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Pet n'in 
elindeki 
kuvvet 

....................... , 
Laval kabinesi ile vü
cude getirilen Alman -
F ransı.z: i§birliği ne 
netice doğurabilir?. 

........................... 
Yazan: Asım Us 

Fransa<?& La.\•a.l'in yeniden hü
kümete g~j ile bu memleke · 
Hn durumunda ba5layo.n değişik
lik henüz tam:unl1e aydınlanmış 

değildir. llk zamanla.rda Marc~ l>lyer Laval'ln bir ziyafette ne,E"ll bir pozıı 
Peten'Je La\·aı anı.smda me,·cut o- I •••••••••••••• ------------------------...;.._~ 

1 

Berlinden 
AnadoJu ajansı 

muhabiri bildiriyor 
-o-

Lav al 
F ransaya yeni nizam 

istikameti verecek 

1 ilkbahar 
1 taarruzunda 
1 

Şark cephesi esas 
olmakla beraber 

ıan jiklr aynlığı bertnrar olmu.~ sa-
nılıfken yeni gelen bazı haberler 
bu noktayı <ıüphede bırakmakta

dır. Ru cUtnleden olarak Mareşal 
Petcnin devlet reisi olarak Vll;ilcle 
oturacağı ,·eya Alrlkaya geçeceği, 
buna k~ ı.a,-a:I'in kabine &7..&":>I 

lle birlikte Pari-.e gid<>..ceği yolun
da bir takım şayialar dönmeğc 

Peten 
ve 

Lav al 

DO Gol Sürpirizler de tah
F ransızları Vişi ile min edilmektedir 

l:M,lamı3Ur. 

Marepı Pet.en, Lıwali hükumet 
reisi olarak ~iyor. Memleketin 
flütün polis J.-u\-vetlerinl, iç ve dıs 
ıı;lerlnin kontroliinü onun eline 
veriyor. Lava! bu sıfatla Fransız 

kabinesine ba~kanbk edttcktlr. 
Fakat Fransız devlet reisi bül..•i
ınet reisliğinden ve kabineden ay
n olarak Fransız deniz, bava ,.e 
kara kuvvetleri için bir başkomu
tanlık makamı vücude getiriyor. 
Runu da Amiral Darlana , ·eriyor. 
Amiral Darlan bütün Fransız mi1-
Ji mlldafaa ku\'\ etlerjnin komuta
nı matile kabinenin toplantılarma 
i,ıtrak edecektir. l"akat emirlerini 
kabineden değil, doğrudan doğ
raya devlet reisi M~ Peten
dm alacaktır. 

Muep.I Petenln bir t.araftan 
I.aval'i hükümet reisliı;1ne getir
me."İ, dlfer taraftan Amiral Dar
lan VL .. ıtas0e bütun ...... lelretlu 
ailihb kU\'\"etlerinl kendi emrinde 
tut:ması esasen aralanncla tam bir 
ftkir blrllfd bulunduğunu şüpheli 
gösteren bir hadisedir. Bundan ay
rı obra.k Mareşal Peten'in Vlşide, 
Laval'ln Pari te oturacağı haberi 
geN;ckle~ir<;e 'aziyetteki karı§ık
hk elbette daha ziyalle dikkati cel
hooen bir şekil ,.e mahiyet almış 
olur. 

Rusya üzerine yeni bir ilkbahar 
taamızu yapmak iı;in kıı; içinlle 
lıUyiik hazırlıklar yapmı5 olan Al
manya, hare'ketc geçmezden cv\"el 
Framın tarafından emin olmak is
ter, denilebiliyor ki Mareşal Pe
tt!u, J.avall hiil<funete getirmekle 
A1manya~-a bu temlnatı veriyor. 
Faı.la olarak Almanya ~rkta Ru~
ya ile çarpı ırken garpta İngiliz \ e 
Amerikalılar ikinci bir cephe aÇ

nıağa teşebbUs ederler'>(' Fran~a 
tarafından ona ;rnrdım Nlllmlyeoo
ğlni ele anlııtmıs oluyor. 

Fakat Alnıanv:wa bu tarı:da te
mlnat ,·erirken l'ran 11nm ltendJ 
cmniyctlni düşünml"'"' l\fareşal re. 
ten icln :ıyn bir \'azifc,lir, Fran-
81% <il"\ let rel~i bıı v:ızlfc)·i yerine 
getirebilmek için de bütiin eteniz, 
hava ve kara kuv,·ctlcrlni Amira.1 
Darlan ,·ac;;ıtrısilc !<endi eline al
mıştrr 

I.ıl\':ıl hiikümet reisi srfatllc 
J.'ransanın ı.iı:ihsı;: olan bütün ku\"
Ht ka:malihrını .\lmnnyanm em
rine \'Creeckt•r. 1 •1J lelikle Fran
"•z - Alman İ<ibirllği c;on haddi
n•• kadnr ı:cnlsletilmiş olacaktır. 

f.'ak:ıt Fr:msanın biitün <ıiliıhlı ktl\'
' <'t1cri Darlnrı \'asıtasilc Mareljal 
Peten emrin<f(' kalncs6"1 için bu 
Prnn t7. - Almnn isb" rliği askeri 
lıir ittifak dereeeslne gitmiyecek· 
tir. Sl! kndar \'ft.I' k1 Almo.n çekici 
iln ln;:illz Ör<;Ü arn .. ınıla kııl<lıkçn 
I'rnn":tnm hu tezntlnrtlan kurtul
ınncı"" dıı irııl<fın volihır. 

Surtve hükumeti 
f 

ıstif a etti 
tnkholm, l O (.\.A.) - İngiliz 

h ıb rler seni.sa.in bildirliğine 
'ire. Suriye hlikümeti istifa et
rıı"ıtır Yeni hı1ktimeti, Hüsnü-el 
P.ırcını:i teski! etmiş ve başvekil
i kten başka dahiliye nazırlığını 
·~""ı\'1 i'!"Zer:n" nlm·ştzr. Yeni bati-
,,,, -ıev--: Faiz <:'l Kuri ve yenı 

ı: tic!afan llnzırı Ilnsan Atra.şt.ır. 

Yeni hükiimet ve yeni 
istikamet hakkında 

Demeçte 
bulundular 

r--Peten diyor ki: -
Ü'iorİtem altında memleke
tin dıt ve iç •politikasını 
Piyer Laval üzerine alacak
tır. Hükiimetin etrafmda 

.mücadeleye 
davet ediyor 

Londra, 19 (A.A.) - G€neral 
:!ö Gol dün akşam radyoda verdi 
ği bir nutukta, Vişi hükfunctin· 
de yapılan değisikli.kler hakkında 
tcfsiratta bulunarak şöyle demiş · 
tir: 

Bunda fayda vardır. İşlerin e· 
t::ı..c:ımı değiştiren hiçbir şey olma· 
ını§tır. Hitlerln, her zaman olduğu 
gibi alça.klığı ve ihMeti kulla.na· 
rak Fransa.ya ve bütün dünyaya 

1 .tarıP başladığı müthiş oyunun 
j unsurlarını değiştiren hiçbir şey 

1 
yoktur. 

toplanınız. Yapmakta olduğu.muz harp yal· 
1 ruz ordular a.rasmda bir aııvaş de· 

,__Laval diyor ki: - ğildir. B.iz bu he.rbi kötüye hücum 
,. • • . 1 t'tmek. ka'rarilığı delmek ve yalanı 

Mareıal tam ıalihıyetını cez'.\landırmaJda. kazanabiliriz. Er 
vermedi. Güç bir esere baş- , kek, kadın, her Fransmn ödevi, 
lıyorum. Muvaffak olma~ hem bizzat düşmana, hem de dtış· 
• • • tecrü Dimim .SQO orta#I OJıBD Vilf aa.n · 
1ç1~ o~n. esenne ve • lama ka!'ll faal bfır surette ve el 
beıme ıbtıyacmı var. 'erindeki blltürı vaert.aıarla müca: 

dele <'tmekt:ir. 
Vişi, 19 (A.A.) - Fra.n.sJz dev- Milli kurtuluş, mmt ayaklanma· 

let reisi mareşal Petell, bu akşam dan aynlamaz. Dünya dünya olalı 
saat 22 de radyo ile Fransız mil- mütea<ı.dit fatihler ona hükmet· 
letine aşağıdaki hitapta bulun- mek .iddıe.~mda bulunmu!j1ardır. 
muştm: Bunlattian hiç biri ibuna hiç bir 

Fra.nsızla.r, zam:ı.r. mUVBffak olnmemıştır. Çün 
Yeni bir hükfünet kuruldu. Be- kü hepsimn hesaplan son daldka: 

nim tayin olumıuş halefim olma:k- ea :ı.~ bir yanlışla altüst olmuş 
ta devam E'<len ami!ral Darlan, a... lir. Fra.n8lZ milleti Hfilerin hesa 
razım.izin ve impe.raıtor1uğumuzun bmda namı ve niçin ya.ntldığmı 
mUd.:ı.faasmı temin eyliyeccktir. göstermeğe ba.şlamrştır. Bunu fiJi· 
Otoritem altmda, Piyer La.val, 1 ya.tm takı'bedeceğiııj san:ıyol'\12. 
memleketin dış ve iç poldtiKa.sıınm Hitlerin de Fransayı elinde tut 
id:ı.resini üzerüıe alacaktır. Felii.- 1 ma.i;a muktedir olduğunu sandı ' 
kctimizin. en hailevı anmda, La- I ğında.n dolayı :yJkılması mümkiln' 
va.l'le beraber, Fransa.nın ka.lkm- clür. 

Bertin, 19 (A.A) - Anadolu ajan. 
sının husust muhablrl blldlrlyor: 

Sözcülerin çıkan tebliğden bqka 
hlç mUtalea.da bulunmadıkları Kıral 1 
Boris'ln Almanyayı ziyaretinden son
ra burada gUnUn eoommlyetll ıılyaııf 

meselesi Lavfll'ln başvekilliği meııeıc· 

sidir. Ba§veklllikten başka ehemmi . 
yetli bir kaç nazırlığı da elinde tuta. 
cak olan Laval'in Vl§l'den Fransa.ya 
vereceği lstlkameUn yenl nizam lstl· 
kameti olacağma §Uphe edilmiyor. 

Askerl vaziyete gelince, buzların çö 
zUlmeal araziyi çamur denlzlnc çevir -
mlş olmaamdan dolayı, geni§ öıçOdekl 
hareketlerin §imdilik geçlkeccğl s:ınıJ. 
maktadır. Şark cepheııl esas olmakla 
beraber, bu llkbe.hann da, itiyadını 

bozmıyarak kendi .eilrprlzlnl yapacağı 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Japonya ya 
akın haberleri 

o 

Japon sarayı ve erkanı 
tehlikeye maruz 

kalmamı§ 

Milli Müda
faa nazırı 

Ordu ve donanmaya iş 
birliği tavsiye ediyor 
Tokyo, 19 {A.A.) -- Domci A

janSI bildiriyor: Dün Tokyoya 
yapılan ilk ıbomabrdıman impa
rator sarayında oturan şahsiycl
lerin normal havatında hkbir de-

(Devamı ·sa. 2 Sii, 2 de) 

masnu temin e<leeek o\::uı yenim- -·------------------------------
zamr kurmuştımı. Bugün, 1940 ha-
ziranı kadar lal.ti bir anda, birlik
te ~el.ini kurduğumuz Avıııpe. 
~kilit.:: eserine devam için ken
disi ile b!:rle~yorum. 

(Deı•amı Sa. 2 Sıi 4 de) 

Dalga 
halinde 

Amerikan tayyare
leri ingiltereye 

geliyor 
---<>-

1 CEPHELERDE DURUM 1 
Japon şehirlerinin 
bombardımanı 

Doğu cephesinde mühim hadi
selerin vukua gelmesi için kara 
ve hava birliıklerinin tam ma.na
sile işbirliği yapa;blimesi imkinı 
ha.zırlanıncı:ya kadar beklenecek
tir Bu da, çamlll'larm kuruma
sı ile mümkün olacaktır. Bu ol
duktan sonra girişilecek lıarp, 
belki de şimdiye kadar talJ.,.•111n 

edilenlerden çok lba.:.<cka. surette 
yahut tahminin üstünde bir §İd· 
det ve sür'atle inkişaf edecektir. 
Alınan ordusunun hareketi, mo
tör ordulann hareketi demek ol
duğuna göre göreceğimiz harp 
ytldinm harbinden başka. şey ol
mıyacaktır. Rusların oynıyacak-

(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

General Manhal diyor ki: I r 
Tam bir Amerikan ordusu ı 

y~tiştiriliyor ! 
ı~elfast: 19 (A.A)- Müttefikler 
bir taarruz hareketini derpiş eden ! 
ı\mcrika Genelkurmay Başkam 1 
Gene111I M:ırshali diln şfn1a.1 İrlan· ! 
da~:nda. verdiği nutnkta şöyle de 
rrdştir: 

Çorçille ve Genelkurmay Ba., 
kanlari!c bu hafta yaptığını görilş 
melC'ri önemli neticeler takip ede· 
nektir. lngilterenln her tarafında 
Amerikan ha.va kuvvetleri buluna 
cnk, Amerikan krtalan kombine 
kuvvetlerin baskmla:rma gerçek 
surette iştirak edeeeklerdir. Bu· 
g lir, kombine kuvvcıtlerinln yap tığ! 
cıekllde harekD.t için tam bir Ame· 
ıiknn ordusu talim görme«t.ectir. 
lngi!t ~reye mlitemad.i dalga ha 

{.DevG111ı Sa. 2 Sii 5 de), 

r AiLE ÇEMBERi Ku~,n No: ! 
Edlp Andre Morft'dııııl t. a .._ ---- ı 

dıın dllimlzc çevrllml§ olan bu romanın fiyatı 100 
kurugtur. 10 kupon getirecek okuyucula:-:mıza ro. 
man yalnız t>O kuruşa verilecektir. Bu kuponlarr ı 

Lsaklaymız. _J 

lll. ınıı.ıı) a lıurck!it salı:ıı;ını 

Şark cephesinde 

Ka kas 
kıyıları 
Bombardıman 

ediliyor 
Kalinin'de Sovyet taar
ruzları devam ediyor 
Berlin, 19 (A.A.) - Alman orduları 

bn§kumandanıı~ınm tebllği: 

Slvastopol harp limanına ve Kara. 
~lr-ıizin Kafkas kıyısı boyundaki liman 
tesislerine karşı başarılı hava taar· 
nızlan yapılmıetır. 

Doğu cepheslııio merkez vo 11lmal 
kesimlerinde, kuvveUerimiz tnrııtm. 

dan girl§ilen taarruz harekctıerl yeni 
kazançlar temin edilmesini temin et· 
mlştir. Pekaaz yerlerde düşman boş 

yere taarruzlarını t.ekrarlamıştır. 

Pike ve savq uçaklarından mUrek_ 
kep önemli teşkiller, gUndüz ve gece 
Malta adasmdakl askeri tesiBlerc ta 
arruz etmişlerdir. La Valett.o tersane. 

(Deııamı Sa. 2 Sü. 3 tir.) 

............... .Dcm/ryclt.1 
__.c- /fth/rl u 
- • - ·· Hı.uluf 

Japonlar 
Birmanya hudu

dunu geçti 
İngilizler çekildiklerini 

tekzip ediyor 
Çunking, 19 (A.A.) - Bu.gün

kU Çin tebliği: 
Sittang vadisi iboyunca, M.aııda

!ııya karşı Japon ileri hareltet.Jerı
ne mukavemet eden Çin kuvvetle 
ıi, evvelden tesbJt. cdilmie ola• 
pian muc.i1M.oe Ela'dan geri çeltil· 
nrlş1erdi.r. 

J<::ıa, Manda.lav şimendtr-er hattı 
üzeıinde Tı.ıgu'nun 80 3tilcmetre 
!fmıa.liudedir. 

M:f'PD, 19 (A.~) -=-Dttlf""l"t*· 
yo, Yokohama, .Magaya ve Kobc 
şehitleri Amerikan tayyn.rel~ ta· 
rafından bombals.mnıştrr. Bu tay -
yarelerin Japon adalan yalmilıı.n
ım kadar sokula.n Amerikan harp 
gemilerinden uçtuğu sanılıyor. 

Bambardmnan neticesine göre 
hasar aulır ve ölenler de QOık de
ğildir. Birmnny:ıda Ma.nda.la.y ilzc. 
~ çöken Japon tehdid. aııuyor. 

(Devamı Sa. 2 Sıi. 3 de). 

irandaki Romanya menfaatle
rini Türkiye himaye edecek 

Ankara, ı&- Haber aldığımıza gö_ tından deruhte edllmesln.l rica et.mit 
re Romanya hUkQmeU, hUkQmeUm\ze ve btlk1lmctimlz de lranla mutaı.ıc 
müracaat ederek İrandakl Romen kalarak bu talebl kabul etmlttir. 
menııfllnln himayesini Türkiye tara_ I 

1 DÜNKÜ MAÇLAR ( 

Galatasaray ezeli rakibi Fener
bahçeyi 2 -1 mağlUp etti 
Beşiktaş Vefaya 8 - O galip 



\'AKIT !?O - 4 - lf' ! 2 

Aımanyaya yapılan 
hava baskınları 

Nehru diyor ki : 
Her çareye baş vuran 

mütecavize mukavemet 
edeceğiz 

Yunan krahnın Strbistandakı 
·ziyafeti çaroışmalar 

Hariciye Vekilimize Bulgar 
Hariciye Vekilinin mektubu 

Kahire, 19 (A.A.J - Elen\er Kralı 
dün, Kral Faruk'o. bir öğle ziyafeti 
verınl§, 1ngUtere 'bUyUk etçi.si Slr 
Lnmpson da davetli olarak yemelttc 
bulunınu§tur. 

.Ankaııı, 19 (A.A.) - Bulgaris
tan hariciye nazırlığını da deruh
te et.mc:N üzcrlne Bulgaristan baş
\Tekili Fılof hariciye vekilimiz ŞUk 
rü Sara.çoğhma. ~ doetane keli-

mclerle yazı~ bir telgraf çekc
rok keyfiyeti haber vermiş ve ha
riciye vekil.imiz tarafmdnn ela ay. 
nr ı;ekilde bir telgrafla kentlisine 
teşekkür cdilmi~tir. 

lJOndıa, 19 (A.A.) - lngiliz 
tayyareleri yedinci gece olarak 
gece de Almanya Ye Şimali Fran
ı.a üzerine akınlar yapmışlardır. 
Evvelki gece yapıian akmda 
Hamburğ'da birçok yangın:E>ı 
çıkanlmıştır. Bu hücumlarda ~n 
şayanı dikkat nokta Lannasner 
bombardnnan tayyarelerinin bin 
yediyüz kilometre mesafe katede. 
rek Cenubi Almanyay:ı. yaptıl:1a 
n akında Au..,oı.ısburg'da Dizel 
fabrikalarına alçaktan baskınlar 
yapılarak büyük bombalar ::ıtıl
mış, ağır hasar verdirilmiştir. 
Avcı tayyareleri Şimali l<"'r&nsa_ 
da şimendifer yollarına v~ bn~
ka hedeflere hücum etmişlerdir. 

J~alkilla, l!J ( A.A.) - Hin! 
birliğ ı kongresi ı>efi Par..dıt 
Nelıru dün bir nutuk vermiş ve 
Hitler ılc J2pon kuvvetlerinin 
Hindistanı ebediyen c~aret altı 
na alacak karanlık kuvvetler o!
duğu hakkında kongrf'nin tam 
kanaati bulunduğunu söy1edikten 
sonra imkan dahilindeki heı ~a· 
reye baş vurarak düş.mana muka_ 
vemet lfız~gf'!diğini. kongrenin 
gayrimuharip olmakla t rraber 
tarnamiyl~ tarafsız olmadığını 
ilave ve konf!re He Hint millet!" 
nin mütecavizlerin aldatıcı sözle
rinden çekinmel~rini tavsiye 
ihtar eylemiştir. 

Kral Jorj Mısır veliahdı prens 
Mehmet Ali'ye ve başvekil Nahaa pa 
§aya Salnt Sauv"r nlşanmr ve Kraln~ 
hususi kalem §efl Ha~encin paııaya 

G<?orge nl§anının kordon rUtbeslnl 
tevcih etml§tlr. 

Sofyo, 19 (A.A.) - Zağrepten 
alman haberlere göre 9 ve 10 ni
:-ıanda §;mali Bosna.da Sarayboena 
urlaşi alayı !le Sırp asileri ve Hır
vat komünistleri enısmdaki çar
pı,.<>mal.1l'da asilerden 276 kişi öl
müş ve 600 kişi yarn.lanmı§br. 

Saraybos!:ıarun §imal doğusunda 
blr ı,:ok köyün geri alınmasını 

.mUmkün kilıın bu harekat saycs:n
<ie munta.:ı:am kuvvetler Hırva.ti.s -
tanm doğu smırma varmışlardır. 
Bu su.retle bu smır ~di Hn-va.t 
ordu.~un kontrolü altında bulun
ma.kta.d ı:r. 

Birleştirilen veya feshedilen 
siper kulüpleri 

* ~"' 

----o----
Amerikada 
Şahıslara ait gemilere 

el kondu 
ve 1 \'a,tng-ton, 19 (A.A.) - HUktlmet 

henüz hususi §ahıslarm elinde buıu 

J k 
nan ticaret vapurlarının kontrolUnU-

8pODY2J' 8 8 ID bugtın eııne atmıştır. 

Bulgar mebuslt:ıTı Peıteye 
gidecek 

Aşağıdaki . adları yazılı kulüpler 
blrlC§tirilmı§ ve yazılan yeni adları 

almI§lir: 
Seyhan'm İdman yurdu, Seyhan 

slpor, Toros ku!Uplerl (Adana genç. 
llk kulUbU); 

Malatya'nm Fırat sipor, Derme 
slpor kulilplerl (.Malatya gençlik ku· 
lUbU), 

Kocaeli'nın Akye§ll, lzınit İdman 

yurdu ku!Upleri (İzmit gcnc;llk ltu· 
lUbU), 

Gene Kocaeli'nln Adapazarı ldıruın 
yurdu, Adapazarı Gençler birliği ku
\Uplcrt (Adapazarı Genelik ku!Ubtl) . 

İçcl'in GWnar idman yurdu. Ana. 
mur idman yurdu kulUple rl ile Sınob'
un Boyabad, Gerze, Slnob mpor ku-
1Upler1 de feaholunmutılur. Lomlra, 19 ( A.A.) - Auı;:.ı~

bur üzerine yapılan hava akını 
hakkındaki tebiiğde isimleri ~
çen t.ayyarccilerden Shcrvood v<: 
Branford kayıptır. Netletor. ve 

Pcnmnn sağ salim dönmü§lerdir 

!J 
. . . Harp zamanında vapur seferlerini 

w •• ( <ı§ lmafı 1 ıııcı suyfcu.la) ı idrıreye memur olan amiral Emery 
~ışıklık yap~anrşlır. . . Tokyoyu la.nd, bu tedbirlerin yUzlerce vapuru 
ne<lef farkı gozctm<'ksızın. bomba· llgllendlrdJğinl blldlrmıotır. 

Sofya., 19 (A.A.) - lyl maltlmat 
o.lan mahfillerde blldlrlldlğlnc göre, 
Bulgar mebuslardan mUrek!<ep b1r 
heyet, Macar parlamento azasının 
drıveti üzerine yakında Budape§teye 
gldeC<!ktir. 

izmir at yarışları Döviz çek fiyatları 

illi Japon nal~Hye 
gemisi batırıldı 

lryan uçakkır, sarayın cıvarmda Amiral, ticaret vnpurlo.rı tonajının 
hasara sebep olam&mıştır. fmpa- yUzde 75 lnln hUkilmet tarafından 
ratoriçe İmparatorun annesi \ 'C gerek satın alma, gerekse kiralama 
veliaht da dahil olduğu halde lnı- veya el koyma suretiyle daha evvel 
parator ailesinden hiç ki....'llSe ıbu kontrol altına alınmıo olduğuııu ua.ve 
akın esnasında tclıl ik<-'ye maruz eylemi§tlr. 

öte taraftan aynr mahflll~rde sa.mı_ 
dığma göre Macar parlamento reisi 
dl} yakında Tokyoyu ziyaret edecek 
Ur. 

tanir, 19 (llusuı.,i) - İzmir ilk
bahRr at ya:rl§lannm be!!inciai. bu. 
gUn güzel bir havada binlerce me
ı-a.kh • önünde y3pJdı. Alman ne
ticeler şunlardır: 

Sldnry, 19 (A.A.) - Müttefik umu 
mt karargAhmm tebliğinde §Öyle de-. 
nilmektedır: 

MUtte.ık uçaklar 
Rabaule yapılan bır 

La.rafından dün 
hilcumda iki 

kalzmı.m ıştır. 

ponyanın en §imal ucunda ve Saka.lL ~ 
Tokyo, 19 (A.A.) - Bu sabah Ja- , ctark cepbes ftde 

----0----
Peten ve Lavalln 

demeci 
dUşman nakliye gemisi muhtemel o 
larıılt bıılınlmı:1, !Jlr tam l::abct alan 
daha. kUçOlt hlr vııpur da duman bu · 
lulu çıkarmıştır. B r dUşman deniz 
bomba uçağıyıc 3 su uçağına da isabet 
ltaydedl1mlştlr. 

nln cenubunda bulunan Hokhaldo ada. (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
sının büliln bölgelerinde hava tebJJ. \erine, malzeme ve iaşe tesislerine, 
ke Jşaretı verllml§tlr. .Akaryakıt, torpil ve ml.Uıimmat de-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Fransız.la.r, 

Ba.s.n-etini'!, sa.bıı:ntt ve va.tan -
ııerverliğmiz, fdiı.kctimizin imU -
hanlarını muva.ffaldyetle başanna
mıza müsaade edecektir. Biltün 
kalb nizle geliniz ve bükü.metin et
rafmda topln.nnuz. Yeni bükü.met, 
yeniden i.nanma.m.ızt ve ümit etme. 
nizi mümkün kilacaktır. 

l\iiltte!ilt uçaklar Ra.bauı hava 
meydanına da hücum ederek bazı a 
ğır bomba. uçaklarını ve 4 avcı t.Ah: 
rlp ctmı~ bar.ılannı da hasara uğrat 
mışlardır. HUcum& dU'1Il8Jl avcııani 
le karşı it oyma ba taryaJannm mUda 
halesine rnipnt'n sonu.na. kadar deva~ 
eullmlştlr. 

--- o- --
Cepbelerde durum 

( B<J§ tarafı 1 inci suyfa.ffa) 
ları rol de bu ar ada gh ülecektir. 

Alman tayyarelerinin Kafkas 
kryıln.rma yapizkları akınları, 
bir k~if uçuşu saymak lazımdır 
Gerçi bu uçuş fırsatfarı kaçırıl: 
madan bombardııınanlnr ynp:iı
yor, goınilcrc iboınbalar atılıyor. 
Fakat bu cephe bir hed~f o!ara:d: 
kC:libul edildiği vakıt nedcc aL-nak 
gayesi ile daha başka ~ckiide ha
reket etmek icap edecektir. 

O\ yctler teblığlerinde mühim 
bir şey bildiriyor. Royter Le
nin~rad ve Kalininde ~iddctli ça.r 
PL~lar 'bildiriyor. Fakat bir 
durgunluğun mevcut olduğu, Rtıf! 
larm da çamur yüzünden güçlük 
ccktıklerine inanmak lazundır. 

Pa'-'ifik ve Birmanya cerhesine 
grlinre: 

f ııgiliz kuvvetlerinin çeki~erek 
Ç~ kuvve't!C'?"min ön safla ~arpış
ııgı hı:ı.beı i, Londrııd:ı yal.tın laıulr. 
J..,nkat Japon kuvvetlerinin Bir
manya hududunu g('çtikleri li!di
riliyor. Bu h:ı.berc .iııa.nmak milm
kündUr. Zira, müttefik mcmb:ı.lar 
ciaha dün. lrrnv:ıdinin m~lıur pet
rol lct!yul:.nnı tahrip ettiklerini 
bildi'rnl!§lerdir. Bu .ı.urulan tahrip 
etmek, tehlikenin kapıya da.yandı
ğını göstc:-cn mühim bir delildir 

Japon hü.küm"t merkezi ve dığer 
Fchriı.ı bomba.ıclımanına gelince; 
hcnilz Amerikn.lıl:ır etraflı malu
mat vcrm<'miş!crdir. Japonlar da 
bombardım:ınlnrın Jınkiki tesir,ni 
bildirmekle beraber, Japon gaze
telerinin geniş surette neşriyat 
~:apmalan bomb:ırdrmanın olclukç"<i 
tnsirli o~duğuna jıı.arct sayılabifü·. 

Londra, I!} (A. A.) - Japon• polarına tam isabetler olmuş ve Ola 

yada Tokyo, mülıim ticaret limanı gan UstU vahim tahribat meydan; 
Yokoha.ma, Kobe ve bliyük sıa.nayi gelmJ§tlr. Lucca, Hal!ar ve Kala!rane 
şehri Nogoy'a yaptlan hava akın.. he.va alanlarına tevcih edilen taarruz 
lan hakkında henüz yeni tafsilat ıar' b!lhusa tesirli olmu§tur. Yerde 
yoktur. nun gece geç s:ıatıerde birçok uçaklar ya tahrip Cdllml§, ya 
Japonycınm eski Londra elçisi Şi• hut hasara uğratılm13tır. · 
denitsu radyoda Japon halkına Savııg uçakları dUn gece önemli 1n 
hitap ederek demiştir ki: glllz aakert limanı olo.n Krlınahy'y; 

"ltidalimizi kaybedersek Am~ri. taarruz etml§lerdir. Buğday değirmen_ 
kalrlar ve Brita.nyalılar el çırpıp !erinde, doklarda bUyük yangınlar çık· 
güleceklerdir. Hava akınlarının 

1 

mı§, kuvveUI infllA.klar olmU§tur. 
tamamen önüne geçi.lemiyeceğin! DUnkU tebliğde bildiriıen ve kat'I 
bilmeliyiz.,, olarak 29 tane dU§UrUldüğil tesblt e 

TAARRUZU YAPAN 1 dilen İngiliz uçak kayıplarının ağı:rlığ~ 
AMF.RİKAN UÇAKLARI yüzünden, lngillz hava kuvvetleri dlln, 

OI,nUGU Tl~SBİT EDİLDİ ne g1lndilz ne gece Almanya. tor.:akla 

Tokyo, 19 (A. A.) - Japonya-
n üzerinde hiçbir hava akmı yapma 
ınışlardır. -

yı bomba.rdnnan eden tayya.rele -
rin Amerikan uça.klan olduğu tes-" 20 marttan 10 nisana kadar geçen 
bit edilmiştir. Dııhlliyc na~ın i • müddet zarfmda lngtılz han kuvvet 
kinci defa saraya giderek ta&rıı.ız lerl 97 si Akdeniz ve Afrika ş!malln: 
hakkında raporunu vermiştir. de olmak üzere 237 uçak kaybetmiş 

!erdir. Aynı devrede BllyUk Brltany~ 
Tokyo, 19 (A. A.) - D. N. B: Uzerine yapılan hava taarruzlarında 

Ye göre tehlike işaretinin bir sa· Alman hava kuvvetlerinin uçalc ka 
a.t evvel venlmcsine rağmen halk yıplan sayısı 66 dan ibarettir. • 
tecrübe zanniJe dı§arda kalmı:ştrr. ~ * lf. 
Taarruz ba..~dıktan sonra herkes 
çekilmiştir. 1 Moskova 19 (A.A.) - Royter 

bildiriyor: Leningrad cephesinde 
Ç1Jlmf; BÜYÜK SEVlNÇ iki gün süren sav:ı.5ta Almanlar 

Çtm1dng, l9 (A. A.) - Japon- 169 subay ve er, Kalinin oolge
yanın bombardmıanı Çinde büyük sinde de 3160 subay ve er ka.y
sevinç uyandırmıştır. Bu haber, betmişlerdir. Bu cephede Sovyet
harbi d~ma.n topraklarına nak • !erin taarruz hareketleri devam 
letmck hakkrndnki vandin tutul • edyor. Sovyet uça.klan Lenin-
ö.uğuna delil sayılıyor. grad cephesinde bir hava meyda-

Mt1TTt;FJKum T.\ARIWZA. nma edilen akm esnasında 10 
oı~ÇTt ttı~.-.·are tahrip etn~. en az 111 

va,iogtoo, 19 (A. A.) _ Kon.' uçağı da hasara uğratmıştır. 
gre, Tokyo ve diğer Japon şehir
lerinin bomba.rdmıan edilınesinl, 
müttefiklerin taarruza geçtikleri _ 
t.e delil sayıyor. Kongre harbiye 
encitmcni re'.si Ney demiştir ki: 
"Zannediyorum ki bu. müttefik • 
!er tarafmdan taa:mızun başlan • 
gıcıdır • ., Gene kongre c:ncUmen 
reislerinden Vilson da müttefik • 
!erin tMrruza. g~e~e baş'aclı:kla 
rını s rjylcmi§tir. 

TokJıı, l9 (A.A.) - BUtUn pazar 
gazeteleri, Jnponyaya.o yapıl~n llk 
dUşman lıllcumıı hakkında yazılar 

ve fotoğraflar nrl}rediyorlıu. Fotog 
raflar. paslı mUdn!aa seı-vlslerlnııi' 
vangınlaı ı stindllrmek için ne Jtadar 
hızlı ve iyi harekete geçtlkJerlnl gös 
rermektedlr. 

Birma ayada 
(Baş tarafı 1. inci sayfada) 

İngilizler 1rravadl v:ıd~ boyunca 
<'ski b:ı.513e."1..ire doğru çekiliyor ve 
Çinliler de Tu.zı.o~'da. tutunuyor. 
Fakat Siyamdan kalkan iki Japon 
ordusu Birmruıya hududunu geç
miştir. Bu orduların 5imnl ve §ima! 
batı i.Stikametıcrlnde ilerlediği 
talimin ediliy-or. 

TEBLtG 
Yeni Delhi, 19 (A.A) - Blrmanya 

teblllf: 
lrraouady cephesinde: 

Vişi, 19 (A.A.) - Laval yarın 
akş:ım saat 20 de, radyoda lıir nu. 
tuk söyJiyeceıktir. 

~ .... 
Vi~. 19 (A.A.) - Başvcıki.l La

val, bu..,"'lin basın mümessillerine 
demeçte OOlunmuş, ve b.:fha.ssa de. 
m.iştir ki: 

Bu buiıra.n günlerinde Mareşal 
Peten'in bana göstel'diği iyi ka
c"Jlden der.in surette mUteba.ssis 
o!dum. Bir çak giiçrukler, Mareşal 
::.a.ralmdan oı:ta.dsn b.l.dmlm.t§tır. 

Bu sabah, hük.Unıeıt faaliyetine ye. 
niden lıa,ıµadmı. Güç olan var.ife. 
m:n, bugünkü vaziyetim.iz hakkın
da devlet reisinin gösterdiği yük· 
f:e-k anlayış zilı.niyeti Ue geniş nis
ibet<.> kolayla.'.jSCağı hissini taşıyo -
rum. M~, dış ve iç siyn.sctlıı 
fili hlares!:ni bana. vermeıkle, bana 
büyük bir mesuliyet 'iiklemiştl'r. 
Bununla be:raıbcr, uwılcscf, dUn 
ibasm ve radyo tefsirlerinde söy. 
lendiği gıö'., mareşal, ta.m rolıihi
yetlf'riııi verm!ş olduğu doğru cle
ğilclir. Eğer ben bugün hükümet 
reisi isem, mare~lin bana tevdi et
miş olduğu va.zifo dolayısile hüku
ınet reisiyim.. Bu vaı.ifcnin icrasm
da. ma.~ otoritesi benim için 
elzemdir. Güç bir esere b'.lşlıyo
ruın. Ve muvaffak ilmak irin onun 
basir~tine ve tecrübesine intiyacım 
vardır. 

• * • 
Parls, 19 (A.A.) - DUn ak§B.m Vl 

Biden dönen deırlet nazırı Dö Brinon 
Parls b:ısını mensuplarını kabul etmiş 
ve yeni hUldlmethı kUrulu§u hakkın 
da demeçte bulunmuştur. • 

"HUkOmet reisi Lava! ycnı hUkO 
metin blld1rdiğinl pazartesi gunu yapa 
caktır. Yeni hUkOmetln ilk nazırlar 

topl&ntısı Yine pazartesi günU Vl§lde 
yapılacaktır. İ§gal altmdakl topral~· 
!arda Frarunz hUkOmetınin umumi 
murahhası st!atiyıe, Dö Brinon Pa 
r1ste oturmakta devam edecektir. • 

Tokyodnltl lınva mUd&faası ba§ ku· 
mandanlığı, dll§tnanm, blllı.aaaa. ağır· 

lıf;"I 2 kilodan !azla olmıyan yangın 

bombalan attığını bildiriyor. 

Nazır, rclıı Laval'in Parlso ilk zı· 
yaretinln pek muhtemel olarak bu 
hafta aonunda yapılacağını gazeteci 
lere bild1rm1ştir. Evvelce Fran.eıi 
CUmhurre.lallğ1nln oturdukları Elize 
saraymm bir kısmı Fransız mllsellah 
kuvvetleri başkomutanı amiral Dar· 
lanm oturması için JıazırlanmI§tır. 

Birinci Ji05u: 
Dört ve daha yukarı yaşta Arap 

atlarına m.aJısustu. Mesafesi 2000 
metreydi. 

1 - Tomurcuk (Niyazi Din-
dar). 

2 - Ceyl:in Tek (Nuri Sümer), 
3 - Tarza.n (Fehmi Vural). 
Muvasalat iki boy, bir boy, mücl 

uct 2.23. M~terek bahis ganyan 
175 kuruş, 

tkind koşu: 
UÇ ya§ında y<.'rli yarım kan tn. 

giliıı:lere mahsus. Mesefesı 1400 
metre. 

1 -- Sevda (Suat Karaosman). 
2 - Menev',ş (Suat I<araosman). 
3 - Ceylfuı.• 
Muva.'!a'at i.ki boy, iki boy. MUd 

<lct 1.51. Ganyan 205 kuruş. 
Üçüncü koşu: 
Ü!: ya.~:nda !iç koşu ka.uı.nma- · 

mış Aro.p atlarına mahsus. Mesa
fesi 1200 metre. 

1 - Hızrr (Suat Karaosman). 
2 - Vecize (Halim Stılt). 
3 - Rind (Ali Ersan) 
Milşlel"clc bah.:s ganyan 295 ku-

TU'1. 
Dördiincii kosu: 
Üç ve ela.ha. y~arı yaşta saf kan 

lngiliz at ve kısmıkb.ra mahsus han 
dikap. MCS3fesi 1600 mctı'e. 

1 - Çoban.lm:ı (S:ı.lih Temel). 
2 - Ali Şah (Cavit .Apaynıık). 
3 - :)a.n.s (Suat Karaosma.n) 
Mm·asal:ı.t bir boy, bir boy, Müd. 

<lt:t 1.4;; d3i"'ika. Mü.5terck bahis 
ı;nnyar. 270, plase 165, plfıae 185. 

Bc!,-in<'i k05u: 
Dört ve daha yUıkan ynşta yerli 

:ıarım kan fngilizlere mahsus. Me
sn:f eıoi 22ro rn etreydi. 

1 - Heves (Suat Karnoıı.ınan). 
2 -·Neriman (Hüseyin Kurt). 
3 - Gilllü 
Muvasalat vaziyeti iki boy, ikı 

bo.v. .Miicldet 2,23 dakika. Müşte
r<'k ba.l.ıis ?'3,nyan 190 kunıs. 2 _ 4 
üncii kosuhr aras."tldaki ~Jftc ba
his 1151} kuruş, döl"dilncU koşuda
ki ikiH b:ıh's 700 kuru" ,·enni.r:tir ______ ,.. 

l!lalga baiinde 
( Ba, tarafı 1 incı sa1Jfaıla) 

Iinrl e b~nlerce ve b1nlerce Ameri 
;mn ııske ıi gelecektir . 

Harry Hopkins de söz alarak b;I 
~.:ısı<a §tı.nl:ı.n söylemiştir: 

Artık bir istilısal meeclesl do 
ğil, l:ıir sava.c:; meselesi vardır. 
ş;,.,,di lrnrp meselclcıi, karaya, de· 
r.izc ve h:ı.\•alara ta.alluk eden çok 
bH:.iik mes~lclerdir ve gayret 
Çetin olac::ı.ktrr. Şimal frlandasına 
ynptı~rm ziyaret bana çok cesaret 
Vt>rdi. 

Mayıs nyı içinde ı;öz önüne alınma 
S i &erekli yabancı dtivlzlerln ortala 0 

mn çek !iyatıan tcsblt eclilm!Dfir. 
Buna göre sterlin 522,75 kuruş, dolar 
13057, 1sviçre frangı .'1036,5, pezet 
129,75. lsveç kuronu 30915,75, rubl 
3908,50 kuru§, rayşmark 24,4299 Da 
nl.mnrka kuronu 25.4'542, ~orvcç ku: 
ronu 25.7983, Arnavut frangı t0.6432, 
Hongkong dolan ve ltha.l!tta ArJan 
tln pezosu 32.6781, ihracatta ArJanu~ 
pezosu 38.7236, rıyaı 7.3970, ruble 
24,6930, Çek kuronu 5.19~. 1ı1ı'iır u 
rası tl.3617, Kıbrıa, Filistin, lrak !ırası 
5.2277, Suriye llra81 Parıı ll.zerinden 
0.5920, Liyon üzerinden 0.5860 altın 
sterllng merkez bankası raylcl Uzc 
rlnden 10.2389, Londra rayici llZerln 
den 10.2830, altnı rayşmark merke7. 
banka.ııı rayici Uzerlnden 0.5012 altın 

Pengll DK!rkez bankası rayici Uzerır 
den 0.3680, aıtm 18Vic;re frangı me 
kez banaka:ı rayici llzerinden 0,283 
liradır. 

lsviçrelilerin alacakları 
İsvlçre'de mukim baklld ve hUkr.. 

şahı.slarla İsviçre tabUyetlndeki baki 
ki ve hUkml şahıslann TUrkl,>ede 
mevcut her türlU aıacaklarmın ve 
tıranster ve tediyelerinin takyldı hak 
kmdakl kararname ltl nisandan 1tlba 
ren merlyctten kaldırılmıştır. 

Vatandaşlıktan çıkarma 
Mardln'in Şehldlye mahallesinden 

olup resmi izin almadan yabancı bir 
devlet tabiiyetine geçtiği anlaııılan 

1308 doğumlu v-e Abdll!kadlr oğlu Sil. 
leyman GnıID vatandnşlığmuzdan çı. 
karılml§lır. 

Karsta !<ara kış 
Kars, 19 (A.A.) - Vila.yet böl

gelerinde kış bütün {}fddetilc de
vam etmekte ve ::ıchi: dahilinde 
Hl santimden fazln kar yağmış 
bulunnvı.ktadır. Dün hava ac;:dmış 
ve frrtma nisbcıtc-n dinmiştir. 

----0----· 
General Mlbailo-

vlçln Mare~aı 
Petene mek~u a 
Lonılra, 19 (A.A.) - Ytq;osla\•ya 

d:ıSlarında lşı;al kuvveUerine ı~~t?ı 
mücadele eden general Mlhallovlc; dUn 
mareşal Petene bir mektup göndere. 
rek Fransız halkının asırlarca Avrupa 
Uzer inde dalgalandxrdıb"I hlirriyet tıay. 
rağmı tekrar açmasını istemlştlt. 

Ruzveıt Kanadaya 
gidecek 

Vaşiıı.~ton, 19 ( A.A.) - Kana· 
da başv_ekili Makenzi King, reis 
Ruzveltın pek yakındn. kendisini 
Ottavada ziyaret edeceğini hattü 
parlamento toplantısında söz a
lacağın.ı ümit ettiğini söylemııı 
tir. ~-

Her hnlrlc bu bombardıman pa
sıfık lıarb::Oin da..fta fazla kızı;Şm.as!
nı t<.'lllin edf"<:ok, bcU<l de bir gün, 
Amerika sehirJerinin bombalanclı
ğmı duyacağız. Bu, ytı.Inız haYa 
lıarl: değ'! bü~iik den.iz harpleri
M~ de b:ııJla..'1.gIÇ o!a.ca.ktrr. Çünkü, 
Japon tayyare gemileri, Amcrikn 
sulnrına ~irecek, bu suretle iki ta
raf boy ölç~ecektir. 

Magmnfih Japonya böyle bir ha
re.kete tt'fjebbüs etmese bile. Bir
manyayı ele geçirmek sureUle te
min edeceği zafer, Japon şehirle
rinin boırn!ıardmıanmdan doğan a
cıyı tınuttunı.bile-cektir. 

Tokyo Asabi Şlmbun gazcte.91, §l 
uıalden gelen 3 ve doğudan gelen 5 
dll§tnan uçağınm 8000 • ıo.ooo metre 
yUksekten uço.ral< Tokyoya geldiğini 
yazıyor. Uçaklar yüksekten uçtukları 
için mllllyeUcrl belli o\maml§tır. 

Milli mUda!aa nazırı, halka yeni 
hava hUcumları beklemesini ordu ve 
donanma llc stkı işbirliği halinde bU 
tUn vamtnlara başvurarıik memleke: 

Zırhlı kuvvetlerimiz dilnkU cumar
tesi günU Blrmanya yolunu tıka.mağa 
muvaf!aklyetle teşebblls etml§lerdlr. 
Pingaımg bölgesinde ıınudane muha. 
rebeler devam etmektedir. !Blrman kı
t.alan husus! bir ee3arçtıc çarpl§mak 
tadırlar. Çin kuvvetleri şimdi 1rraoua· 
dy cephemde kıtalarımızla blrllkte 
harekete geçml§Urler. 

F.snsen mesele, gemi iru;aatı 
meselesidir. Bu yıl Amcrikada 8 
milyon tonluk, gelecek yıl da 15 
milyon tonluk gemi in.sa edilecek 
tir. 

Çin aefert kuvvetleri: Reis La.vat Parlate Matlnyon sara 

çın çeteleri 15 nisanda Sua'nın se_ -Y=ll)=da;=ot=ura=ca=k=tı=r.======::. Franıada bir Alman 
klz kilometre cenubu garbtslnde bu • -
ıunan Toney'e kar§ı blr baslan ha • ı karargAluna 
rekeu yapmıtılardır. çın umumı ka_ Ne dememeli 'l 1 
rargAlımdan gelen bir habere göre bu bomba abldı 

Fransız batı Alrifzas. 
filosu kumandanlığı 

Londra, 19 (A.A.) - Parıs rad:rosu 
Fransız batı Atrilcası !llosunun ku 
mandanlığı.na amiral Kollina'nln tayin 
edllülğlni bildlrmi,ştir. Amiral Kolllne. 
Daltarda bahriye nazırlığının mUmcs. 
sili olacaktır. 

Un müdafaa edilmesin! blldlrml§tlr. 

~~J italyan tebliği 
" Roma, l9 (A .. A.) - talyan orduları 

• Volter derml§: "Her yerde mu_ umumi karargAhının 687 numaralı 
harebe olsa Banallvanyada Kuaker•- tebliği: 

!erle Y&§&mağa giderdim., Voıter sağ Slranalkde ısrarla. devam eden fena 
olsa §imdi Türklyeye gelirdi! ı havalar ve kum :fırtinaıan topçu. dev· 

* Chate&nbrian'ın Burbonlar med. ' rtye ve ha,•a faallyetJerinl tahdld et 
hine dair yudıfl kitap 18 ncl ı,uı•ye mektedlr. · 
bir Ordllılul 111,ade hizmet etrol~! Şa- ı DUn gece bomba uçaklarımız yeni· 
lrlere verlla eafselerden maksat bu den Maltadakl hava üslerine taarruz 
.mtı:ı demek dur. lar yapm!§l&rdtr. • 

baskmda 200 Japon öldUrlllmUştUr. --------------ı 
Cenup cephesinde kayda değer bir Ne vakıttanberi böyledir, bllmlyo. Londra, 19 (A.A.) - Ares §l'hrln. 

ı.le Alman askeri karargAh merkezine 
el bombalar ıatılmı§ttr. Bordoda bir 
Alman çavuşu öldilrUlmU~tür. Aboye 
ve Sent Omarda da sabotajlar yapıl 
mıştır. 

oeY yoktur. ruz, dUn akşam Ankara radyosunda 

~ * ~ 
I.ondra, 19 (A.A.) - Salahiyet

li bir mem.b:ıdan bildiriliyor: 
fng'iliz ku\'Vctlelinin Birmnnya

<laki lıar<"het alruıında.n gerı çekil
ıiiği ve cepht·yi tutmak vazifesinın 
Çinlllore bırakıldığı bahis mevzuu 
değildir. Gerçekten lngi.lizlerın ye. 
rine Çinlile:in ik:une cclilme ktp ol
duğunu bildiren bir Kanton tel. 
grafz fngiliz'crin bu hurekat ala. 
nmı terkeıtmf'k tl'İ\ etinde olduğu 
intibamı vcl"me.ktr, f:ı.knt bu kaı;. 
yen doğru değıldir. 

kahramanlık menkıbeleri anlatan Ce
ıa.ı Dlncer Csaym dlnlerlerlm) diye 
hltab ediyordu. 

(Okur yazar) sabit bir sıfat, bir 
o.d olmu§tur; fakat (gelir gider) in 
Cı;-ellr) cUz'U d" tek ba§mo. lrad m4-
nası verirken birleştiği zaman bu mL 
nayı kaybediyor. 

Avustralya Amerikaya 
elçi gönderiyor 

Kanberra, 19 (A.A.) - Avustralyn 
başvekili Kurtin, Slr Oven Dlkon'un 
Birleşik Amerikndnkl Avıı 'llra.lya el
çiliğine tayini hakkınrJakl kararın 

Kullanış zaman \'e mcka.nıarı ke. 
llmelere mAna veren unauı lardandır. 
Dinler de de böyle oldtı~'U dUşUnUlme· 
lidlr. 

I 
Kral taraiınd:m tasdik edlldlılinl bil. 

ycrlnı! dirmlı;t.r. Dlkon, A vu tı ıılya temyiz 
mnhkemes;ııdc ht\kimdir. 

(Dinleyıcl) elemeli, 
(dinler) demnmell. 

bunun 

Belçika Kongosunda harp 
iıtihsalatı arttırılcicak 

Londra 19 (A.A.) - Bclı;lka Kon· 
gosu umuınl valisi, hıırp lstl.hsaJA.tmm 
arttınlmaar !Çin müm'tUn olan her 
§eyin yapılmasını müstemlekeden w
tc.nıişUr. Buna cevap olarak, kauçuk 
yetl§tlrilmeslnl hızlandırmak Uzero blr 
heyet memur edliml§tlr. 

Şeyh Galib'den: .................. _ .. _ .. __ 
J>öktil omuzdan PUIJU ~ağını, 
J\<:h gönlUler deli bayraton! 
Ay :rı•nlsl gökte ne ulker ll&t&r! 
lkğınlyeeek kestiği hraalmı. 



----------------------- VAK 1 r 

Lavalden sonra 
ra sa tarafsız 
kalabilir mi? 

La, alin \'j~lde ·hilkfimct ba~ma 
l:l'l nu.'!öi her ~eyden ene! Anglo· 
bit~on muhitlerinde Pransanııı Al· 
tı.;;.ıııyn ile j;bJrU[,1 ynpmnsı manıı.-
r:ı..1 knbul edildi. Un, An;losali:;-On 

lllııııitıerinln anlavısl:ırmı dcfül 
~ı ı- .J ~ ~ ' 
.. 1'4tınak istcdJkleri ~ylcnlen bir 

41 ını lfsa eder 
ÇiuıkU ~ Angl~kson muhitleri 

ıntlın'kiln olduğu kadar Frwısada 
~n ınuhalefct hıwasmı kuv,·ct-
lidirmcktc menfa.a.tJerl vardır r • 

"''ali Almanyaum ajanı bal.inde 
&~ermekle hem bir yundan ı\1. 
ın, arı tnz\1kl hııkkında bir fikir ·c • 
il r(iilderlne hem de sllillılannı tes-
\ ın. Ctrnis olan Fransı:ı halkının 

15 gün içinde 350 
dilenci gal<.alandı 
Emniyet altıncı şube ınlidiirlü· 

ğü. şehrin muhtelif semtlerinde 
dilenen birc:.ok profesyonel eli· 
lenci daha toplamıştır. 

15 gün znrfında 350 dilenci ya
kalanmış, bir kısmı taşraya, bır 
kısmı da Dfi~ünler Evine yol
lanmıştır. 

Evvelki akşam üstü Aksara~· 
da Valdccamisi karştSınd.'.ı dıle-

nirken yakalanan Zek:ye adında 
60 yaşlarındaki kadının ü:zeri 
arandığı vakıt Emniyet Sandığı
na yatırı~ 892 liralık bir çek. 
600 lira kadar para ve torba.sın· 
da kıymettar bir clınas yüzük bu
lunmuştur. 
Bıltkpazarında yakalanan Yoı 

gi adındaki dıJencinin üstünde d.! 
400 lira çıkmı§tır. 

üzeler öğleden sonra talebe için etüd 
müess9seleri haline getirilecek 

etııdl'n hıırbe süriiklt•nmek i~tiyc-
~~lr.rini, mcmldkctlcrin yeniden ~faarif Vekılliği üniversite talo- yaptlarak t~kilat vilcude get:!rl-
•1ar k helerinin müzelerimizdeki eserler- lecektir 
1 e et s:ıhıısı halini ıılıırağmı a.n- · 
lttlt~•lıırınn hükmederler. Bir tas- den tam mana.silo faydalanmaları· Eserler üzerinde toplanacak ma-
' bır çok im§ nınnak için ne5ir nı temi.n iç:.'1. öğleden sonraları, c· liımat da, eserlerin kıymetleri:.ne 

OIUıl ıtalıırı istedikleri §Ckllde bur ı:ıerler üzerinde müzelerde tetkik- göre matbu olarak kitap h::ılin-
a~ ı de neşredilecek tir. 

Çiftesaraylardan 
Kursun calan iki hırsız 

- yakalandı 
Çlfteearnylarm enkazından bir 

mUddettenberl, ta§ları biri birine rap 
tcden kur§unların çnlmdığı, bu enka

0 

zın kaldırılma.smı Uurlne alan muta' 
ahhft tarafından şlkdyet edflmlştı. 

BugUne kadar iki tona yaltm kur 
§un çalındığı söylenen Çi!tcs:ıraylar 

enkazında dlln gece iki hırsız yaluı 
lanmıştır, 

lsimlerlnln Hasan ve Mustafa olduğu 
anınşılan hn"Sızlnr, gUndUzden enkaz 
arasma saklanmışlar ve ellerindeki 
Aletlerle gece yarısına kadar iki çu 
\'al kurJUD toplaml§lardır. Fakat o 
sırada devriye gezen blr bekçi l•urşun 
hırsızlarmı yakalayarak knrnkolıı 

göturmUştür. 

Hasan ve Mustafa bugUn MUddcll 
mumlllğe geUrilmlştlr. 

Arı kovanı 
hırsızları 

lıa . ıırı t:ıhrU cdrrler. Zaten bu lerde bulunmalarmı kabul et.mis- L~e, orta ve ilk okul talebe!~-
.._ "bin hu u ivctlcrlnclen biri de tir. Buralard:ı. ög-J.eden sonra faal Yeşilköy Tohum Islah lstasyo-

'"lldrır. Fnkat hakikat halde La- nn müzelf'lrden istifa<ielerl talebe nundan bundan bir müddet evvel 
11.lin 1 ctüd mUe~eselt>ri hal'Ile getiri- günii tesbit cdikcek ve o gün e. k 1 d b" · ı 

ıı.. b:ışmıı gelişi ne derece Al· • an ovan arın an ırı çn ·nmJs 
;ı-n tcslrni ifade erlerse etsin lecrktir. Bundn icap eden tetkikler s~r1 er. gE'Zilip götiilehilecektlr. balı alındıktan sonra atılmıştı. 
il ctrn istifa edip Ls başından lsml Memlekette .· Bu hrrsız!ar evvelki gece yaknyı 
~de blr1rı<tc çekilmedikçe Al· ele vermişlerdir. 
l°'ıı"ıı~·nnın safında ~ıkı:a yer ala- Gece, Yeşilköyd~. devriye ge-
~ .... donanmayı teslhn ederek bir y dd 1 s·ı· .d . 1 zen bir polis memuru. iki adamın 
b~tıirlit;rf yııpamnz. ihtiyar mareşal ur aş arın ı ıvrı e z ıra koltuklarında bir bohca ile To. 
f Yle bir macPnıyn ~irmekte men- hnm Islah lstas:vonun<lan cıktık-
~ •nt lılle ı. ..... :ıvvur etse mazi i onun bag"" ışları seferberl ı"k !arını ve ko!;larak uza.kl:ıcıtıkları-
·cı,iıınc ini mrori kılın. nı gönnüş. bunlan }~rnlanJIF· 
~f'eten ı, bnsmclıı kaldığı mUd- Ankara, 19 (A.A.) - IWiste. ı -Silivri (Hu.su<Ji) - Bumda zı- ttr, tsimlerinin Hasan ve Yr.h· 
~c L~n·nlin C!c • hattfl bunu Al· Tilccardnn MuhalTem Canbulat w rai seferbcr'iğe hummalı bir şc. ya olduğu anlaşılan bJl h rsda 
, '"anın diyelim • Frnn 11 taraf- ortağı 2M, Mahmut Kooka 200. kilde devam olunmaktadır. Esasen rnun kovanı bohçaya kovarnl 
~117•rnı c1l'\"llm ettirmekte büyük Mudruh ş rin 200, EyUp Gökçe viüivet dahi'mJe en ziyade ziraı arıların taarruzlarına mani ol
!< nfnatı ''tırdır. Bir «lefn Fran- 200, Neşet Topn.loğlu 200, Zürra- ehemmiyeti haiz olan ve her sene , duktan sonra, civardaki b;r ver 
~ tarnfsız knlncıık olarsa Ameri- dnn Vakıf Yarmınğnn 200. Hamit 300,000 dekar araz zer edilen ka· de parçalrvar.a.k ballan aldıklar 
ka•ln.n gıda mıu1delcri tedarik im· Azc:z ıoo, Halim Km 100, tüccar- zamızda, ekim i.sleri, köylüye ynpı. anlaşılın~.ştır. 
\tttını rlcle edecektir. Bu -.uretlc d3Jl HUseylr. Alt.mba.s, Mehmet lan ~yni ve nakdi yardım snyesm. Suçlular evvelki gün Adlivew 
Ilı tnnnya bir de Pr:ın ız aç1ığı il~ Koyuncu, Hasan Mutlu, Tahir Er-' de bir kat dnlıa hız almL5tır. Bu teslim edilmislerdir Kovanlarıı 
t " "tıl olmıyncalctır, Uiğer taraf· kal 50 şer, tsa Zeytçi 30, Ah- ~ayerie, g~en s.eneye nisbetlc ikı her birinin kıymeti ikiyü?. lht· 
ı:" Fııın ıınm tarafsızlığı •;ıı.rın dullıılı Özkurt, Abdullah Eren 25 mis1i mahsul alınması icıin i(':tp e- dır 
lı ~ili1. Amcrflnm htn"t\ kuV\'~tıcrl er, Arif üstilnd:ığ, Mehmet Sağ- den tedbirler almmrş bulunmıı.kta- ==·============= 
1 l!ıoı:tfet peyclıı. ettiği znmnn için de lam, Tahir Bilgen, Aril Kiremitçi drr. \ 
t\~·dntı o'aca.lrtır. 
l'J.n 20 !}~r. Kı~m ve clon'un fazla devllm et- 1 25 1 lk V k t 

"-' nsnnın donrutmuyı Almunrıı· Torbalıda.: Hortuna köyünden VI 0VV0 1 a 1 
"" U-rk etmemek şartil<• taraf~ız m~ olınasınchn bu sene ket-on \'C 
~ı Veli TöngUş 100, Dağkızılca. naıhi- ,_.,.1-""-- "U"zd dok-n zarar go···r ------------1 lll:ısmıı. hııtta J.ıı.vnlin emrinde .ı .. '1.1 ı.u..t· .J e ...,.. -
~altı ol " ne trı. iHcrc ııc c1e Ame- yesinclen Alunet Towu 100. mUştür. Bu ) üdrn diğer mcz-
ti!ıa. Jiızunıundnıı fnzla ıısablyet AksamyCln: Ke.pı m:ıhıtllesinden ru3t da: ~it z:ımrl:ıra u~ 

20--4-1918 
Fra n saCla etsiz günü 

a ı$a her 
zamandan 

.... 
uzagız 

llir ajanı. habeıi, biltürı dünya. 
,h lezzetli ürpermel~r uyıındıron 

b:ınş miijdesl verdi. ('.ölde, suyu 
özleyenler, k~,ıapnda billfır Iı 
\'Uzlar, mermer adırvnnlnr, lnılut 
bulut <';tğlayanlnr gördükleri gibi, 
harbin neılan, kanlı olaylan \'c 
yoksullukları içlncle bunnlnn za, 
'allı fnsa.nlık ela, galiba b;ıı ı:'i e· 
rnpları !cinde a\ıınınalt istiyor. 

t:ğcr, insanlı~ özlediği barı , 
ordulıırı kan uçunımlanna fırlatan 
hn.,lar iı;in de bir ihtiyaç olsayı.lı, 

~iiphesiz o haberi, herkes, Lil~·ill: 
lılr mtijile gibi aUu::ilanlı. 

l"nkat, :ıja.oslnr bu ze~·tio dal:· 
ııı m;ururlarken, to~ıllzlcr, beşer 
yüz bonıhardrman u~aklı ha,·a ~r· 
tlnJ:ı':'ı ne. .\ ı m a n y a Al
ıııanlıırm elindeki Fransız t-Oıı· 
rakl.arına bomba ynğdmyorlu. 
Yerden yiil.selen alevlerin k•zılhb'I 
içinde cehennem zebanilerin! an. 
]ıran bu uçaklar, he~ az barı:;. gü-

Futbol lik maçlarımı dün Şe
ref ve Fener stadlannda devan. 
edildi. Günün en mühim maçı 
Şeref stadında Fencrbah~ Ga
latasarav karşılaşması idi, Ş!'!..'1:
piyona üzcr:nde tesiri olmamak· 
la beraber bu iki ezeli mkibın 
müsa.baka.<;ı taraftarlar ara~ında 
mutad heyecan uyandırmış v~ 
stadı binlerce meraktı do!Jur· 
muştu. Muayyen saatte tnk1m
lar sahaya a.~ağıdakı kadrolarla 
çıktıla.r: 

GALATASARAY: 

Osman - Fanık, Salim-Mus· 
tafa, Enver, Eşfak - Hikmet, 
Arif. Cemil, Gündüz, Gazanfer. 

FENERBAlIÇE: ko tcrcr~ktır. Tnbii ııropagnn<l:ı On, Hanlfc Kııvurmncr 100 lira. tJr. 
ıı ş· d' k-~ • U ·• • Petl Parh:len gazctC'sine göre m()'· 
1 .~e'.il':ivntuu bundun hnrfç tutmıı.~• Da.vnsda: Uzunpınar köyünden ım ıre ..... ar PC"olt c z 1 0 nn ay Nuri - .!\1uammer, Murat --" · -· ·· tı ...,:ı kOlat komisyonu et !ıkdİınına kar§T 

ıtndır. Hanedar kızI A '1JC 51, aynı köy- ç_;.çegı 2lCl" ıya ı:ıenı;.-uen seneye ço. Ali Rum, Esat, ömer - :r.""ikret, 
r - .ı - } k•-d ''etsiz gUnU,, vazetmeğl ve ayda bir 
v-.ı\"al donanmavı terkctmernek elen :(lmmU Bu?Talı 47. ga mıı """ tr. Aydın, Melih, 'li.ırhan, Orhan. 

~arı·ı 1 .ut ~ \ " ·ıc t M1Srr tohumun:ı.. ol:ı.n ihti•·aç tes hafta et sattırmamayı d!lşünllyor. H k Adn 
ı o n;;u ere \c ruerıta ı n. Be.şid: Ka.ym.~1{e.m vekilinin baş .ı a em: an Akın. 

~tere ve Amerika büytil; bir lis- kanhğmch halk odasmda ynpr'.an bit edilince ekim }§la-ine yine b:ı.!j· Oyuna Galatasaray başladı. Fc 
~~li!k temin C'dinccyc knclnr pek toplanttda kaza hn.l.kı ve köylUlc- l:ınıacaıktır. Uorak =ıE: ? azar tesi Salı ner müdafaasında kesikn ilk a· 
fit a gc!:lnrbiUr. Bugün idi ~:ı.rtlıır ı timiz t.amfmdan ı..-uruma 2541 lira N' kından sonra san • kııımzılrları 
-dere t:ırnr ızlılcta ılc' ama. mü 3 • h<ığrslıı.ruruştn-. Bu arada Bileytler yü, muhtar Hüseyin, Hazhnmir. > 21 ıs an 22 Nisan daima hücumda gördlık. G!izel 

e e<leook bir dunnndndır. köyÜ, 120, Tl!miz 100, lluh 100, Bazbut, Bah.ims Y. Azçk, Merge- :::.:: ı- kombinezonlarla in~leri ha.ki~a-
ilil Fakat Ltmılin meşhur tngifü Körük 90 Bnssıl 90 Ha.thatrk 90 recal. Dirhisa.n, aktar Tahir, Re- et R. Ahir: 4 H .. fı.hlr: 5 ten zevkli oluyordu, Fakat bu 
.ı 11~c;rn!Ullıi;'l hıırcl<ctc gelip, Pe~ni Rirsiran iıo. Cinnsk~, Hicri 80 er: ~;at Dcmil'lıruı, 1brahlın Altın, Ka.- - Ka!I • 164 Kasnn: 165 vaziyet çok devam edemedi. 0-
1.1 'iClrn- k Al ı · d sap Cuma, tücC3 r Ra.maza.n 25 er, Oltrq ""c mnn cep ıe:;;•ıı e yer Zercil köyü 70, Tilınerç, Tahari, yunda bir tevazün hasıl oldu. E-
lı af) zııman mcsr'cyi hn5ka cep- Harfaz 60 ar, Koruk Avisk~, Şi- Çineyri, AYI'cc:rim. Zivi Receban, sat bugün merkez munvinde cy-
l elel'rfen, 00.~k:ı iimillcıin tesiri al. miz BMa.rztk Navnl, Bimir 50 Biirükan, Yukarı Kefen.o, Aşağı naınakla İ<;abet eden sarı • !ad· 
~ mütnlen etme!· 1r·•ıın "'elir, şer,' Git7..olik. M~zgel:ın, Basuruk, Kcferzo, aktar Salih 20 şer. vertliler de Galatasaray kalesini 

lıaı lnıanynnm bıı.lıar tnarnız.unn Mezirik ze..,ik, Düşnhbazivan, A. "' lf. "' ziyercte ve bir hayli tclılikeli ol· 
lıa ll'landıf;-ı bir zamanda 1,m·aldPn Azik Mez'.U'eş, Ged.ik 4 O ar, trmi Enur um, 19 (A.A.) - Beledi- mrya başladılar. Fakat her ne-
~ tbt> l,<;tiraldnden 7.İyntle Alman llliçi.k Şikeftan, Bulunt, tüccar Ze- ye sa.lonllllda. ikinci defa yapılan dense iki taraf muhacirr.ler;n,jc 
l\l'C!iltijinin Fran nda mııhafa:rası- ki SeYcn 35 er, Kirldi, Hancı Ah- töpb.ntıda yardlm sevenler cemi- §Üt atnn yok. ::\'ihayet 11 inci 

\ .. k.ltıeı \1 asa tı ıı.ozanı \la111ıtı ~:1..anı 

Ollııeşln 
5.14 10.18 ~.ıs 10.2(1 

doğu,u 

ÖğlA 12.ıs 5.10 12.ıs 6.20 

tklndl 16.00 9.06 16.00 9.07 
Ak~m 18.55 12.0Q 18.58 12.0Q 

Yatı ·~o.sı 1.SD 20,SS 1.89 

'er<'iııindcn ne !.-adar başka r;e~ -
lcrdir. 

Ortalığın, adam akıllı tutuı:t uı 
du':'1ı bugilnlerdc öniimiizc atıla· 
şu sulh palanıısı, can sılanakfa 
bnı;;lm ne)e ~·nrnr? Şarkfa, cıf. 

:r.alılfcler çn[.mııı o korkunç boi:'lı~ 
·1 nc;ı hıı~l:ı<lt. Tnnklarl:ı uçakla~ 

m' hrp n hirlnr.l devir hn~'\·an 
· rı imiı-; ~lbJ ı:;-elir. Ar:ıyn girrı 

jz'er<'c nc;ırlık t eraklri, i"te t· · 
'ınnzc\•iş icin•1e erimektedir. 

çlmizden ltir deği.,mcdij;inıı 

ı•, ifü (.n{; hnY'·nnl:ınnılBn fnrk~11 
oldui!mnuzn lıilirdlm. Fnknt bugün 
o hnr\·anlnrın "'ti\ .!el('ri iı;inc gi
rc<'e,:inıizi ummuvordum. l'nnkl ı 
mamut ve lterl•ednn, uc:alda, kn
n"th cirlNho nrasmda "" ayrılık 
\'llr! 

DUn gece, "Toltyo" "Yokoha
ma,, ve daha bir takını Japon 
rn~rkezlcrlnln bombalnndığmı oku
ıluk. 

I>iinva,yı yakın atccı, ı;ittil>ı;e bil
' li~·or, Diinyanııı tu! ,.c 81'7. daire· 
lrri artı!< ale · <:cmlıeı·lrrlle çizil. 
nıefe lınslndı. Yıld•z.lar alemi, bize 
cim lıil;r np bii\'L'rl bir snskmlıklıı 
bakıyor. Bı!n" ı.a~·ıJdnnml rmı clo
~untt1 !ln isi c- hu s!ôo..,..Pm1iktir, 

HAKKI SUHA GEZGiN 

vil ederek Galata.sarayııı bırinci 
golünü yaptı. B ı gol sarı - l:lci· 
vcrtlilerl harekete getirdi, Bera
berliği temin için uğra.şrnıya baf2-
ladılar. Fakat bütUn gay;etierine 
rağmen gol çıkaramadtlar ve bı
rinci devre 1-0 Galatasaray !e
hine bitti. 

1KL 'Cl DEVRE 

Bu devre heyeti wnum·yec:i iti
barile bir kör döğü!';ü halinde 
geçti. Diyebiliriz ki 45 dakikn 
mütemad:yen bir sinir buhranı i · 
çimle iki taraf da bocaladı. Ve bu 
iki ezeli rahipten beklediğimiz 
güzel fut bol ) erine kör döğUş!' 
seyrettik. lki tarafın da yaptı
'itı knFdl hatıı..la.:rdan oyun müte 
rna.diycn kesildi. top mütern=ıdi
yen tacta dolaştı. 33 üncü dakı 
kada Arif kafa ile Gnlatasa.rnyın 
ikinci, iki dakika sonra da Melih 
Feııerbahcenin golünü ynptı 'e 
bu zevksiz oyun da bu şcki!d,, 
2-1 Galatasaraylıların gnlebesile 
bitti. 

SÜLEYMANİYE - BEYOOLU 
SPOR 

Şeref stadında birinci maç St:· 
leymaniye - Bcyoğluspor arasın
da idi Müsabakanın birinci dev 
resi l.:._l beraberlikle bitti. İkin
ci de~ da.ha üstün bir oyun 
oynıyan Süleyrnaniyeliler 3 gol 
daha yaparak rnüsa.bakaV1 4-1 
kazanm!Şlardır. 

tSTANBUL S. - KASIMPAŞA 
fj 

1 i tlyeceğini snnmc.k daha doğru met Kiimc( tnri Bilyükbay, Elem y~inc 4.825 lira daha. teberruda dakikada Cemil Gündüzden aldı-
~r. Frnn anın y<'ni<lcn siH\h1an- Arı, Fuat Sanh 30 ıı.r, Cegellil kö· 1 bulunulmuştur. ğı bir ileri pası s:1kı bir şilte tah· Şeref stadında, hakem Şazi 
i~ 1 

tehlil<eli bir şeyclir. Bnnır.ı ....:=============================================================== 1 Tezcan idare.sinde oynanan bu 

tms:ık S.89 8.37 S.27 9.Sı 

11 bura~·ıı kadar gftmektenSe Al- musa·· b-',·anm birinci devresi 0-0 ltıan Gerda'yı unutznıya saltşıyor. liyOrdU, Rooet fatJı tatlı kOnUŞU• CIA 
,, Ynnm itimat ettiği bir şahsi. beraberlikle netı· "nlendi. "ete fakat sır vine sır olmakta devanı yordu Ye bu tatlı sözler Kııdar'ın """ 
b Frıın ayı teslim etmekle ,-e ediyordu "'alelfı.de bir kadın ve- (!a dilini çözdü, dakika.lnmı nasıl !kinci devreye çıkıldığı zaman 
~~ ls1cdc11~i ~Mda emnl~et ya komünist olsun . .'' diye düşün- geçti~'ini anlamndımr bile.. geçen hafta Fenerbahçeye galip 
~ ... ~ \'Ücu e ;ctınneklc iktıfa gelen tstanbulsporlularrn m1.:ha.k-
\l~ği • dü, bayağı daiıoo yabancılığını 

ru sanıyornz. muhafaza edeoek ve ona kedeı Nihayet Pol nefes nıafese, fa. knk kat'i bir galebe alacakhm 
tıullugiinlerdc bu Jıiidisenin güriU- vennekte dev:ım edecektir. Yazan: /o ran8urJa Körmendi Çevıren: Muzaffer Aca, kat ne.ş'eli olarak geldi. bekleniyordu. Fakat genç ~-
li eri ı•ek Cn:da n.klcıler husule ge- Kadar artık büyük bir inatçı- • r~·~ - Geç kaldığım için beni nf. smıpaşalılar büyük bir enerjı ve 
, l'ııe de hakikatin hl~ o1ma7.sa bir lıkla Pol'e bağlanmıştı. Uniı.·~r- ' - 47 fedin, dedi. Babam beııhnle hu- gayretle kalelerini 38 inci daki· 
ııll.nıan için tnraf ı7.hk politikasın- sıteden kurtulur kurtulmaz der. bir gece Kadar meşhur Seza.r kaprsrnda acemice nurdu, sonra i· susi görü~ istedi nihayet ben kayn kadar müdafaa ettHer. Hat· 
t~· SChat !'eklincle ola<>.ai;ı tahmin hal Pol'un evine koşuyordu, Hat- Frank'ın konserini dinleyince çeriye girerek bir tablonun kar- de yaz projelerimden bahsetmek ta bu arada bir de penaltı kaçır-

lc
llebflir, Eğer La' al Petcnl a~ ta birkaç gece arkadaşının evin. mes'ut oldu. şrımıa geçti, çakıldı kaldı.. genç için bu ender fıl'S1tı ziyan cdr. dılar. Nihayet bu dakikadn bir 

Yen· ,·e cezri bir harek t l-ii d d k • ...ı- ım Kadar' mezdim, ôyle zannedı,·orum ki serbest vuruştan istifade eder. 
l!1ıac ,.,.eıtJrmezse... e - e e aımı!l~ı. Dahası da var: Pol kerulli,ine m bu hareketini gör. J oiiatü tstanbulsponın yeganA e go-

"' müştii: tekliflerlmi reddcdemiyeceklcr, ·~ 1 SADRI ERTEM Pol bir gün kendisine şunları par a veriyordu, Hem de çok pa. _ Affade~iniz, dedi. Siz Polun aksi halde yaz mevsimini anne· lünü yaptı ve maç 1-0 stnnb 
~================= söylemişti: ra., o kadar ki Kadar'm !.sv~r.: o.rk:ıdaşısız değil mi? Buyunın o. min ve QOCUkların yanmdıı geçir· spor lehine bitti, 

- Seni yalmıda arkadaşları- frankları kesesinde duruyor, hiç turun .• bilmem neden Fol bu ka- mek istediğimi söyliyeceğirn .• gö- FENER STADINDA· 

K d 
ma takdim ederim, o Y.amaJl ih· sarfolunmuyor , Pol'un gördüğıı 0 umar oyunun a timal bütün gecelerimiz bir a:-a· derslere mukabil verdiği çok bü· 

8~ıgeç~ K d rüyorum ki ara.n.tzda ben olmad~ TAKSl\1 - BEYKOZ 
• · yük para Kadar'ın bütUn masra.1. sı ...... .ı , sonra a ar genç ğım halde pek kolay ahbap oı· 

da geçınriz. kızın yanma oturdu. Bir söz aça- rnnc.cı.unuz •• söyie Tonv benim kn- Fenerbahçe stadında günün bi· 
~.. . . lannı karşılıyordu. ···""!r' J • • h k l\" rr "d cio(''elki gün Heybelide garip bir Acaba Pol ne diye kendısme m.."t.!Jlak korkusile gelecek dakika - dronna bu kadar çabuk nasıl so· rıncı ma<(ı a em ıuza 1.er 1 n 
J:ıandıncılık hadisesi olmu!jtur. bu kadar bağlanıyordu? Müte - Bir gün nihayet Rozet ile ta· lara ba.layoıniu. Genç kız kendi,si. kuldun .. yoksa kcndsine ftşık nn resinde Beykoz • Taksim tnkını 
arası dolandırılan adam Ah- kabil ders rollerini tam'8.men de. nıştı •. bunun için günlerdenberi ni süzdü, sonra: oldun?, !arı arasında dyapıl~ı.1 !\

1
fübesaba· 

~I~ oğlu Veli adında birisidı:. ğiştirmekte Kadardan riyaziye Pol'un başını yemiş, sevdiği kl'7.! kanın birinci evresı - ra · 
~i<'t 1 •• evvelki gün Heybeliadaya ve kimya öğreneceği yerde ona. muhakkak tanımak istediğini söy - Şimdi sizin bayağı canınız .sr- Pol böyle söyliycrek güldü .. be. bcr bitti. Ik.inci <lcvredc Beykoz-
lh,.,,~ış, Ayyıldız caddesinde Ah- o zamana kadar bilmediği bin !emişti. Nihayet o gün için eğ- krlıyor, fa!ta.t buna sebep ve lllzum ra.berre salonu dolaştılar, tablola- lularm yaptığı bir gole mukabıı 
b~ın ka.hvesinde oturw-kc.."l :r.ı· türlü şeyi öğrenmekte acaba n~ leden sonra tarihi müzenin bir yok.. rn bnkttlar, saat bire doğru çı- Taksimlilcr üç gol dalla yaptılar 
tı llba birkaç kişi gelerek kendisi- gibi bir maksadı vardı Pol ken· salonunda buluşmak üzere sözleş Dedi. 1ki eski dost gilıi konuş- kıp şehrin otelindeki küçük bir ve müsabaka 4-2 Taksimlilerin 
ti arbut oynamayı teklif etmiy sine o romana kadar bilmediği, ta mişlerdi, Kadar ra.ncl~vu:;a. gel- mrya başhyalmı, dalın doğrusu ko- birahaneye gittiler .. burada Pol'- gnlebesile bitti . 
n.~· Veli ısrara karşı dayana • nımadığı, İngiliz Alman ve Amc- diği zaman ge.-Lç kız s.•ionun or. n~rya bru}lıya.lım, da.h:ı doğrusu ün ve Rozet'in ~adnş1arından ~.'<l""· · ki 1 konuşmıya devam cdcl:m csnson müW"'ı,ı,.il crcnç ve nes'eli bir BEŞİKTAŞ - VEFA 
l ·•l.1$ ve oyuna başlamıştır. O- rihan rnüeH:fıerinın 'tap arını tasındaki bır divaım. üztrinc o- .. ~ b -

y°llnl' .gittikçe hararetlenmis W; veriyordu. Bir~k yeni isimler turmuş eline aldığı bir kataloğu ben ~izi çok iyi tanıyorum .. Pol'iln gurup kendilerini bekliyordu. 
e ını "O ı· k b' ~ o"grv e,.,....,;..+i. Btı ı·s;"'ler bu veni tet kik ı"le ~·ıdu··. o-ı..a kapı. ha.k.kınrzcb. pek çok şeylm- söyledi- - Siz.e arkruf0c.ım Tony Ka-~ n ' ırası ısa ır zarnan·.1a .... us.. ..... .ı u~"'6ı.u <ıaı i;'ini takdir edersiniz.. .... ... 

~·eD değiştirivermif;tir, Bu vazi- maiumat onun önüne yeni bir h:ı.- dar başlıyarn.k genç kızı inceden dar'ı takdim ederim •• 
!>, t karşısında Veli dolandırıldı- yat açıyordu~ Evvelc.e öğrenip inceye tetkike koyuldu: uzun bo- Filhakilm daha ilk sözlerden. Ka-
t~ı anlamış, itiraz edince. MuE· unutmuş olduğu isimler. şimdı yu, zayıf fakat muntnzıını bacak- dar Pol'ün kendisinden sevgi ile Diye Pol Kadar'ı bütün guru
;:_a, Salih, Mehmet ve Cemil a· hergünkii hayatmı teşkil ediyor- lan, sarı kı:sa mçları, ~ıhhat f~- bah"etmiş olduğunu a.nl.<J.dı. Nitcldm ba tanıttı. Aradan yanın saat 
~~~ adamlar üzerine n.tılarnk du kıran pembe yanakları vardı. Kn- genç kız kendisi hnJckmda hcx şc. g~inoe Kadar kendini sanki ay-
"ndısın· d .. v • b ı ı ~"ııra Pol kendıs· ine fevkalt!ae dar bu gene kızm R"zet oldugu~ nu yi. tama.men hor şeyi, ailosi.nin De- !ardan, enelerdenbcri bu neş'ea <J-.... ı ogmıyc aş amu:ı.ar- ~, • d · 'b' · t 
•c- bir hediye vermişti: bu fevk:ı.1&- derhal anl.amıgtı nmmn Pol he- \'a'da. nasıl öldilğünU, Pcştedeki gurup ar:ısm a i.mış gı ı hısse -

r Açıkgöz kumarbazlarla knhYt!- de bir Amerikan grnmofonu idi. nüz gelmediği i~in y:ıklaşmıya cc. hnyatmda. hnstııhnncde geçirdiğı miye başladı, 
1 i\QÜY.OY.e verilmişlerdir. ı Elektrikle işliyen bu makinede saret edememi,ti. Boş salonun günlere kadar her seyi her 6eyi bi- (Devamı Yar) 

İkinci milinbaka Beşiktaş - Ve
fa arasında idi. Hakem Feri· 
dun Kılıç, 

Oyun başlar başlamaz siyah • 
beyazlılar hıildmiyetlerin.i der
hal kurdular, Vefa kales:ne teh
likeli o1mrya başladılar. Ve dev
reyi 2-0 galip bitirdiler. 

İkhıci deVl"ede yine h8ldm bı· 

(l,ıitfen .~aufayı çr,,i··ıı • 
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teketler halkmdnn olup da hfılen İL ,_-- - l ıanbulda bulunıın 880 \'C 881 doğum. 

" B ,· r g u· · n , , g e 1 ece· g"' ı· m ::·;ı~":J::.~r~~~) ı;:ı~.8::; 
Cuma günü bulundukları ı <erlik ~. 

1 belerlnc mUrll<'.natbn lll\n olunur, 
- Bir gün golirmı.. 1 - Ama o OOn& söz vermiştı. ı - 1\lnrdlıı, l\lldynt, Siirt, Bltl.lA, 
Dedi ve ayrıldılar . .Nazmı o gü- j A.? bi.~ daha görsem de,. bll: ".~ ~ıuı,, Vaiı, Çökın.,rt!< (llukarlJ. Olz.. 

ııü günlerce bekledi ve kavuştu. l,'Wl,, un artık gelemlyeceg.nı soy- re, Savur, ')atak (f:iııtak) Oevaıı Bey 
- lşte geldim.. lef'.e .. Onda.n sonra raba.t edece- tliş~hap, l"Ukııekova, Bingöl (Karlı 
Güzel b.r hründü. Gezdiler ve ğim. ova), Garzan, Ahlat, E!:i5, liı:ııltı-pe, 

gezdikleri yerlerde çok iyi halı- Nazan <b evli idi. Jale ile konu- Derek Ger!:uş, Ntseydln, uv..an, •raı.. 
ralar l:>ımka.ra.k a.yrıldtlar. şurken bile.. Bunu Jale biliyor varı, Çapııkçur, Solhnn, Beşiri Şlra • 

sabah, öğle 
Genç kız: muydu?.. Her ~a!de bilmiyordu. van, '.\lutkl, Satıon, Vurto, Gene, Bula· 
- Bir gün gene geirim .. ded.l. Evet, bir daha karşıln.5ırsa bunu da nık, Mala7.klrt, l'llurnd(~e. Kiiz.ımp!lf1D, 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
Nilzmı ı:sya.n etmek istedi. Bu söylıyccekti. Başkale, ŞcmdJnnn, tiürpınnr, Patnos, 

"Bir gün gelirlm", "a.rt?k gele- Aradan kaç S"ne gc<;mbitl, hatır- Pervari, l•'nıh, Şırnak, Kurs. nl7" Of, 
mcm,, den daha UzücU, daha yakı- &yamıyor Adn iskel~'ntle karı;r- Pıı,;Jnlrr, t•pir Totum \rh:ln. Ardn
cı idi. lııştılnr. hl.sinin de bir helcean han, S:mlt n.ı,,, 1i;dlr, mı ı.o · Oltl, 

Nô.zmı tuhaf bÜ' gençti. Ha.ya. ge~rdlğı besbcl i idi. Korku ile Sav~t. Hopa, Pnznr, A:rnı>efty, Hlnrs, 
undn önline çıkan her fır.satı bir Jalenin dudnklarma baktı. O, san- Kıığızm:ın, Bayımt, l'usutell, Borçka, 
nlınet saymak is~r. ölümlil dünya- ki csk! kızdı: Poşbof, Çıldır, G<ilc, Tozluca, Eleş -
dn hiç bir arzu ve ihthııs: 11;ınde - Çok i.stcd.im, dedi, Fakat ol- klrt, Tutnk, Diyadin, F.:ruınım, Er • 
eritmek istemezdi. Daha doğrusu m:ıdr Bir gUn, muha.kka.k.. :dncaıı, Bayburt. TTabıon, Sürmene, 
tahammülü yoktu. Hele Kerem gi- - Rica cde'rim devam etme.. Tercan, Gürele, Vakfıkebir, 1'1reboln, 
bi yarup tutuşmn.ğa lir türlil kat~ - Yoksa gelmemi istemiyor Akçnabat, Klgı Aekarlar, Şt•blnknra. 
Jnnamıyordu. musun?. hisar, J«Rfahlye, Kelkit, Oiinıü~hanı>, 

"Bir glln" Ü çok bcddedi. Arka- - Benim evli olduğumu söyle- Alucra, Kurur:ay (İli~), Kemah, PIU. 
daşla.n vardı. Eğlencelere gidebi- memlı:;tbı. mer, Şiran, Torul, Maçka. 
llyor, gezebiliyordu. Fakat "bir - Fı.ık:ı.t bu yeni bir şey deği.l 

gün,. kafasm.ı kemiren, ruhunu e- ki .. Ben zaten l;;'iyordum.. Muhlis Sabahattin Konseri 
zen bir kuvvetti. Bh· ses ve bir Naznnın dili tutulmuştu. Ne söy-
Um.tt hat.ırasmds alev oluyor, gün liyeceıkti? Kendim toplamaya ça-

eti cln!ı-ı cok h's.coe- l;ştı, Jale gişeye doğru uzaklaşır
myordu. Jale ile bir akşam Ustü kem· 
sokakta karş:ıln..,Ular. Genç kız, va- - Bir gUn gelcecğim ve o gün. 

Ş<'hlr Tiyatro u Konıcdl Kısmmda 

27 Nisan Pa7.nrk ı ulqµ1mrndnn 
ltliıarcıı 

KADll'oı"LAIUN JmôENDJGl 

1 Bugünkü radyo \ 

7,30 Program, memleket saat ayarı 
7,88 Rıı.dyo salon orkcstraaı 7,-i6 a. 

jans 8,00 Radyo sıılon orkestrası prog. 
rammm devamı 8,15·8,30 Evin saaU. 

12,30 Program, memleket saat aynn 
12,33 Şarkı ve tUrkUler 12,45 ajan 

13,00 • 13,80 saz eserleri ve şarkılar. 

18,00 Program ve memleket saat aya· 
rı 18,03 Radyo dans orkestruı 18,45 
Ziraat taltvlml 18,55 Fasıl heyeu 19, 
30 memleket saat ayan ve ajans ha. 

berleri 19,45 Serbest ti dakika 19,50 
Şarkı ve tllrktller 20,16 Radyo gazc. 
tesl 20,4(1 Bir mıır§ 6ğrcııtyoruz _ bat 
te.nm marşı 21,00 Konll§ma (Öğret 

adini ımutmıı:ııı.rş olduğunu derhai kü g-ibi gezeceE;'iz .. dedi. 
anlattı· İnsanlar donuyor, den!z kudur-

- Bir gtın,. muş d.3.!gnlarlle ltöprUyc doğru hü-
- Ama bu.. cum Pdiyordu eanki,. Bir yere tu-

1 men saııtl) 21,15 Şarkı ve tUrkUleı 
--------------- J 21,45 Radyo senfoni orkestrası 22.30 

BEYOGLU HALK Sİl\"F..Af ..\Si memleket snat aynrı, ajans ve borsa

Operet 8 l'nde 

- Yok .. itiraz etmeğe hakkın tundu gözlerini yumdu, uzun uzun 
yok.. dinlendi .. 

- Neden?. 
- Yok, çilnkil .• 
Sustu. 
- Söyle •. 
- Bir gün onu da söylelim .. 
- Beni çıldı:rtnca.ksm .. 
Genç kizm pembe yanakları tit

~ti: 
- Bi'r gün .. diye uza!klaştı. 

• • • 

• * • 
Havatm bin bir rztrmbı VR'r. İn-

san, ~adde hay:ıtı:n elem w inki
sarla.rmr nıhunun avutucu hatırıı

larlle unutmaya çalışır. Eğer te
-:ni~ hatıralar; varsa mana dilnyu -
smm vereceği huzur her şeyin üs
t,.!nderlir. Tıpkı kışın dondurucu 
karlan altın<lıı. l)jrbirine çarpa.ra.k 
aCT acr haykır.:şa.n dall'ıra bakıp, 
onla.rm ırisan aylarında.ki çiçekli 

l - Lorel - Hıırdl lııvlçrcıJe. 

'l - Atcıı Ordusu 20 k11ım birden 
S - Uç Arkada.,ııır 

ZA Y!- T. C. Ziraat Bankası 1stan. 
bul Şubes::Ode bulunan 26743 No. lu 
tasamıC hesabına alt cUzclanrmı zayi 
eyledim. Yt-nlslnl alacağımdan 26743 
No. lu cüzdanımın hUkmU olmadığını 

lar 22,45 - 22,50 yarmkl program ve 
kapanıg. 

~illrlri~ 1~ 

Haftalar, aylar ve... eene!er 
geçti. Nli.z.mı J alenin nişa.nla.ndığı
m ve evlendiğini duydu. DilşUndü: 

- Ar\Ik "bir gün,, öldU .. Onu 
dtlşllmncn\eliyim •. 

manzaralarını, bir ne.fes ırilii. tllk 26 Nisan pazar akşamı saat 21 de Şehir Tiyatrosu 
rUzgfl.rla titreştikier.m.i hatrrl.ama- k d. kı d 

Sonra kendi kendine şöyle bi.r 
mU!Ahnzad:ı. bulundu: 

st gLbi 1 ome ı smın a 

Nl?,mı, ihti::ıa~tı art~ ve TüRK MATBUAT TEKNiSVENLERi 
tek zevki sa.dece, pencCl'eSlDlil ö- A • • • 

ntinde solgun kitap 1!18.h.i:feleri:nı Malul, hcuta ve ıhtıyarlan menlaatıne 
oyun oynıyan Beşilctaşltlar 6 goi 
daha. yaparak sahadan 8--0 ga
lip aynldılnr. 

ka~~;ı:.ar günUidi.Birkaç l BÜYÜK MÜSAMERE 
admn gezinmek için çıktr, Sokağı 

Bisiklet seri müsabakası 
Bisiklet seri müsa.ba.kal ar .nın 

üçüncüsll dün Topkapı • Büyük 
Çekmece a.rn.smda 75 kilometre 
üzerinde yapılmı§tır. Müsaba
kaya beş bisikletçi iştirak etm.lş 
ve neticede Topkapı kulübünden 
Muzaffer 2.39 saatte birinci, yi
ne Topkapıdan Hamza ikinci, ve 
Kadri üçüncil gelmiştir. 

dönüyordu. Ya..nıruı. bir müvezzi 1 Kıym~tli ~es ayan 
y:ıklaştı ve : .~ralıçemız 

- Nıiz::ın Bey siz ır,jısiniz ?. dedi. 

Serbest güreş terfi 
müsabakaları 

DUn Kumkapıdaki güreş kulü
bü lökn.tinde tecrübeslz güreşçi
ler arasında serbest güreş terfı 
müsabakaları yapılmış ve şu ne
ticeler alnunıştzr: 

56 kilo: 1 - Semih, 2 - Ke
mal. 

61 kilo: 1 - Ô7,can. 2 - Ad· 
nan. 

66 kı1o: 1 - Sa.lfilıadd n, 2 -
Ali Tuğan. 

72 !kilo: 1 - Faruk, 2 - Meh
met. 

79 kilo: 1 - Niyazi, 2 - Ah
met. 

87 kflo: 1 - Abdullah, 2 - Ah 

Spor hareketleri mükafatlı 
6000 metrellk mukavt>met kc>§uııu 
Sarıyer Halkt'vlnden: 

1 - Spor §Ubemlz tarafından ter. 
Up ecillen scı1 halindeki mukavemet 
ko§ularmm 6000 metre ola.n sonuncu 
aa. 23 Nlaan 1042 Perşembe günU BU. 
y{lkdt',J'e ile Tarnbya arasında. yapıla. 
caktır. 

2 - Koşuya saat 12 de baıılanacak
tır. 

S - Derece alanlara muhtelif be • 
diyeler verileceği gtbl en çok atletle 
1.§Urak edecek te§ekkUllere aynca lru 

pa ~rllecektlr. 

~'\lllHI 4SHI 1'.'I 
Bıı,.ıldıltı )'l'r VAkll \!ATBı\ \' : 

- Becim çocuğum, ne var.. 1 
- Sir.c bir mektup verecektim 

dP •• , 1 
Avuçlan lçind~ buruşturduğu b~r 

mektubu uzattı ve uzaklaştı. N~ 
titrek ellc'rile açtı. Okudu, gene o
ktıdu gene okudu. 

"Bir gUnil senelerdir unutm~ 
olacak.sın.. Fakat o güniln gelme
<iiğine senin kadar ben de üzül • 
dilm. Ama ben bu üzüntüye bile 
bile katlanclmı. İı;im daima hclf')-
c::ınlı idi. Kendi rilyalarımı kendim 
ynratıyordunı. 

"Benden bir mektup alacağım 
ı..elki hiç dUşilnmedln .• Bu satırla
rı yazmam&'lc iç:n, kendimi c;ok zor
ladmı, fakat muvaffak oltunadnn 
Unutulnuı..1< istemiyordum. İsti
yordum, ki ·~ gUn,. U unutma ve 
bekle •. "Biı gün", o günkü gibi ge. 
zelim w bir dah.:ı o günkü gihi tat
lı hatıralar ys..,ıyalun.. "Bir gün 
gf"IPceğim" .. ., 

Nii.zmun gö~rl yaşarnuştı. Mek 
tubu getiren çocuğu aradı. Onu 
görse tamya.b'lecek mi idi a.caba ': 
.Tnleni:n adresini knybedell sene
ler olmuştu. Galıöa bir aralık Ana
doluyn gitmişti. DönüşUnde kim 
bilir lstal'buhm hangi f!E"mtindc 
cturmuı:ıtu. 

Zavallı Niimn, bilmiyordu. ki o
kuduğu satırlar, 90n nefesini ver
me.k üzere olan Jalen.in son satır
ları idi. 

Ve Nıi.rm, kış günleri bile, kcn
ö slne mı>:ktup getiren c:ocuı'!u bu
lur, t'ı.mr diye eokck sokak gezer 
öı. Ne tipiye, ne frrtınava lxık
t:, ~öz'erru sakin bir rllya.va dalar 
Mb: ka.padı Gece m~sa.smın üstlin
de bos hir kai:rdm Ustüne, yun 
ynne Uç vcr<le yr-JnI7. "bir gün . 
~ B7.Ilm-s bir kll.,,üıt hu1<lıılar 

- Acaha n11 vnvn.ıık i.~t'yordu . 
Det'l 'ler ve kims<> bir şey a.nle-

IJmıım! ~,. rn·n tı ırlar" erten 
n .. rn ı hmf't ,,.,.,.nrııı 

rrı.A :11. 
1 I.ile Solmaz 

Nafıa Vekaletinden : 
.!..;. ılı•-' çar,ıımba günU saat ı~ de Ankarada Na!ıa Veklletl binası 

ıçlnde Malzeme MUdUrlUğU O<lasında toplanan Mr.ılzeme Eksiltme koınisyo· 
nunda •'8750., hra bedel tahmin edilen "5000., adet normal kUrek mübaya 
asının kapalı zart usullle e.ıuıutmesı yapılacakUr, 

Eksllt.me ıınrtnnmesl ve te!errU:ıtı bedelsiz olıırnk .Malzeme lıllldUrlU. • 
b'Ünden alınabilir. 

K~k.kat teminat •'tclt., Ura "2:1., kuruştur, 
• lstckıllertn teklif mektuplarını muvakkat teminat ve ııartna.m!Slndekı 

vesaik ile birlikte ayni gün saat U de kadar mezkQr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri ıo.zmıdır. (2629-4•86) 

Ve arkada§larının konseri ile 

HAZIM VAS~ ' 
Ü RIZA ve 

ŞEHiR TiYATROSU TAM l<ADROSIYLE 

SAADET YUVASI 
himıı komooı ve 1iürprWer 

Bnetlcr komool kwnı gişesinde ı4atılrnn1.'tadır 

TUR Ki YE iS BA KASI 
UH% UU'-"Mlt~ 

Ki;~ük Tasarruf 1 adet 20t>(i Liralık • ZOOO.- Wrıı 

Hesapları a lOOt - 8000..- . 
ll . lO(ı • - 1600.-

ı9U ~RAl\11Vıt l'l.ASJ 1 . 50Ci -~ . 
K.EŞfUf:l.J';I:(: Z Şubat. • 

ıo - ~ 

" - 2600.- . 
'° lUC • - 4000,- . •1aya l! 4'to10toıı.. ı lJdD. ~ ~ - 4600-• • . 

eltt~rtn rarthll'rindt 24l() . lt! • -:)()()().- .. 
. rııpılu 20C . 10 - 2000.- . 

ZiRAAT BA K s 
KW'Ulut tarlhl: 1888. - Sermayeııd: 1000,000,000 l'Ü.rlıı lbaal. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Parn olr1kt1renlere 28.800 Ura 1kr&!?llye veriyor. 

.ını-aat Ba.nkasındıı kumbaralı •e ihbarın% ta.sarruı nesapıanncıa ezı u 
00 tiruı buJunantara senede • 'leta çeldlecek ını.r'a Ue qagıd&ID 

pıa.na ı;Ore lkraınlye dıı.ğtuıacalltır. 

• • 5()() • ı.ooo • JJU) . "' • f.800 . 
• • liOS ı.ooo • 12() 40 • &..ısoo . 
• • ıMJ 1,000 • 16 • ııı • U4Mı . 

40 • 1 ()() • •.ooo • 
DIKK.Nr: HcııarııarındaKI paralar b\r sene tçlnde !51> Uradan •gı 

ll~mlyenıere lkramly" çıl.nığı Ud<tllrOe % 20 fazlaSlyle n!rUecektır 
l{eşideler: U M.nrt.. ll Haz.lraa, lJ eyını. U Bınııc.1kAnu..o ;.artble 

rinde yapılır. 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü İlanları 

Umum 

20. 4. 942 - 26. 4. 942 tarihine kadar muhtelif 

Hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve saatleri ve kalh.acakları rıhtımlar 
KAH \DENİZ HATTI Pıızartcs:I 17 de KnradcnlZ, ~J'leınJJe 

17 de Ege Galata rıbummdan 
Cumartesi postası yapılmıyncakt.ır. 
l!}'arı rı.blre kadar posta yapıtmıY8· 
caktır. 

B\JtTl;'ll HATTI 
r.t.MIT HATTI 

MUDA.NYA UATTI 

6.!\1'"DIRJ\IA HATTI 

KAR \Bt!'H HATTI 

tl\UWl IL\Tfl 

A \'''ALIK 11.\TTI 

İZ~ltH l ııcı 1'0 1,\ 

Pazartesi, Çar§amba ve Cuma 9,ı;O 
il'rak Cumartesi 14,00 do Marakaf. 
Pazar 9,:50 de Trak Galata nhtımıl1-
dan. 
Pazartesi. Çarıınmbn ve Cuma 8,o0 
de Marakaz Galata rıhtımından ayrıcJI 
Cumartesi 20,00 de Bartın Tophaııe 
rıbtrmmd:ı.n. 

• Sıılı 19.00 da Bartın Cuma 19,00 d' 
Antalya Tophane rıbUmmclan. 
Salı 9 00 dn Antalya Tophane nbtı· 

mmdnn. 
Çarşamba 12.00 de Bursa Cumartesi 
12,00 de Mersin Sirkeci rıbtımmdaıl· 
Pazar 13 00 de !zmlr Galata nhtımJJ1 
dan bu posta gidi§ ve dönüşte GeJlbO' 
ıu ve Çanakkaleye uğrnyacakUr. 

NOT ".'ııpur l'f'f• rlrrl tı::ı?:'<rn h "ıf'r tlirlll m:ılQmnt a§3kJda 
ııuma ... J..ır yazıtı uantch•rlııılzrtl•a o~rcnlleblllr. 

teıefoP 

Gal:ıtıa B:ı;ı n entcllğl 

.. .. 
Onl:ıta rıhtımı Limanlar umum 
müdürHığll blnıı!lı altında. 

Gıılatn rıhtımı l\lıntaka Liman Şube 

nclsllfi blnnsı altında. 4015' 
Slrlleci Şube 

" 
Sirkeci yolcu alonu. 221.tO 

(4727) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

in1tihanla memur alınacak 
1. - Taşra toşkl!Atımızd:ıkl münhal mcmurıyetlar için 4 Mayıs 94~ 

pazartesi "Lise mrzunları., ve ~.5.942 salı ••orta mektep mezunları., arıı.' 
lmıda saat 13 de Sirkecide İnhisarlar memurin kursu binasında bir ımwıııtı 
yapı:acaktır. 

2. - Talıp olanlar. Bir dilekçe evrakı ve lki fotoğrafla birlikte zıı.t 
l§leri şubemize müracaat etmelldırıer. 

3. - 1mtihnna girm~k 1.stcyenlerin B§Rğıda yazılı vasıl ve şartlan h1'1' 
olmaları lAzımdır, 

A. - Lise veyn orta mektep mezunu olmak, 
B. - 18 ya§mı bitirmiş olmak ve 4:5 y&§ından yukarı olmamak, 
C. - Vazl!e ifasına m!Ull bir hft.lı bulunmamak, 
D. - Askerliğini yapmış olmak veya mUccceı bulunmak ve bilhaSS

her iki halde de son yoklamalarmı nüfus cüzdanına k.aydettlrml§ olmak. 
4, - İmtihanda kauı.nanlnrın muva.f'lakfyet ve tahsil vazlyetıerlne g6~ 

haremdeki dereceler üzerinden UcreUeri tesblt edilerek srrasUe tayınıeri 
yapılır. 

ıs. - MUracaatıar 30.4.942 nk§aınına kadar kabul edilir. (~9) 


