

lllnll yapa.ıı A.t:Ef K.oc. tem.lllden btr 
gtın llOllJ'a tekrar tiyatrosuna gitmif 
n provada f"'k Ye heyecanla çallf
tıktan .onra evine dOnmll§Ulr. 
Yemeğini yiyen emektar u.n'atlı.Ar 

odumda gaz.eteCni okurken. annem 
btr gtlrWtll duym~ oğlunun yanma 
kottuğu zaman onun caDCZ yattığım 

deh§etle gOrmn,ııır. 
HAdlaeden zabıta ba.berdar edllmJt. 

cued1 muayene eden adliye doktona 
bu &tıı:nu ,Uphell gördllgün.de11 morga 
kaldırtm11tır. 

At:Ef Koç. tO • 4G ,..,ıarmdaycb. 

Muhtetlt Tuluat kunıpanyumda ao 
Mnedenberi çalıfıyordu. Boa defa 
KuhltD S&ba!ı&tt1n Operetine girmif
tır. 

Daire ve okullar bugÜn 
açılıyor 

Ba.Mr bayramı nıütııa.s~etile ta
til edilen okullar, daireler bugUn... 
den itı"baretı tekrar açılarak faali
yete başlaya.ca.k lard.Ir. 

Tramvaydan düşerek 
yaralandı 

Yüksekkalıclırımrla 60 numanı.da 
oturan Bllnya.min oğlu 12 yaşmdn 
Yucf, Bebekte tnımvavdan d{lş
mtı~. ynrnlandı'!-ndan $işli Çocuk 
hastanesine kal dmlmrştır . 
Amerikacla 8332 ki§i mevkuf 

va,Ington, s (A.A.) - 7 ilkkllnun 
danberi, Blrle§lk Amerlkada, 8332 ya: 
bancı tevkif edllml§tlr. Bunlann ara· 
smda Japonlar, Almanlar ve İtalyan· 

lar vardır. Mevkullardan 6784 kl§l 
muhakeme edilecektir. 

:E Pazartes\j Salı 

- 4 Mayıs Mayıs > 
~ 

R. Uılr: 18 1 R. A.hlr: 19 cı .._ 
Kumı: 1'78 Kıuınn: 1'79 

\'M.lt4el .,._ıı t:.zam ,_,.( l'.Utnr 

UÖIMlflD 
4.M 946 4.69 iM 

dotnşu 

ötle 1%.11 5.0S 12.11 5.02 
tıclndl 16.0S 8.66 16.04 8M 

Akfam 19.08 1%.00 19.10 ıı.oo 

Yat. ZO.M U6 20.66 Ltl 
tımM a.oo 1.U Z,18 iM 
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Tür kiye tumburıyeti ' l 1 Bugünkü radyo 

·ZiRAA T BANKASI 
"'ıanıWI ıart1ı1: L888. - Sennaymlı ıooo.000.000 rorıı u.... 

7,30 Program, memleket saat ayan 
7,33 Radyo salon orkestruı 7,415 ajans 

j ş,oo Radyo salon orkestrasının deva.. 
ı mı 8,15-8,30 Evin 88.atl. 12,30 prog· 
1 

Şube ve Ajans adedi: 265. ı 
ram, memleket saat ayan 12,33 TUr_ 

' küler 12,45 ajan• 13,00--13,30 Şarkı-

'lirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blri.ktlrenlere 2b.SOO ııra lkram!ye veriyor. 

<oıraıat Ba.akaamda kumbaralı •• ihbarsız tasarruf o.eaapıa.rmaa eo u 
60 ııruı bulunanlara 1enede 4 de:ta çeldlecek ırur"a Ue &şagıd&&:J 

plA:oa ,ore lkTamiye aağrtuacaktır. 

' • 500 • ı.ooo • 1%0 . " • 4.800 • • • 503 • ı.ooo • UG 40 • C,l\OC. . 
' • ı60 • 1,000 • 16C • ıc • ~ .. • 100 • 4.000 • 
OIBXNl': Heııaplarmdald paralar b1.r ıene içinde M l.l.rada.ıı 'Şafi 

dUşınJye.nıera ikramiye çıktığı takdltde 90 20 fazlasıyıe verlJecekttr. 
Keflde.lar : 11 Mart. 11 Ha.zıra.n. U ICyUll. U Blr1lıclkA.nun tarlble 

rtDde ppılır. -

A1--~rumen 1>c:ıeıı l4!>.,) ura {ltlJ kuruıı o . ..ln 1.;ıııu un .>u,ıu. ı>.ı.u. ııı .... 
telli eb'atta 12U adet Çam Dilme (12.5.1942) Salı gflnü saat (16) on al 
tıda Haydarpaıada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapaıı 

zart usulile ııatm aımacakbr. 
Bu tııe girmek l.ateyenlerln (361) Ura (29) kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesıkalarla tekliflcrlnt muhtevi zarflarını ayni gün 
aaat (1~) on bc§e kadar koınl8yon Reisliğine vermeleri lAznndır. 

Bu ife alt oartno.meler Kom.üıyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4923) 

• • • 
Erzurumdıı. yaptırılacak, mağaza binlUll ne 6 adet lojman ln§natı ka

palı zarf u8Ullle ve vahidi !i&t Ur.erinden eksiltmeye konmuştur. Bu l.n§a. 
Rtta d5şcme ve lentolar için muktazl demirler idarece verileceği gibi kum, 
çakıl, taş, kereste, çimento mUteahhlt tarafından temin edflemedlği takdir_ 
c!c vahidi fialtakl lhzarat bedeli Uzertnden 1d81'ecc temin edilecektir. 

ı - Bu f§ln muhammen bedeli "230.000., liradır. · 
2 - İstekliler bu işe ait ııartname ve sair evrakı D. D. Yolları Anka· 

ra ve Erzurum veznesinden "1150,, kuru§ mukabilinde alablllrler. 
3 - Eksiltme 20.5.942 tarihinde çarııamba günU saat 16 da Ankarada 

D. D. Yollan yol dalreslnd-, toplanacak merkez birinci komisyonunca ya_ 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebl.lmek iÇin lstekllıcrln teklif mektuplan ile bir
likte aaağıda yazılı teml~t ve vesaiki ayni gün saat 15 şe kadar komla. 
yon Reisllğlne vermeleri la.ztmdır. 

a - "12700., liralık muvakkat teınlnat. 
b - 2490 aayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mııhaua ol. 

mak üuıre MQııakallt VeltAletlnden alınmııı ehliyet vesikası, ehliyet ve.tıı· 

kası içln lhale tarihinden en az ıeklz gün e~ı bir istida ile Münakalı\t 

vekAleUne müracaat olunması (3084- 5076) 

İstanbul Levazım Amlrll@lnden verilen 
Askeri Kitaat İ!Aaları 

Müteahhit nam ve heBabma beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 450 
lna'uf otan 6 ton aarı vakete pazarlıkla BAtm alınacaktır. İhalesi 8. 5. 912 
cuma günü saat ıı de Ankarada M. M. V. satmalma komisyonunda yapı. 
lacaktır. Ko.t'I teminatı 4050 liradır. Taliplerin belit vnltittc komisyona 
gellneJeri. (3056 - 4972) 

• • • 
Aaağıda yazılı eUer pazarlıkla satın alınacaktır. Te.Uplerln 13.:S.942 

Ça.rpmba i='ünU saat 15 de Esklşehlrıle Hava satınalma komisyonuna gel
meleri. 

IWktan ' ··ıatı Teminatı 

Clruıl. Kilo Kuru, Lira 

Koyun eti. 100,000 123 7400 
Sığır eti. 100,000 83 5650 

( 3093- 5096) 
• • • 

Aşağıda yaz.ılı mevadın pazarlıkla ekslltmclerl 7.5.942 PerFmbe günU 
s<ınt, 10 da Topkapı MııJtepes.nde askeri satmaıma komisyonunda yapıla. 

coktır. 'rallplerin % 15 ~mlr.atlarile belli vakitte komisyona gelmcıerf. 
)ilk tarı Miktarı 

• 'ln<ıL Kilo OlnıJI Kilo 

Sığır eti. 5000 Kuru taııulye 15,000 
Sabun. 6000 Odun. 200,000 
UyUn yağ, 5000 Saman. 40,00Q 
Elma kurusu. !)000 Mercimek. 10,000 

Kuru ot. 40,000 
(3085-:SOOl) 

• * • 
40,000 kilo koyun veya sığır eti ka. komisyonunda yapııacaktır. Taliplerin 

;>alı zarfla eksiltmeye konmu1'tur. İha bclll vakitte komisyona gelmeleri. 
ıcsı lS.6.942gtlnQ saat 14 do Afyon (3071- 50t7) 
wılrerl aatınnlma komisyonunda yapı· * * ıı: 

lacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 100 ton lmru :fasulye pazarııkla sa· 
40,000 lira ilk teminatı 3000 liradır tın alınacaktır. Tahmin bedeli 27,2::>0 
Sığtr etinin tahmin bedeli 28,000 llro lira knt'I teminatı 40RS liradır. Talip. 
ilk teminatı :.:ı,oo liradır. 'I'nllplerin lerin ll.:S.042 Ç:ırşnmlın günü saat 
kanuni veslkalnrllc teklif mektupla l:S de Erzurum askeri sat.matma ko-
rmı ihale saatinden bir saat en-el ko. 
ml.!yona vermeleri. (3084-5060) 

• * ıı: 
36 kalem rulman pazarlıkln satın 

almacııkbr. Tahr:ıln ttyatı 2::>7t6 lira. 
cm. Ayn ayrı taliplerden de alına.bilir. 
İhalelll 115,942 Cumartesi günü sut 
1 ı de An karada .M, .M. \'. Sat.maıma 

misyonunda bulunmaları. 
(3098- 5101) 

Btı:\'OGLU HALK StNF.J\IA!'ll 

1. Alev Şarkısı, 2. Deniz kızı, 3. 
Kovboylar yıldızı. 

lar. 18,00 program, aaat ayarı 18,03 
j Radyo dans orkeatraıı 18,50 Fasıl he. 
, yeti 19,30 saat ayarı ve ajana 19,45 
Konuşma (Çocuk Esirgeme kurumu 
adına) 19,55 Şarkılar ve türkU\er 20, 
15 Radyo gazetesi 20,45 Bir m&r§ öğ_ 

renlyoruz • Konaervatuar maroı 21,00 
Ziraat takvimi 21,10 karı;,ık §arkı ve 
türküler 21,30 konu§lna (posta kutu_ 
su) 21,415 Radyo senfoni orkestras~ 22. 
30 memleket !JUt ayan, ajans ve bor
salar 22,t~22,51S kapanl!l. 

Baş, Diş , Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal (eser 

tCAB IN DA GU NDE 3KAŞE ALJNABIL 1 R 

Muhlis Sabahattin 
Opereti 

Şehir Tiyatrosu Komedi kumı.ında 

Kadınlann Beğendiği 

Yazan: M. YESARİ 
Beste: Muhlis Sabahattin 

Acele satıhk ev 
Beylerbeyi Abdullahağa mahal 

' !esi cadde üzerinde altında bir 
dllkk!n Uzerindc yedi odalı bir 
ev kuyuau, tcrkoe ve elektrik 
vardır. Dük.kan numarası 30, ha
ne numaram 32 d.ir. Beykoza ka
dar manzarası vardır. 

l\ltıracaat : Bakkal Koço. 
Baeı MusWa Giirdöl 

Yazlığa gideceklere: 

Hasır koltuk ve 
mobllyenlzl 

her yerde-n ucuz 

htanbulda Rizapa~a yokuşunda 
66 No. AHMET FEVZİ'nin 

1 
Asri mobilye 

Mağaza.9mdan a.lmn. 

Zayi 
Yedi büyük ekmek karnemizi kay_ 

betik. YeniJerlnl çıkaracağız. Eskile
rinin hUkmU yoktur. 
KMmıpaşado. Snnırl mahıılle'.'Jhıde 

Ufak köprü aokatmda 20 numara... 
da SalAhattfn, Ya,ıu, Anım~, 

• Ha.tice, Mehmet, Fatma ve Ahmet 
Karayılan. 

Devlet Deniz Yollar, işletme Umum 
Müdürlüğü IJinlan 

4 .5 .942 - 1 O .4 .942 tarihine kadar muhtelif 

lzmit Deni:r. Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin fiatı Teminatı 

Clnst Kilosu KUTU§ Llra 
Koyun eU 55.00l 122 4605 
Sığır 55.000 92 3780 _ 
1 - Yukanda cins ve mlktan yazılı iki kalem et ayn iki §&rl:ııamedt 

a)Tı ayrı taliplere ihale olunmak suretiyle ve kapalı zarf uauliyte ekallune· 
lerı 20 mayıs 1942 çarşamba günü saat 16 da lzmltte Tersane kapısmdaıd 
ltomlayonda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri 836 ve 253 kuru§ mukabilinde komisyondan aıımı_ 
b!Jlr. • 

3 - İatcklilerln bu !§!erle llgill olduklarına dair ticaret veaikalarmı ye 
2t90 sayılı kanunun tarltıı.tı veçhlle tanzim edecekleri teklif mektuplarıııJ 
hizalarında gösterilen teınlnatıariyle birlikte belll gün ve aatten tam bit 
saat evveline kadar komlByona vermeleri. (5122) 

Ankara Valiliğinden: 
l - Kalaba köytlndG YIU'Ilacak ilkokul ve yatakhane blnalan ln§Batıarmısı 

ekslltmesl 11.5.942 tarihine rastlıyaıı pazartesi gQnU aaat 15 te 'rill.yet 
daimi encümeninde yapılmak üzere kapalı zarf u.sullle ekalltmeyc kO• 
nulmU§tur. 

2 - Keııil bedeli (30313) lira (43) kuruı ve muvakkat teminatı (2273) 
Ura (51) kuruştur. 

1 - lstekll!erln teklif mektupııı.rmı muvakkat temlııat mektup veya maıc.: 
buzlarlle ticaret odası veslkalannı ve vllllyet makamına iatlda Ue mfl· 
racııat ederek bu 1§ Jçln alacaltları fenni chliyet vesikalarını b&mlleD 

yukarda adı geçen gl!.nde saat 14 de kadar daJmt encUmcn ret.sllfUI" 
vermeleri. 

4 - Bu işe ait keşif ve §artnameyl herglln na!la mQdtırlllğllnde rGrebDt
ceklerl. (2949·4882) 

Beher metre ınikabına 95 lira 
Hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış tahmin edilen 100 ila 120 metr€ 

h l mikabı anbalajhk tahta alınacak 

yapılacaktır. Beher kı1osunun i· 
maliye ücreti 89 kuruş 50 san· 
tim olup kat't teminatı 241 lir1' 
65 kuruştur. Nmmne ve eartns· 
mesi komisyonda görülür. lsteıt· 
lilerin belli saatte komisyona gel· 

gün ve saatleri ve kalkacakları rı tun ar tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5. 5. 
KAltADENU HA.Tl'l Sah '·oo de.KAdeı, Cwna •.oo de Ka. g42 salı günü sant 14 de Topha

r&den.IZ Galata rıhtıınmaan. nede Lv. Amirliği satmaJma ko
NOT: btanbutdall %8.f.942 aalı g1iııUn misyonunda yapılacaktır. Kat'i 
d en itibaren Karadeniz yolanda yaz teminatı 1710 liradır. İsteklilerin 
prognunmm tatbikine ~Ianmı,tır. 'belli saatte komisyona gelmele-
Postala1' bt.anbalda.n Salı ve Cuma ri. (716 - 5086) 
pnlert sabah uat f,00 de kalkacak. 
tır. Yolcunun pazar tesi, I>Cl'§embe 
rttnıen nllı.ayet aaat %1,00 e kada1' 

,.emlye glrm.t, buluıımalan llzımdır. 

Cumarteat poataaı yapılmıyacakbr. 
Pazarteal, Çarşamba ve Cuma 9,50 
Trak Cumartest U,00 de Marakaz, 
Pazar 9,50 de Trak Galata rıhtımm_ 
dan. 

BARTIN JJATl'I 
HUD.\NYA HA'l'l'I 

BANDmMA RATl'I 

.KARA.BiGA llA'ITJ 

lMBOZ BATI'I . 

Pazartesi, Çal'§&mba ve Cuma 8,00 
de Marakaz Galata rıhtımından aynca 
Cumarteal 20,00 de Bartın Tophane 1 
rıhtımmdan, 

Salı 19,00 d& Bartm, Cuma 19,00 da 
Antalya Tophane rıhtımından, 
Sah 9,00 da Antalya Tophane nhtı. 
mmdan. 

AYVALIK HATl'I Çat'§amba 12,00 de Bursa, Cumartesi 
12,00 de Mersin Sirkeci rıhtımından. 

lDltR l ncl POSTA Pazar 13,00 de limir Galata rıhtımın· 
dan. Bu posta gidi§ ve döntl§te Gelibo· 
lu ve Çanakkaleye uğrayacaktır. 

NOT: Vapur Rferlerl hakkında her tül'ltl maUtınat ao&l'tda telefon 
numaraları yazılı a.oont.elerlmlzde-n öfrenlleblllr. 

Galata Bat acentt>Jlj! .... Galata rıhtımı Limanlar umu m 
mUdUrlUğll binası aıtmda. 42362 .. Şube .. - Galata nhtımı Mmtaka Liman 
Reisliği binam altında. 40138 

Sirkeci Şube .. Sirkeci yolcu •alonu. ızno 

(5113) 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara Aya§ iltisakı Kızılcahamam - Gerede hududu yolunun 

57+ooo - 11+000 cı Kim. len ara.ııında yapuacak toprak tesviyeaı aına1 
lmAllt, §O!le !n§&at ve esaalı t.amırat tılnln ihalesi 11.IS.942 tarihine rastla • 

. yan:. pazartesi gilııU aa&t llS de Villyet DaJml cncUmenİnde yapılmak üzere 
kapalı zarf uauıue ekalltmeye konulmuştur. 

2 - K91i! bedeli ''17994-3,, lira "49., kuru§ ve muvakkat teminatı 

"10247,, Ura ·•ıs .. kunJftur. 

* * * 
2000 kilo filmac;in demirinden 

1800 kilo 14-16-20 No. kundurn 
çivisi yaptırrlacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 5. 5. 942 salı günü 
aat 14,30 da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda 

meleri. (717 • 5081) 
• • • 

Beherlne 100 kuru§ t&hmln edileli 
25« adet soba borusu aımocakt.ıı'• 

Pazarlıkla eksiltmesi 6.5.&U Çarııuıı· 
ba gilnU 8aat H de Tophanede L~· 

A.mlrllği satmalma koınlsyonunda ya. 
pılacaktır. Kat'l temlnatı 381 lira 60 
kuruştur. NümuneBi komiayanda ıö. 
rfilür. İsteklilerin belli vakitte koıniS' 
yana gelmeleri. (718-5088) 

3 - tateklllerin teklif mektuplarını muva.kkat teminat mektup veya 
makbu7Ja.rı Ue Ticaret Oda8ı veaikalarını ve lhale gününden en az ''3., gün 
11vvel vllAyct makamına istida Ue mflracaat ederek bu 1.§ için alacakları 

fonnt ehliyet veslkalannı hlmllen yukarda adı geçen gilnde saat 14 de ka. , 
dar Daimt EncUınen Re18liğ"ine vermeleri. 

TURKiY E iŞ BANKASI 
{ - Bu l§e ait ke§I! ve §&rtnameyl her gUn Nafia MUdUrlO~de gö . 

re bilecekleri. (2951-488') 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 115 ton mazot 368 kilo B. B. ve 14::>0 kllo oib. 

·ekstra makine yağı kapalı zarf uaullle eksiltmeye çıkarılmı§tır. 
2 - Muhammen bedel :S162 Ura ve muvakkat teminatı 388 liradır. Ek· 

ailtme l6.5.942 tarihine müıa<1ll'Cumarteal. günU 8aat 11 de Ankaradn 
Umum! MlldUrlük binasındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - 1atekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektub11e kanu_ 
nl vesaiki muhte\1 kapalı zarfları o glln saat ona kadar mczkıır komisyona 
vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara P. T. T. Levazım MUdür1UğUnC:en ve tstan. 
;-.. ıJda Yeni Valde hıınınıla P. T. T. levazım umumi depo Ayniyat Muhasip. 
liginden bcdelel.z olarak alabilirler. (3069-M75). 

Kücük T s rruf 
He~aoları 

1912 ·~RAAl1Y" Pl.Al'o, 

fiF.Şll>EI.ElC: ! Şııhat. • 

lll)'I!\. t ... ıll;ııııtoı.. t rı.ıa. 

cltı:şrın ı.arlhlcrldık 

ftpıtıı. 

S.\HIBT : r1~1'ıl U.I) 

Umunıi .ı ·eşriyotı ıdar«ı ede.tl 

10-&X lKkn..Ml l'Y..ı.ı:;w 

ı adet 2000 ı...ıraıtk • 2000.- Ura 
a • ıooc • - 8000- • 
1 • 160 • -~ 

' • 500 • - l:>oo.- • 
10 • 2..1\() • - 2600- • 
40 . 100 • - 4000.- • 
~ • 3C • - l:)OO..- • 
~ • ~ • - .:)QOO.- • 200 • 10 • - ıooo- . 

Basıldığı }'er: \'Al\fT MATHA..\!:11 

Rt[ik Aluneı Stı;tllilL 


