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Kurus 
idare evt: A.abra c. vama l'orıhı 

l'eldon: lıbre (ZU10), YMI CllHJI) 
l'elg-: lııtanbul V&lat-ıı... ınııı...:'6 _j 

iran komşumuzun ı 
büyük derdi 

Yazan: Asım Us 
Bir kaç gün ewel İran Bqve

kUı ile harbiye nazın İran Millet 
Mecllsinde mllli birlik oJmamum. 
dan. mebuslarm içeriden ve d)la
ndaıı bUyUk zorluklar kwşısmda 
olan hUkfunete va7.ifelf'rlnde yar
dım t?tme<liklerlnden, milli emoiye. 
tJ yeoiden kurmak ve asileri yola 
getirmek için çarpıpn İran nsker
lerinc'len her gUıı hmcürnet merke
zine bir t-Ok yamhlnr gehnekte ol
nauma rağmen bu orduya blle 
hareket edildiğinden acı acı l}i
kiyette balonm~lardı. Bundan 
sonra yeni pil tarafmdan tran 
tnecH.sinln dağıtılarak yeni bir 
~Ha lntihab&tJ yapılacağı rin.-
1eti geldl, Diğer tı\raftan Tahran 
btlkftmeti bir beyanname neşrede, 
Pek tranla tngDttte ve Rusya ara
lllnda bir ittifak mnahede!!I mevcut 
oldutaııo \ 'e bu ittifak gereğince 
nıib,·er 11Cmpatlsl gösterenlere mü-
8-de edllemlyeeeğinl, buna aykı
rı hal'eketlerin cezaluulmlacağmı 
ilin etti, 

Bu bidiseler giisterlyor ki doğu 
komtumm tranda tngillz - Rus 
ltgaıi b&§ladıktan llOIJra meydana 
çıbn siyasi buhran Furugi hükiı
tnetinln 9Cldlmesi Ue nihayet bul-
111111 değildir. Zira buhranı doğu
ran a11ıl bliyUk sebep memlekete 
ghen çitte yabancı itıgalldlr. İş
stal nzlyetl devam ettik~ buhran 
IUlinJ dcğiştlrebUir. Fakat bütün 
bftttin orta.dan lm.lkması beklene
lllf!Z. 
İmnla tnglltcrc ve Fransa ua

llDda imzalanan muahedeye ~re 
İngili'L ve Rus işgal tmvvetlerinin 
lrUıa glrme.ıinden mabet ba 
lllıemlekctln demlryollan ile diğer 
f.qıt vasıts.lannm Rusyaya yapıla
cak ya.rdnn bakımından cm.niyeti
ni muhafaza altına almaktır \'e Jş
gaı ko\'Vetleri İranm i~ İ!}lerine 
ıntlfl~bale etmiyeccktir. Bununla 
beraber Talıraııd:ı polisi \'e jandar 
eıa.•n Ruslann cllnitciUr. Bu \'&7.İyc 
thı banıla.ld lşlıcr üzerine teeir et. 
memesine imlı:iin \'ar mıdır! 

banm l5galinden sonra memJe
ke~ bir iaşe meselesi çıkmıştır. 
Bonon sebebi işgal kmıvetlerioi 
beslemek için pi;>asadan İngiliz 
Ve Rotdar hesabına gıda maddele
rinin toplanmasıdır. Buna ka.rş1 
lranın bütün t.ıtSJt \'D'iıtalanm Rus. 
Yaya yardnn kln kullanmak zaru
reti hasıl olduğundan memleketin 
İç ve dış lktısadi \ ' O ticari hart•ket
leri Vl' umumi hayatın normal mu
\'azenesl bazolmuştur. 

lran lizcrln<le yabanM işgalin 
l:e8lrl yalnız bundan ibaret olsa 
Yine halk tabakalan iı:inde büyük 

BJtler'l barl&a Ozerlncle harekatı tak.ip ederken cıs~ yeni bir reıan1 

Rayttag toplantısında 

Hitlerin 
nutku 

--0--

lngiltere 
şiddetle 
bombar-
dıman 

edilecek 
Rusyada 
harekat 

başhyacak 

Rayiştağ 
Hitlere istediği 
salahiyeti verdi 

bir memnuoiyetsizilk sebebi olma- B e r ı ı a. 16 (Badyo) - Ra -
ğa kili gelir. Bununla beraber iş ytştag bugtln topllUUDJ§tır. Gö 
bununla da kalmamış. tnglliz - ring ce18eyi açm.Jf, bazınınu mıı dev
Rus fsgall üzerine İran Kürtleri re eaa.mıda ölen mcbuslarm hatıra· 
arasınd:t geni~ ölçüde bir isyan hıı. mu taz:l7.ıe davet etmi§ ve ac:ınra rela, 
re'ketı ba..5lamı~tır. ırandaki Kürt mtıer Jdlralye çıkarak §U nutku 116Y. 
iı:ıyanwun bastmJ<lığı hakkında ge- Jıeml§tfr: 
len haberlerin doğru olma<lığı İ· Bu aon sene zartmda geçlrdlğiml.z 
ran harbiye nazınnın her gün hü- siya.si hAdiaeler ehemmiyet itibariyle 
k\imet merkezine yar.ılı olarak bir çok bQyükUlr. Bu hAdiselerin bOytlk. 
ı:ok a. .. kcrlerin gf'lmekte oldnğunu 1QlünO ileride tarih Ull'lar geçtik, 
rı.öylemesinden anla.~ılıyor. Her ten aonra takdir edecektir, dedikten ' 
halde bu yaralılar Kürtlerle çarpı- aomıı. HIUer, lngtil.zlerln emperyallat 1 
!an İran askerleridir. siyasetlerini tenkit etm!J ve demiştir 

lrandaki yabancı işgalinin bn ki: Avrupadakl muvazeneyi ebec:n oıa· 

Amerika 
1 

Yeni Kaledonyayı 
işgal etti 
Vişi 

Amerikayı 
protesto etti 
Vaşington, 26 (A.A.) - Harbi. 

:re nezaretinin · cumartesi gUnkU 
tebliği: 

Harbiye n-ezareti, cenup b6 tı 
Pasifikte b!r Fransız mU&temleke. 
si olan Kaledonya a.dasma, bugUn 
Amerikan askerlc'rinin ç*bklann: 

(Devamı Sa. 2 Sii 6 da) 

Madagaskarın 
işgali meselesi 

Livil'in iktidan eline almaıı 
bir bahane olacakmıt? 

- • (l'a:11ı 2 ııcitleJ 

tarzdaki tesirleri ortada bolun. rak temin edebileceğini ümit eden tn. 
d11k9a bu memlekette yaşıyan yer-- gUtere bunu bUtUn milletlerin mahvı ı CEPHELER o E o u R u M ı 
it halk tabakalarının s1kmtı cluy- hesabına tahakkuk ettirmek latemiş· I 

1 

• 

llla1an \ 'C ıztırap çekmeleri de tir. İngiltere, Fra.nsada milll bir hO.. • • • 

rYakacak Ofis~ 
kuruluyor 

L (Yazısı üçtlocli aaytıwnmla) _J 
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Serbest güreş birincilikleri 
dün sona erdi 

[Ankara birinci, istanbul ikinci, ve Eski· 
şehir, Kocaeli gurupları üçüncü oldular 

Ankara maçı 

Ankara 
7-1 izmiri 

yendi 
Ankara, 16 (A.A.) - 23 Nlaan 

maçlarmm lklnclai bugün 19 :Mayıa 
stadmda Ankara _ lzmir muhtelit. 
!eri arasında yapılnlr§t.ır. 

Devre Ankara'nm bir hUcumu ile 
ba§ladı. Derhal oyuna hA.kim olan 
Ankaralılar devreyi 6--0 bitirdiler. 

lkiııci devrede :tzmlr1n enerjik o. 
yunu karownda Ankaraıılar bir gol 
yapabildiler. 1zmlrlller de bu devre. 
de bir gol çıkardılar ve maç bu ıru· 
reUe 7-1 Ankaranm galibiyetiyle 
bitti. 

(Yamı 4 ttncil sahifede) 

Beri in 
elçimiz 

Berlinde bulunan 
Turk heyetine 
bir ziyafet verdi 
Bf'ıiin, 26 (A.A.) - Almanyaya 

müb6yaalarda. bulunmak il.zere ge· 
len Ttiıit kara ve denizyoUan he:J& 
ti şerefme büyük ~ Gerede 'bl 
yük elçilikte resmi bir öğle yemeği 
vermiştir. 

Yemekte Rayjşbank direkt.örü 
Pusel, hariciye ınezareti iktisat da· 
rreei büyUk elçi Viehl K1odiUıS, fktı. 
sa.t ve münakalat reisleriyle ağır 
endüstri mümessilleri ve Anbra 
Alınan el~ilib'i ticaret müsteşan ela( 
Jenke ve Türk heyeti, bUytlk el, 
çilik erkim hazır bult.mmuşlardır. 

ltiphcsiz olduğu gibi bu s1kmtı ve ktlmet bırakmamak, Avrupa milletle- k 
~p dııy~ularmın her tezahürü rln.l blrlblrl aleyhine lu§kırtmak ve bu Madagas ar ve AmerikaJa diki, malıinai ~ ku\'\'etleri tamfınctan mih\·er etlild' Fransatla ekmek maelai 
... \'\'etleri lehine gösterilen sem- (Devamı Sa. ' SQ. z de), yapılması yasak ı Vlfl, 26 (A.A.) - Nazırlar meclis' 

Pati şekllnile tcllkki edilmesi, bu- ehemmı•yetı• Vqiagtoa, 26 (A.A) Amerikan Sevlgnede Marepl Petenln reisllğind 
l1a manı olmak i!:f n tran hllkiıme- la iyiliğe doğro gldeblleceil gibi endil8trisıinin harp erıdilstrisine çev toplanmıştır. Pek mühim olan ekmek 
tı iJz~rinde tazvlkler yapılması ta- daha ziyade fen.ala,aıası ihtimali rilmesi işine devam eden harp JB. meseıesıne temas eden Plerre LlYAl 
biitUr. • , • de yok değlldir. ÇönkU hup bidi- Bir kaç gtln~beri muhtelit kay. ' iktidar mevkllne gelmeal. bu veaileyi tiheal bill"0811 dikiş maldınalan ve söylenenlere aksine olarak ekmek 

l~te !randan ge.Jen ~n haberler seleri n~lnde lagillz - RuM naklar Madagaskar üzerinde ihtimal· ; teşkil edeceğini söylUyorıar. yedek kJBanla.rmın ya.pılmasını ya. j mlktarmm bir mayısta azaltılmamıı 
lromf)o nwmlekctin umumi vaziye, işgali altına glr~n bu memleketin ı 1cr ıtert ıstl.rUyorlar. Daha • doğrusu Mozambik kanalı ile Afrikadan ay- sak etm.işUr. ' ııma karar vermiııtir. 
Uııı biZö bfiyle b!r ınanura da gös- dorumu yine harp hareketlerinin 1 milttcnklerin bu adayı ıııgat etmek rılmış olan Madagaskar, 1897 yılm -
tuiyor. Fakat bu manzara zaman- yarmki 'gelişmeleri Ue deilfcbillr. için vesileler aradıklarmı, LA.val'ln 1 dan beri Fransızıarm bir mu.ııtemleke. p 0 l f ti k 8 : 
--:----------------__:~-------::=:::====--====--=---------- ! sidir. 592,000 kilometre murabbaı o, 

il Nlean gUnü ba9layan Çocuk Bay raım hattam yurdun her tarafında oldotu gibi tebrlmlzde de neşe ve 
eflence lc;lode devam etmektedir. Dün Fatlh halkevlncle mlnlmlnUer parlak ve zengin programlı bir mnsnmere 
verm111lcrdlr. Resimde bu müııamereden iki intiba görüyorsunuz: Miniminiler htlkW maqı ııöylüyor, diğer 

p.rup zeybek danamda.. 

lan bu ada .Aısuı Loren'de dahil ol· 
mak Uzere 550,000 kilometre murab
baı olan Fransadan da büyük demek, 
Ur. 

Madagaskar'da S milyon insan ya. 
şamaktadır ki bunun 17 ,000 1 Fransız 
olmak Uzere 27,000 l Avrupalldır. Ma, 
dagaskar'da hayat pek iptidaidir. Es· 
ki bir kıtanm bakiyesi olan adanan 
orta81 geni§ bir yayladır, ki pek ku, 
raktır. Burada bir mikdar Avrupalı 
vardır Sark sabili sıtmalı mmtaka -
drr ve. Avrupalılar yqamaktadırlar. 
Eski yerlileri otan zenciler sahil mm. 

1 

takada pek iptidai bir halde yqar. 
tar. Malezya adalarından buraya gc:> 

ı lerek yerleşen Ho\•a'lardan başka A. 

' .(Devumı Sa. 2 Su ti da). 

Ordu saflarında 
T ürlriyenin istiklali ve hürriyeti bir mlh garantisi altın- ı 
JaJır. Bu garanti bizim kuvvetimizin, bizim silahımı. 
zın, bizim kuvvetimizi hesaplayan, bu he.aba göre 
hareket eden milli tecrübemizin eseridir. Türk ordusu 

sulhümüzün bekçisidir. --------------- ~--------~ Yazan: SADRİ ERTBll 
Bugün ordumuzun '§aflarma 

~:enç, miine\'ver bir tc\ltlf' dalla Je
<lek subay sıfatllc iltihak etmek· 
tt'dlr. Tllrk ordusu tarihi \'Dsfi~·Jc· 
mJlletin hakiki ml'kteblcUr. Müoe\·-

,·erllğiınizin, fikir ha1atanuznı, 

~··~ llıtşeri blltele,....._ ol
gunln~tıl1, ~uurunu elde ettiği sa-
ha orasıdır. Türk ordusunun 1 • "" 

(Devamı S ibleüdcı 



(fi°'* tarafı 1 inci satı/adcı) 
vm:Iyetten istifade eacrck Avrupa mu. 
vazenesinl kendi lehine idame etmek 
jstiyordu, Avrupa muvazene.sinin ida· 
mesl 1ngl izlerin az knn dökmelerin! 
icabettırecekti halbuki ıısltnda mu~a. 
zencslzllk olan bu vazi~t, bir gün 
gelecek 1ngillzlel'e çok kan döktUre· 
cekti İn !tere u muvazeneden ba§. 
ım. bUtUn cihan ınuvaz neslnl de kendi 
nt devam ettirmek tstiYOfdU, Fakat bu 
umum! muvaz ne ııncak Avrupa ile 
Hara.her ola b ltr. 

Dört senelik umumi harpte bUtUn 
cllnyaya karıı koymU§ ve nihayet al· 
dııblmı§ olan Alman mUletl harpten 
çekilince lngiltere harpten muzaffer 
çıkını§ blr devlet sıfatlyle istediğini 

J8Pmak sal hlyeUni kendisiııde gördU. 
ııcuvueneyi kendi leyblne idame malt_ 
adiyle Fransayı zayıf dU§Urmek ga· 
J'El&ly'l.e hareltet ttl. Fakat nihayet bu 
muvazene gayreti bizzat Brita.tıya ım 
paratorluğu iç.in en bUyUk darbeleri 
tevUt edecek bir mahiyet aldı. 

Benim sulh için muhtelif zamanlar
da yaptı~ tekllfieri bu meyanda 
1939 eylülünde yaptığım tekllfl 1ngL. 
llzler :reddetu.. hıgruzlcr harp lstiyoı
ıık. Bu vaziyet dahilinde jcabcden §ey 
Wkua geldi. 

l:AHUDtLERE HUOUM 

Blltüıı dJlny&dalq Yahudiler harp 
isti)'W, Yahudi kapltalı.t ittifakı cl. 
hanı teı:ılllr.eye dtl§tlı11yordu. Bugün 
gerek tngD.ten gen:kııe Amerlkadaki 
harp kundakçı:lart heP Yahudilerdir. 
.Almaıı mille.t1nln Amerika milletine 
karp biç bir Qostluğu yoktur. Bugtln· 
Jdl harp milletler arasında blr lıarp 
detll. milletJertn birbbiyle menfaat. 
Jıeriııill Ç8.l'pl§m85IDda ilen gelen bir 
h&ıp ~dir. Cihana sulh ve selftmet 
getirmek l8t1yen Nasyooal SOsyalisme 
karlı Yahı:ıdlllğl.n açtığı bir harptir. 

mtter bundan umumı harbi takip 
eden mlltareke senelerine geçerek Ya· 
ı.dOerln Alınan milletini. ~amak 
i8tedilkerlnl anlatml§ ve delnl§tir ki: 
Bir tarafta Proletarya dlger tBratta 
Brojuvajl menfaatıeı1ni temsn baha.. 
nesiyle milleti iklye bölmü~dir. Bu 
ayrılık vaziyet\ 1t&ıyada da k.andJ.ı:ıi 

göstermiş ve ltaıyn.da '.MWk>llnbıin 
rehberliği altında Fa.şist inkıta.bı BoL 
evlk oomokratik rejimin f.eı:ıalıJQan.. 

na nihayet vermiştir. iBtittiD. bu mıDcıa
le beynelmlicl Yahudlllk ile NIJ.770. 

al Sosyalizm ara.smda. bir milcadeJe 
eJı:1ini almıo ve bu istikamette iııJdo 
şat etml§Ur. Aynı vaziyet İ~ 
da aym yolda yll~. Niba.7et o. 
ra.da da mtm. blrlik bir 1ldenn idaresi 
attmda vazıiı veçhesini alabl.l.miştir. 

Hıtler Sovyetıerde de getirdiği za
rarlardan ve milli kilitürmı mahvaidı.r.. 
ğundan ve mllneTWriıerlıı ortadan 
kaldırilAığmda.n demokrasinin mllte
reddl Parlcmantar1zmlnden babsetmi§ 
kapitallst: Ci:haııc:la milletlerin günlük 
ekmeğini tedarikte güçlük çektiğini 

varlıklanıı mahsulü yakıp attıkları 

halde halkın a.ç Jtaldığmı söylemiştir. 
.Alma.n devlet reisi .AJmaııyaya kar. 

§1 açı.lan harpte Kırlpaln MOflkovaya 
gidJ§indcn ba.hsct.m1ş bunun Hindistan 
dönüşünden dalın çok cesurane oldu· 
pmu söylemiş, Mak Artur'ım Uzak 

Şıırlı:ta ya.pbğt, Almanlar taratmdan 
Jı1gal edilmJ§I bir sahil noktasına a_ 
)8.k1anı:ıd& ldstik ayakkaplarla İngiliz 
aakerlcrmiıı karaya lnmes.lni cesurane 
tık' hareket diyo göster:rni.ş ve her mil· 
ıetin kendine göre bir oosareti vardır 
diyerek 1ngUizlerle alay etml.§ ve de_ 
miştir ki: Alma.nlarm cesareti hakiki 
oeaarettir, Almanların Bol§evik teh· 
ıaıeslDt hudutlarmdan binlerce kilo. 
metJoe ur.ata atnlıf olmam binlerce t.on 
mntteflk gemllerinl batırmam her 
halde daha hesaplı değildir, 

VAK 1 T 

Şark cephesindeki askerlerimizin 1 y·, r m ,. do·· rt 
aMırıkA.rllğI aomuzcıur. ceutıl ltalya.. 
dan gelen bir tUmenin İlmen gölUnde 

gösterdiği kahramanlık bunun bir tay ar e 
delilidir. Anteneekonun idaresi altında y 
Romen ordusunu.n kahramanlığını hür 

metle anarım. BUtUn Avrupa bo~vik A stur' lyaya 
lere karşı ınilcadeleye iştirak etmi§ti. vu a 
~~t~aı:::~uyalılar bile bu harbe iştL hücum etti 

Hitıer ordunun kab.ram&nca 1aall • 
yetı yanmda milletin de fedaklrJ.ılıru 
andıktan sonra memleket içinde par. 
Unln iyi rehberlığlnden, l§lerin iyi tef
kllltlıındınıdığmdan balı.9ederek Al · 
man demlryollarmı meUaetmif ve öııll 
mUzdekl geçen kışa nazaran daha çok 
ve dalın iyı iJ göreceğini ibugUn.ber • 
kes bilmelidir ki yalnr.s mecbıırlyet ve 
vazife vardır. Ve ben 'Rantag bau. 
nın herkesin vaZifeslnl bihakkın l!a • 
sını kanun yoliyle ve tam mA.naalyJ.e 
istemek hakkını \.'ermesini rica ede -
rim. Şimdi çok çalı~ak lAzmıdır. İ§ 
başında olanlara izin hiç verilmeJIH!U· 
dlr. 

Teskil&.t baJ.umrndan, bu duru
mun tekerrür etmeeinden l!laıkıo.· 
mak için gel"eken tedbirleri aldım. 
Gelecek lüf Alman trenleri ne.re
de olursa ol.sun vazifelerini daha 
iyi yapabileceklerdir. Lokomotif
ten b:ışlııya.ra.k t.ankma, trn.kt6ril
ne, k.amyonl.a.rıruı kaôar ordu ge
çirdiği duruma ben.zer bir duru
mun tekerrUr etmemesi ,için daha 
ıyi teçhiz edilm.iş bulunacaktır. 

Bununla. beraber mıl.lletin ha.na 
mevcudiyetiıniZin bağlı bulund~ 
yübek hizmet ve gayretler bahis 
mevzuu olduğu h:-r yercre itaat e
dilmesi ve ona. göre hareket edil
mesi için müdahale h~mı ver
meııini bekliyorum. ~phe, va.tan, 
taşıt, hükumet ve adliye bfr tek 
fikre ita.at etmelidir: Zafer. 

!tl<'lbnrn, 26 (A.A.) - Prut.ıar 
günil neşredilen müttefik tebliği: 
Düşmanın ~1rmi beş ·ırlJ3anda 

yaptığı hava bombardımanları A
vu.stralyanm şimali garbisin.den 
Salamon adalarına kadar uzruunrş
trr. 

Avustralyn.: Da.rvin avcılar re
fakatinde bulurulll 24 bomba ta.y
yaref'inin lıücumlıa.rma. uğrıamt§
tır. Zayiat ehemmiyet.sizdir. 

Yeni Gine: Düşman Port Mores· 
bi'ye "O" tiıbıincle 15 av tayyare
slyle taarruz etmişse de miltte
fikler muvaffıı.kiyetle müdahale 
etmişlerdir. Hasarat hafiftir. 

Salam.on adalan: Tulagi ~ 
Jspon bomba ta~·aı·eeıfrıin hücumu 
na uğramş ise de zararlar ehem
miyets'zdir. 

Filipinler: Düşma.ı:un Korregi
dor adasına taarruzları artmlştrr. 
Topçu düell-OSu devam etmektedir. 
Paa~. Panay, cebu adalarında çar
JHŞnclar devam elmddedir. M1n
clanao'da hiç bir değişiklJık olma-
mıştrr. 

Nehru'nun Kırips'e 
cevabı 

Londra, 26 (A.A.) - Hindu ti. 
derlerinden Nehru Madras şube • 
s:nde söylediği bir nutukta. demiş. 
tir ki: 
"- Mi.isliimıınlann. ayrılm.aJt a..r... 

zusunun tsuıınma.sı kararma mua-
nzım !" 

Kongre lideri Azat da bu f.i:kirde 
bulumnufJ, böyle bir !}eyin k.alıultl 
parti pol.!tik.a5mm tamamen değiş
mesi deımck olacağını söylemiştir..ı 

Bun.dan dolayı, 'herlketrten vui
f CBini yapma.mu if!temeğe ve fU,Ur· 
lu bir t etldkten .80lml vadf eelni 
yapmadığına hükmedecek oldu
ğum ikimecleri kuanılmış ha.klan 
ne olu~ ol&un şerefinden mah· 
nrm etmenin ve y:ıhut işinden a:ıı
letmenm kanunt lıa!ldnm olduğunu 
sarih bir eure<tte teyit etmesini 

meclisten ıica ediyWum. Bunu o·· rf"ı ı·dare 
milyoolıa.r a.raemda bir kaç unaur 
için istiyorum. Aylardi!nberi cep- d 
hede kimseye mt'Zllniyet Ve'reme • kanunun a 
o:iğim bu devrede hiç bir kimse 

haktan bn.hsedemez. Bizzat ben d ~ • •ki ı• k 
1933 denberi 3 gün mezuniyet al- egışı 
macll:m. Atman hiikiımi, milletin Ankaradan haber verildiğine göre, 
kendisiıne değil, kendisinin millete örft. idue mmt&kalarmda. aakeıt \dUe 
meı-up okluğunu anla.malıdır. tarafından alman tedbirlere kar§t ha-

H&kimler, on binlerce cesur Al- reket eden ve Amirlere itaatsizlik gös. 
menm, memleketin bol~vizm ta- teren, hüviyetine dair hilA.fı hakllaı.t 
rafmdan yok edilmesine engel ol- beyanda bulunanlar hakkmda TUrk 
nıeık ~n öhnek zorunda kaldığı ceza kanununun ~26 ve 528 i.ncl mad· 
bir anda en alçak caniler baıkktn· delerinde yazılı cezalar U<: misli arttı. 
da anorm:ll bir surete merhametli nlacaktır. 
kararlar ve·riyorlar. Bundan böyle örft idare mmtakasmdan çıkanı.an.. 
:ra~dığımrz da.kika.n.m gereklerini ıara bu mmtakaya 1zınstz girdikleri 
takdir etmiyen hikimleri azlede- takdirde ı seneden 3 seneye kadar sl1r 
ceğim. Alman askerinin, Alman gUn cezası verilecektir. 
.İşçifilııin,. köylünün ve kadınları- örn idare mmta.kasmdan c;ıkarilan. 
ttnzm. şehirlerde Ve ,köylerde, bir ıarm !kametglh ittihaz ettikleri yer
tek düşünceden, zafer dfüıüncesin- !erde kalmaları çıkarılma. sebebine na. 
den mülhem olarak yaptrkları fe- zaran mahzurlu görUldUğU takdirde 
da.karlrkla:r, menfaatıe'rini tems· ı bu yerde veya 0 vilayet hududu lçlnde 
için bi?.zat mil1et tarafından me- ikametleri dahiliye vekft.letl kararile 
nıur edihniş olan kimsel0rd"n de menolunur. Haklarında. bu fıkra tat. 
aynı hareketi 1'3t.!Jzam etler. blk olunanlardan çıknrildıkları yere 

Müthij bir kış harbi yapmış bu- veya villyete ızinslz girenler hakkın _ 
lunuyoruz. CephP.lerin sükfınC'tten da bir seneye kadar sUrgUn cezası hUk 
çıkacağı saat gelecektir. Ve o za- molunacaktır. örfi idare kanununun 
man krşrn kimin mağlup olduğunu 7 inci madde.,lnl dcğl~tiren lAylba U· 

tarih l'Öyliyecektir: İnsan kütle- ınuml heyete scvkolundu. Bu madde. 
lerinni feda eden saldırgan mı, nin son iki fıkrasında yazıh hallerde 
yoksa mevziini tutmakla iktifa e- Yil~yctıerln valilerine ve bUtUn mem. 
den müdafi mi? ıeket hakkında aynı tedbirlerin alın • 

Bu hafta dfümıanlar.!lllız tazyikle 1 maBt da dahiliye vekA.letlne aittir. _ 
rini art.Irmağa çok gayret etmiş-
lerdir. Ben vazifemin ehemmiyetini 
mtldrikim. ve ooa göre hareket etli lhtiyarsırıız, yahut cukerlilı 
yonun, İngifizler tayyare hücumla vazilaini yapamıyacak biT 
rile sivil halla bombardmıana de- durumda i.eniz, bir taaar. 
vam edeıme biz de aynı yolda da- al kl 
ha ileri gideceğiz. Harbin i1k baş- ruf bonosu satın ma a 

Bir ing·ıiz 
şehri 

Alman tayyareleri tarafın. 
dan bombardıman edildi 

-0-

Rostok 
3 ncü defa İngiliz tayyare

leri tarafından tiddetle 
bombardıman edildi 

Londra, 26 (A.A..) - Hava neu.reti 
dUn. 1ngUiz av tayyareleri taratmdan 
saat on birden itibaren Dn.Dkerkdeıı 
Şerburga kadar uzanan {()() kilometre 
lik bir ııa.ba. Uzerlnde altı taarruz ba. 
reketi yapıldığDU t;e.srlh etmekt.edir. 
Alman tayyarelerinin Abbevil Uzerin.. 

de gösterdikleri muk&vemet ln.gWz 
A vcılannm bu sene içinde rastıa.dik 
tarı mukavemetıerln en ~lddeUiırl oL 
muştur. 8 bin metre yükseklikte pek 
şiddetli çarpışmalar vukua ge!mi§tir. 

Berlin, %6 (A.A.) - DUn gece lngi· 
liz bomba tayyareleri Rostock oebri 
halkını bir kere da.ha delıfet içinde 
bırakmak re~bbUsünde bulunmuşlar. 
dır. BaZt binalar hasara utramı§ ba· 
zr kimseler öJmUş ve ya.raıenmqtır. 

Başka İngiliz bomba tayyareleri cenu. 
bl Almanya Uzerinde hırpalama ba· 
reketıeri ya.pmışlardır. Şimdiye kadar 
alman haberlere göre taarwı: eden taY. 
ya.relerden dokuzu dU§UrUlmU§Ulr. 

Loadra, Z6 (A..A.) - Hava nuniL. 
g-mm teblili: 

DUn gece Rostok ve Heinkel tayya
re fabrika.lan Uçilncü defa olarak ar. 
dı .sıra bombardıman edilmiştir. Ağır 

bomba uçaklarından mUrekktıp diğer 

bir tefk1.1 cenubt .Alm.a.llyadad&kl be· 
defiere ve PD8endelr.i Skoda !abrikL 
ıa.rma btıcmn etmiftir. DUnkerk Jima· 
m da bcmı.lıe1•pmlfbr'. 

Sua, 1lg&k1a.nmlZ lfl'&l altmdıaki 
Fra.n..d& bulunan tayyare me)'danla. 
rma hkam et:mJflel'dir. 

Bu b&rek&ta iftirak. eden uça.k1a. 
rmıaııdan 5 ! d&mıemi§tlr, 

••• 
Beriin, 18 (.&.A..) - Gımete&er, hı.. 

g1llrı: ıayyanı.ı taratm.daıı Ro8t.okun 
bombardmıa.nı mUna.!lebetlle yazdık • 
ıan makalelerde ~ medeniyet 
Aödeleri ve .mabedler olduğunu yan -
7oriııır. "Yegane maksat Alman hal. 
lam teth1f etmekti,, diyorlar. 

Bir İngiliz ~ri bombalandı 
l...ondıra, 26 <A-~.) - Londra

da ae.Itiıiıyeıtli bi.ı" ka.ynakt.an ha-
ber verikliğine ~e, dü.nkü eumar
t~ pazar gecesi, düşman bomba 
ta.yyarelıeııi., başlıca B&th ş.eh.rin~ 
hed~ tutin.U§lıa.rdtr. Ba.th'm ika
metg&h malıallele-rindc ağır ha
sarlaT olımuştur. Akm fa.slalı oJ.a
rN: bir kaç 88.at Eiimıüştür, Yer
& llı:a:lan.la.ra hususi md.k:ezlerde 
-yer temin edflmiı1tir, Yangın bom
ibalsrı yangmleır çıka.rmış ve yük
sek infilfiltlı bo."llıhıala'l"la, evler ka
milen yt'kxlını:ştır. Ya.ngmlann hep 
si ~imdi ön.lenmiştir. Şimdiye ka
dar haber verilen insanca zayiat 
miktarı çok yüksektir ve içlerinde 
bir miktar ö!en vardı:-. Kayıplar da 
oldıığunda.n can kurtaran ekiple
ri enkaz yrğm!armr hala araştır
~k tadrrl:ır. Hassra. uğrayan bina. 
lar arasmd:ı bir kilise ile bir de si. 
nema vardrr. 
Dü~man tayyareleri. aynı bolgc

dc bir başka şehre de hücum et
m~k istemi lP.~ de bu teşebbüs 
yarım kalm!'§trr. 

Uçaksavar t.oncusu <'ok ~iddetli 
bir baraJ ateşi nı:mışt·r. 

Gece avcıhrı da c:ıavn"'a iştirak 
ebıişlerdir. Hücum eden tayyarc
l~rd~n b:r kaçı püskürtülmüştür. 

Birmanya cep esinde 

Çinliler ladrğı zaman da ben dört ay bek- vatanı müdalaa vaz.ileaine 
~. Şimdi de bek:liyebilirlm. i§tirak edebilirsinii. Bu nr. 

Scılı def.a. Rantacııa kaıuotuğum Ve öyle de yapacağını. Çö~i:l ve retle paranızı da iıletmig Çetin ve kanlı muharebe-
zamaıı §ark eephe6inde kış Tal'dI. Bir Ru:ı:veltin tahriklerile nihay0 t Ja l d b 
11a... -n... "''ft"- +-~--._ "' olursunuz. er en sonra ir •ehri geri ._ o- _...... .....,.~ mfırdan ponya da hari>e gimı.i§ bulıumıyor. :I' 

- 40 a d~Ualür. Bu vaziyetbe asw Bu vaziyet bizmt kendi aleyhlerine (4856) aldılar 
kal........., du""'"' """-"" - -;şiir. Bunun cc""" yu 

1 
Çsnki•K, :l6 (A.A.) - Pazar 

kalml§tı. Hareket gayet zorlukla inki· hudi, kabltalist, bolşeviık ciliam biz ı U ., gilnlı:il Çin tebliği: 
şat ediyordu. Bu zorluk, ve soA'uk zat kendi nefsinde görecektir. Ne dememe • Doğu Birmanya.da. Sa.lvin'de Ja· 
ll'lS8D1ar için değil da.ha fazla makine. Hitler, bu hıırl:ıln Alman milleti- ponlar, 23 nisanda, Tanungoyi'ye 
ler içindi. 181.2 de Napolyon ordusunu nin Wbet ve ~tikbalini tcmm edew Anadolu ajansına sitem etmiyc hıık.. gi.rmişler: bunun üzerine Çinliler, 
ı:ııa.1ıYedcn bu soğuk Alman ordusuna cck bir harp olduğunu ve ona gö- lumız yok; sllnkU biitün gazeteleri- bir J:ıpon kolunu Tanungoyi batı-
ır f#CY yapanuyııcaktı. Bu vazıyette re hareket etmek ve çalU;imak ica- nıi.Z de öyledir: bir bakıma dilde Türk sına pü.s..ltürtmüş.lcrdir. 

ben adımı ordunun talihiyle bağladım bcdeceğini söyliyerek sözünil lit.ir- köklerine ve Tilrk ailesine saygı gös· Bunu müteakin Çbıfüer Tanun-
ve mücadelenin rehberliğini ele al • miştir termek asıldır; l!Oyi etrafındaki tepeleri' almışlar 
dan. Bu soğu}( ve zorluğa rağmen Bu nutuktan sonra Rayştağ re- Bir bakıma herşeyl olduğu gıbi bı_ ve 24 nisa.rı1a scltrc karşı, umumi 
k.ıı.bramane& mUcadete eden askerleri· isi Göring mebusları Fübrerin is- rakmakdan yana az çok, lnlnlApçı_ bir taarruza gec;.ınişlerd:r. ÇC>k ırid
mf2l& burada teşekkUrll bir nevi borç te:diı"n bütiin ~ılahiyetleri verme- dırlar; detli bir snvaşt~ sonra, Japonlar, 
blllrim. - ~O derecede açıkta yatmak ğc davet etmis ve mcıbuslar ayağa KU~Uk bir miııal: Anknrada bir ye. gece yarısı, doguya doğru çekil
lmltAıtsızdı. Ruslar yUz bl:ıılerce insan kRlkarak bu sa'ahiyeli vcrdikl~ri- deli: subay okulunun son ynptı~ı tö. miş'cr, Çinliler, o;chrl tamamen iş-
feda ederek bize kar§I hUcum ediyor ni ıı.tkrnlarla bildinnicılerdir. rende CvektıleU0r rüesası) da bulun· ga! etnıblı:ırtlir. 
ardı. 1812 do Napolyon ordusu Mos· muş. Japonlann yaptıkyarı bir çok 

kovadan kaçarken haruret - 2.j idi. Kahı.re ve su··vevşte Maarır vekili, vektuetini (vekillik) kul't'\J taarnızlar:ı. rağmen, Çiııli-
Halbuki bu sene 52 idi, Buna rağ. yaptı. Haydi ötekiler çok olrlu~u için l e r dü;::maru püsklirtmüşlerdır. 
men Alman a.sko.rlnin cesareti Napol rtağlibl kaidesinin hükmü yUriL Dcıniryolu ilzcrindc, Japonlar 
yon ordusunun Uğradığt afetten Al. tehlike işaretleri sUn; lG.kin (rtiesa) ya ne demeli? Y:::.methin'i ic;ga.l ettikten son~ 
man ordusunu kurtarmıştır. Burada (Reisler) diyemezler; unvanı reis ileri hareketlerine, r.imale doğru 
SS. fırkalnrmın SS. polis birliklerinin Kahire, 2H ( \.A.) - Dün gece olmayan mi!dUrler, umum mtidUrler devam et.miı;Jerdfr. YıtmPU:fn'in 
c retı ve kahramanlıklarını hlr oıta il! s•r, Kahu·e. t .. kender'ye ve var. Baş? Bunu da uygun bulma. 211 Jı:öbnıcLrc kvln"" "-'nalincleki 
metle zikretmek tsterim. 

1 
.'ü\·eyş kenalı bnlg,..l<'rinde ve del- rrı.ş ol:ıca1<1s.r. () luı.ld~ ne demeli idi? Pya\•bve "nubtl'Hla biı· sam~ de. 

Şark cephesinde 
Leningrad, Novrosisk ve 

Kafkas limanları 
bombardıman edildi 

15 günde 
312 Sovyettayya
resi tahrip edildi 
Berlln, 26 (A.A.) - Alman bqku· 

mandanlığı tarafından bildirildiğine 

göre doğu cephesinde fiddeW mubarew 
beler cereyan etmektedir. 

Alman askerleri merkez cephesinde 
arazi.Din zorluğuııa rağmen §iddeUl 
bir surette müdafaa edilen Rus hat. 
ıannr yarmı.oıar ve dUımanm arka .. !II. 
na geçmişlerdir. 

Ruslar çok bUy11k ve kanlı kayıpla
ra u~raml§lardır. Ruslardan ehemmi· 
yetli ganalm elde edilmiştir . 

Berlln, 26 (A.A) - Alman ordula_ 
rı ba§lkumandaıılığınm tebliği: 

şark cephesinde, muva.ttaklyetll 
Alman mahalll hücumları ve keşif ha 
reketleri yapılmıııtır. Düşm.a.nm mUn· 
ferld hUcuınları ptıskUrtUlmUştUr. 

Bomba uçaklan, gündüz, Lenin -
grad, Novrosillk'de ve Kafkasya kL 
yılarmda bulunan mllhlm askeri teais 

lerl bombalamışla.rdır. 
Laponyada, Alman ve Fin kıtaJarı, 

§iddetıl dUpnan hUcumlarmr pUSkllrt 
müşler ve dÜ§ınana ağır ve kanlı kL 
yıplar verdlrro1'1erdlr. 

11 nisandan 25 nisana kadar Sov. 
)"eUer 312 uçak ka:Jootm ;;lerdtr. Ayni 
ınUddet içinde şark cephesinde bizim 
kayıbrmız 36 uçaktır. 

Bir Alman generali cephede 
öldü 

Bertin, 26 (A.A.) - Alm.a.n ge. 
nera.llerinden Berhtold merkez 
cephesinde ölmü-,tür. 

:~ ıCc * 
Moskova, 26 ( A..A.) - Röytet': 
Gece yarısı n41§l"Cdilen Sovyet teblL 

tt: 
2S nisanda cephede hiçbir mUhlm 

hAdl.se cereyan etmemiştir, 
25 nisanda, hava muharebelerinde 

ve yerde 68 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 

Biz on tayyare kaybettik. 
Bar.mtz denizinde, barp geınilerimlz 

12.000 tonllltoluk bir dUı:man nakliye 
gemisini batırmışlardır. 

~~~~~o~~~~-

Aımanqadan 
" 

kaçan 
General ]iro 

Yerini haber verene 
100 bin mark vaadedildi 

27 - 4 - 1942 

Amerika ~eni al " 
do yayı işgal etı 

(Baş tarafı 1 ıncı sa:ı,fa<l.aJ 
bild'.rmiştir. Adanın müdafaasına 
yardım edecek olan bu kuvvetler 
m:ıhalll idan ile muta.bık 'kalmdık 
tan sonra gönderilmiştir, 
Diğer bölgelerde kayde değı>r 

b..r şey yoktur, 
Vaşington, 26 (A..A.) ·- Yenı 

Kaledonyad&ld eerbest Fransız fi• 
losu serbest Fransız üslerinden is. 
tiiade eden Amerikan filosu ile iı; 
birliği yapmaktadır. Amerikalılar 
i<::in en k.rynıetli stratejik üslerden 
biri Yeni Kuledonyanın merkeri 
Numea.drr. 

VAKiT: Yeni Ka.ledonya. htir 
Fran.qızla.c hnkiimetlne 940 eylil . 
lünde iltihak etmişti. Avustlıı.lya .. 
nm doğu sslıillnde 400 kilometre 
uzunluğunda 50 kilometre gen.işli
ğinde bfr adadır. 

Dö Golün telgırafı: 
Londra, 26 (A..A.) - Fransız 

mim komitesi dö Gol'tlıı Ameri
kAiı ordusu tuğgenerali Pac.ch'a 
bir telgraf çekerek AmerHtan kr
talarmm yeni Kaledonyaya gel
:ı:neleri ve ora.da mü.stemlekenin 
müda.fa.a.sı için hür Fra.n.sızla.rla 
işbirliği yapmağa hazırlanmaları 
m'üııasebetile boş geldiniz dediği
ni bildirmel.ctedir. General Batch 
bu telgrafa verdiği cevapta ezcUm
le demiştir ki: 

Size il t.ibs.k ettiğimizden dolayı 
iftihar dU)'Uyoru.z, Ve mUcadelenin 
alacağr neticeden eminiz. 

Viş\ proteırt-0 ediyor 
Vlşi, 26 (A.A.) - Aoağıdaki 

resmi tebliğ neşredilıJliaıtir: 
Birleşik Amerika harbiye ruwr

lığının bir tebliğinde Yeni K.a.le
donyaya Amerika krta.larmın gel
dfkle..'i. bildirilmekte ve mahalli 
reanıi maJcam larm tMvihi ile eön
derilen bu kıt.alarm. ada mlldafaa
römd~ · birliği yapa.caıklan ilave e· 
dilm " edir. Vatanlıarm& karşı i..._ 
yan eden bazı Franstzlann 1940 
eylülünde Yeni Kaledonyayı ele 
geçinn.iş olmal&:rı: keyfiyeti Amo
'riknWara omya asker ihraç etmek 
sa.IJ.biyetini ve~ Dö Gol veya 
m.Umcsı:ıiller.i Franea namına söı 
söylemek iç.in hiç bir sıfata sahip 
<.loğiilerdir. Frans.m hilkümeti va. 
singtondaki Fra.nsT.z elçisi Ha.nri 
Heve Ameriıkan hükfimeti nezdin· 
de ·protestoda bulunmak lizere ta
limat vermiştir. 

Cephelerde daram 
(Bal} ıtıraf ı 1 inci 3ay/ada) 

raplarla karışarak mu.aıUman olan 
Saka.lova'la.r da vardır. Fak.at yerli. 
ıcr ipt!daili kten kurtul&mamI§lardır. 

Adada pirinç, pamuk, kahve, kaka_ 
o, kauçuk, ~er kamıfI, be.kır, aıtm, 
demir, kurşun ıatUıaa1 edilir. Yayla_ 

JJondra, 25 (A.A.) - Dlln gece ıarında. sıfır bellenir, Şark eahll:lndc· 
Almanyad:ı neşredilen bir tebli.?. ki Tamatave limanı bir demiryolu 
de, Almanyadan kaçan Fransız gc. Ue adanın merkeZi olan Ta.nan.e.rlne 
neral,i Jıronım nerede bulunduğu. şehrine bağlanmışUr. 
nu l:ıi!Jirccck ol:ı..11a l 00 bin mark BlitUn bunlar, Madagaakar için bir 
mükılfat verileceği, generalin k~· kıymet dc~lldlr. Adanın IL81l istirate. 
mac:mn yAr•Jmı edenlerin ölüm ce • jik ehemmıyeti vardır, ki bu harbin 
za.sına ı:arpıl:-ıcah.ları hildirilnm• • can noktalarından biridir. O kadar . 
tir. Gcr!Cl'.l. lin resimleı i her tarafa ki mihver bu adaya bAkinı olmakla 
göndcrJmi~t~r. mUttefiklcrc en bUyUk darbeyi vur • 

General, Dr:!"d"n yakınrııda ve muş oınbilir. Daha doğrusu :Madasas. 
Çek hucludııua 25 kilomctr "'~cs:ı. gar mıhverin eline geçtikten sonra 
~ed•' I~onig<>tcin knJ,..<ıi•ıdcıı kaç • mUtcflklerln Rusyaya yardım yollar: 
:r.·cıtır Kwnrlbhe b:ı!':ka'.:trrnm yar. kapanacafı gibi Mı.sır, Libya ve Al 
'iı:n "ti :-:ı ,.,,,:ııc:ı]J\·oı. B•ır:ı la bu. rllH\ mc:ıel••.<:I de mihver lehine lfalle 
lıman lli~c: F;etı".'!"::I \'C am'tallcr di!mlş olur. 
gibi _::('n~ral Jiro tin Almanlar;.ı 1 Rommeı SUv~yşi ele geçirmekle ay. 
kn;ı t.~'tr.1 fi!i'ih~ "-:rr:mıyaca<Yın~ 1 nl ı~ı yapacak, mUttenltlerln yolunu 
d-ııı· .. ,w \"ı>r::ccnı•Qlı. Gen"r:ıl 2 > J<cllecektl. Bu, Almanyanm gene en 
;ene evvı·l akci···crin<len ) aralıy • tUyUk eınelidlr. Halt!\, Şark cephe · 
ken bir Alman hastanesinden ka • sinde ha.rekMa b~lamadan önce su. 
~arak fngütereye gelm.iş, oradan veyşi ele geçirmek, Alm.anya,mn h,ırf> 
F'ranıJaya ~ece1'.'e'k harbe devam et gayelerine ula.§masnn daha çok hlZ... 
mi~i. Bu defa <l:ı ayru mırette ha.. tandırnıIJ olabilir. Şark cephesinde 
reket edeceği uı.nne<liliyor. Gene.. müdafaada kalmak SUveyşi ele gtıÇir. 
raI 1910 mnvrsmda 9 uncu ordu mek.- Ve bundan eonra yıprandırma 
lrnmandan:ıyfu, Ön saflardaki ha. harbi yapmak.. Hava akmlan ile 
ZJT'IIkları kendi g<:izilc gijrme-k ister Rusyanın mllhlm 88.D8.Yi merkezlerini 
ken esir dil"-mi.i;ıtii. bombardıman etmek .. 

General geçen harpte kasap çı • Amerikanın Yeni Kaledonyayr ifgaı 
ra~I kıyafetiyle kaçmış ve mühim etmes'.nden sonra Madagaskar llze • 
aıtkerl maH'ımat ~tir:ınhıti. rinde bir hareket yapmaları, bu mU· 

Madagaskarın 
işgali meselesi 

Bern, 26 (A.A.) - İtalyan Radiurbe 
ja.nsı bildiriyor: 

!Abazalardan dolayı mümkün olabilir. 
Şark cephes!:ndekl hıı.rekft.t hava 

harbi olarak devam ediyor. Almanlar 
cephe gerllerinin bombardmıanma §ld 
detıe devam etmektedirler. 

Japonlar, Birmanya cephesinde bU
Uin gilçleriyle çıırpışma.kta, ÇinllJer 
Japon taarruzlllrrnr kırmak için çok 
kanlı harpler vermektedirler. Bu cep. 
henin önümüzdeki hatta içinde bir in.. 
kil'at kaydedeceği umulabllir. 

Bulgaristan da IU tqmalan 

İsv!r;renln siyasi kaynaklarma göre, 
iki senedenberi mevcut bir olayı teyit 

etmekten başlta bir §eyi olmıyan ce· 
nubt A!rikanm Fransa ne slyast mil. 
mllna.ııebetlerini kesmem lngUi.zlerin 
ve Amerikaltlarm Madagaskar& ka~ 
bir işgal hareektlne bqla.ııgıçtır, Ay. 
lardanberi tasarlanan bu tecavüze LA· 8ofva, 26 (A.A.) - Pırot şehri 
vıll'in iktidara gelme11i bir l:ıahane o. .Mor3va ve nibava nehirlerinin taş 
ıacaktır. mast yüzünd~ ~ a.ltmda kalmrş-

General Mihailoviç' ==t.rr·===== 
. . d'td•? IMalımud Pa1a'dan seçmeler: 

esır mı e ı ı . -.:-;:::-h-:- .hlb ı .•.. ,..,. •o ~ ı ar<1-m:ı sa o an, 
1.ondra, 2S ( ~.!\..) - Lon1lır-tldn. Hen ııe ~ üı:lc •ana, niyaz edeyim? 

:mtıer Rusyada. yemden hareırete t:ı. b"l"'e 'nın ba:ı:r verlerin<.lP. toh- 1 Bi?: eı ,·ckf111 ıeruı l"rı geıenleıi) ı' v:ım ediVı)r. 
nacaıı.ını a8ytedıkt n sonı n s z ıke is::ı.reLI ri .., crı'miş ve uçak.sa. I clcıne11 ( veı,11 tlcrm rUesası) <leme_ !rrav:-ıdi c nhc1inde, ,Jiç bir de-

t kı Yugoslav mahfillerl Gcnenı.l Mi- ~:m ıılim-ii rahfm .. tt rahmamıım, 
1 hailovic'in E"Sir dilştiiğü hakkındaki Ben ne beyhude .kc,t;f-i riz ede. 

rlne şöyle devnm etti: 1 var Nı.tnrvaaln ates açmxştır. mclL 1 ğiıfklik )o!tlur. haberi yalan"'..:unışlardu-. yim? 
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VAK 1 f s 

Ordu ıı 1"' p· 
f 

ıv.ıı tı ıganO"o la lhlıleri a arında ~ 

l~~~U~) 
!i~~t~:~!.n.I ürettipleıin m"sa eresi 

;~f!:!::!~.:~.":f~J.. 50bin lirayıAnkarada 
Ol()q~e;~.tebcllilr ~ttiği yu bir lokantacı kazandı 
t1cnt d . Dlillctınin m i..,'bet ı ime, m~ 
n • Unyayn ili' ııçılan penf}ercsl 

~ P.md'ikten Bostancrya ha:reket Gazetelerde Matbuat fok'nlsyen-
clen 17 numa.rn!ı banliyö trenı lerlnin bir mü'Wllere \-erecekleri
B<>stanctya yaklast ğt sırada bir ni okuduğum zaman bu ''tcknls
tekerleğin bandajı çıkmıştır. yen,, süı.liDün manasını ilk b~ı~ta 

l..okbmotif makinisti bu yüz- b\·ray111namıırt.mı. Asli metni oıru. 
den husule gelen sarsıntı üzeri- yunca. "telmlsyc11" in, "mürettip,. 
ne derhal kaıtan durdunnıya. mu- yerinde kullanıldığını anladım. 
va.'ffak olmuştur. Bu suretle pek ''MUrelüp", matbuat. tarihlnilrln 
fena netireler '-ermesi mubteınel Pek değerli bir ya<llg~ndrr. Bana 
o1:ın kaza önlemnfcı ve derimi va- dokunmamak, oolan doğduklan 
ziyet ista.5yona. haber verilmi§- adla anmak. bana daha ~ ,.e 

yetinin, kurulq :;artlarlle, ~r
•lrğı yardan l~lcri ~da sa.tır
lıır da var. Bu haberden öğreni
yonız. lii se iz adasız rAlı,Ş&.D bıı 
aziz \'İcdım. yu\'as~ bir yılda altı 
bin llralıl< yaronnda bulnnmn~. E
mel<tar lhastala.mın, sa.kiltlanna, 
ftrkadıışlann arkalarında bıraktık

lan dul \'e yeUmlere lıarran:m bu 
ııara, 7.engio kasslarm değil, zen· 
A'fn \'e mert ~1irddel'ID haı.ln in
de.n \·eriliyor. 

nC'rı hlel<toplerdir. 
~anıu lnC'kteplerin )etişttrdlği in· 

arın ha 1 _ 
lıad rp mey< llllin<la oldub"' 
lıuıtr ?Ieınleketfn in~ ı i inde \'e 
dı lll'Uıu.Ic de ü tün bir mc\ ki aı. 
~t:n 1;-"11 ~ inltfır eder. :."'.iOD yüz 

ıı. ~ k Derı hareketlerin ön sa.fıa
uıı llhnn ordunun ytmsek ktilttır 
J. dl'~l~ıını rclıber ol:ı.rak gfrdük. 
ı:inıd ıJatt.a, ri)n2iyede, müsbct 
1 • t· taribt-0 d onlann er· 
~ r nıiUetin fikrini besle<ll 

ılıı 1~un bıı Ustün lu~meti yaom
rc,~ ı.siplju lw.rnkter: hare'ket kud. 
lir.ıbl eren \'arlığı da ayrıca mille. 
• at bUJıa.~ müncv' erleri ha. 
ltch'llllıeadelesine yeni imkllnl:ı.rla 

0 
l7. edel'<?l• se\ kctmektcdir. 

rat Milll Piyango idaresine müracaat 
ederek parasını almqtır. Yahya Arat 
*>il gUnlerde biraz para sıklntısı için· 
de olduğunu, kc§ldeden bir giln evvel 
bilet aldrltnt söyıemi§ ve demiştir ki: 

• tir daha sc,·imli görünüyor. 

Amele ek'pleri kaza yerine gön '?kal'& puma.kir, küt üroaklı 
deril.mi:i ve telıerleğlriin bandajı delikanlılar'. ka.salar başıoda lb&

bonom vardı. Hemen bonomu ödeyece. frrlrvan vagona. veni bir tekerlek det eder &ıbl hep ayakta ~·~
ğfm. Bu para Uc daha neler mi ya· takıimasına giriŞllm.iştir Bu ..... lar. ('ı«akkea girdikleri hu mürek-
pacağım .•• Oramnı ben blllrlm artık... den hat bir müddet k~ ~ kep ve antlınu\1l.D kokulu bttha-

- Kul mkılmaymca hwr ye~

mez derler. Bc.nlmk! de öyle oldu. Bu. 
giın 'bıuıkaya Mcnecek l?iO liralık bir 

• - ------------------------ı:--_;__nmı_...;~:_r...:. nelerde, yavaş ~-avaş büyürler. 
Şaks".darma ak düşer, almbnıtd• 

Dün sabqh Ankaradan 
dönen Valinin beyanatı 

mihnet sabanmm hicri h::lirir. 

2\~ürettlplerin, geceli gUnCliizlii 
döktükleri alm terile kazandıkları 
ızaten nedirf Değil böyl0 aU Ü<it 

piya&W hulınuı giln!erinde: lıat. 
ti tabii art!:n irJode bile gl.iç ge
çinf"bilirkr, 

iBöyle iken, kendi sofralarından 
ıi1h bin lira ı_'ibi ----onlara göre-
hayli ~·üksek bir yaraunda bulun
mu~lar. Onlann bu temiz \"e asil 
l>aı:;anlnrl lın~ısında heyecanlan: 
rr.anudi kabil olmuyor. 

4tıı l't]u aflnnnd:ı muayyen bir 
~ aıı için çalışnınk snaclctini hls- Yakacak of isi 

ku ·uluyor 
1.Q;.n hl'rkes onun insani Jıayıı.tı Mlııt piyangonun 23 nl.san çeklliJL 
bırnı111 <J__e ne bU5Ulc yaratıcı izler nin talihlilerı belli olmuştur. 50,000 
lıtnıattı~'lllı bütün hnyatm<'.a unu- liralık bllyült ikramiyeyi Ankarada 
tı"<l/' Her ıuıiye onun olgunlaş· Sanayi caddesinde Aydın oteli altında 
~ır. ~1 rulı~n e<>crle~. ı~e kar lla.- Arat loknntası ııahlbl Yahya Arat ka... 
,

11 
h ertlerııı pi lkoloJı ınc büyu'k 2anmr:7tır. 20,000 liralık ikrıur.fyenin ı Sir kaç gtln evvel Ankara.ya git- ! Haydarpaşa 'gannda .kendistnı 

l;ıl'ı ~rl~ul:idc te lrler yapan, on- bir parçasmı Antaltyad:ı dıımlrcı pa. ı m1ş olan İGta.nbul vııll ve beledi.ye kart;ıtlaya.'l bir muhArtirlınlzc Dr 
ttJ.~n~enı bir Juı.~:ıt görü~iine s:ılıip zarmd'l demirci Edip Yıldı?., diğer reisi Dr. LQlfi, Kırdar, dUn s:ıbah T~ütr; Kırdar şu bevnnatta bulun~ 

Müı-ettlp, medeniyet kl'rn.nmın 
ba§mdt ~ Urliyen bir ,·arlıkhr. S<'s
sh:, i<ldla<ıı:r., :!'lınıt U7. çalr§lr. Kar· 
makıı rısfe< yazılanmm, "Hiyeroğ

lif,, den kalır yeri olmayan miis
,·eddr.lerlmh~i gürül <>üritl okur, di-
7er: kumpasın( la hirlldirir. Fikir
leriml7.i, duygul:ınmrn illnmekten 
kurtaran o dur. 

l le dön geooki mUsıunereJi , .•• 
renler. malbuatm bu emekb.rlan 
imiş, Gazetede mürettipler cemi-

Mürettipler, matbuatın adsn kah 
ram:a.nlarıilır. Bıışardıklan l~Jerin 
hir, birine lmmlnrmı atmazlar. On· 
lan kim e blbn07., tanıyan buJnn
h\6Z. Ba.ri blzler, onlan I~ basında 
görüp tartwılar kendilerini mıut
mll!!ak! 

HAKKI SUHA GEZGiN 

ııı ıc 0 tdu hayntı bizim gibi büyük pa!'Ça.sını da Antnkyndıı. tuhafiyeci ~~hrimize gelmiştir. Va!.iınil!:, Hay. 
1 1nu~tur: ' · 

~· a?elcler tarihinin son usnı esi Mehmet ltaznnmrııtır. on bir. liralık darpaşa istasyonunda vali muavi· 
ıı:ı.~tıı alan bir millet tı:bı dn.lıa us- .!.ltram1yclerden birini t11kcndc:-unda ni Ahm!!t J{mı1t, MA.'rdin vatilığlne ·- Ankaraya bilhassa lstanbu
t.Oer d~hn ı::-cn·s manıılnr if.lılc demirci Ömer Karado~cın kaz..-nmıj. tnyin edilen eski vali muavinlerin- ltın kömür ve odun i::ı-i için gJtmiş
>at~ 1•n mnnn t~k kelime ile hıı- On bin lirayı knzanao öteki b!let ız 1 den P.aşit Drunlrtaş, diğer vilayet Llm. İ§ler:mi henüz t.a.mamlamadan 

[~~] 
r. mirde bt!.)1 HUı;nU Kızılay tararmda.n ve belediy" erk!i.nı tarııftndnn kar- geldim. Onun için iki gün sonra 

•:ıi:.arilıio büyük tecrübelerini gör- s:ı.Wmı~tır. §Lanmıştır. tekrar gideceğim. Şu kadarını ya· 
Yabancı dil 6ğrenir

ken kendi dilimiz ı ı 1~1 "iinl g i · f .. zabilirsini.z: Odun ve kömUr iı;inı 
ttiı:ı "" er et nnıs, enn guo. Beşbln llı·nlık ikramlyclerd<'n biri tcd~ için bir ofis kuruluyor, ismi 
'tlıı hıztıl"llbmı tntmıtı bir millet nin yarm Tnrsusta KoUcj altıncı &1: Bir tramvay romorkörü (yakacak e>fisi) olacaktır. Bu hu-
~. lıc>~~~t an~ 1.-uwctll olmak- nrftan Bedi Scrhıı.mnrnt'n, yarısı da yoldan çıktı susta.ki kararname yakında ç:ka- 2 ca.bö ana dllim.itliı ~-ı:::&"uzu 11

-lıt , ne gü\·cıımPlde korunc.n yine Tarsustn Koıe• birinci sınıf tnle· 3 nisan dolayrsile Lonclra- ~ u.u;-

i~. Tl\rib nn .. :ı.-. U1 • r §eY değil: be1erine çıkmqıtır. Diğer beş bin Ura· Kanı.köye ı:;clmekte olan l0.9 · ya toplanmıs vatu.uıu"'9la.-ll arlı'i t b 
1 

bf 1 J Dün öğleden sonra Bebekten caktrr --..b..-t rfne hükmeaecek bir dereceyi bul 
\ rı1 . in oylc ganp mllletlerı uk ikramiyeleri kazanan talihliler numaralı vntman torahimin ida- Bu e&bahld. bir gueteniıı, lstt\n- rımtzdan birnaçı. Londra radyo- :ma.11 mıdır? Diğer bir tabirle, ltııt\ı1t lcı hayattvını başkalarmrn §Uil!nrd.ır: tstanbulda Yalmcık lll\ 

0 
bul bölge iaşe mild{lrtlne vali ye- sundan fl.lla.vatana seelendi, Kimi Türkçeyi de mesela ~-lizce gft>i 

tııı,ı~ll<':ı.klanna hnkikaten fnan- ı kul öğretmeni Hakkı Gilreı. İııtftnbuİ res:ndeki 249 numaralı tramvay 'rine imza etmek ve vali Mnuna Ankara.Oa, kimi Iat>ıınbuHla, JG'mi mi Jrotıuşıfüilıym? 
~ııı r. htulutlımnın: baynık1nrınm Emniyet birinci sube memurlarmdnn Tomörköril l{uruçe'jllleyc ~ldiği kayma.kanı ve ırı:a.htye 'tnUdllrl.erine Çankırı, iki.mi Tra:bzondaki anne Ne ~liri, "'?:çeşit kon~
t14ılan e•jnl politnca kombinezonla- Hıfzı GUner, üskUdarda. Yeni mrhoJ. \•o.k't yoldan <}ı:kmL~tır. emir vermek ıxıWtfyetl verildiğini ve babalarına selam .·öndcriyor; larda bi:r ı~ ibulamad.lk
ıııullh • ıııuaJıcdclcrin mlisc'"' c ., le Kuyu sokakta Bcdros Şener vlnc Va.tmuı bu vaziyet knrşısında yudığuu söylüyorsunuz. Benim hatır soruyor ve ıSağhklarmı bil· tan fbıı..şka.. eon lö~ )lk)Jr *"Lo
ll!rıJ.ir l'fn ifo<lcl<>rhıdcn beklcmh· Üsküd3J'da Pazıı.r ba§mda ndını~ ~e§. tra.mvayı derhal durdurmuş \"C böyle b!r fJeyden he.l>erfm yQJctur. diriyordu, "y~IZ mcld.up" di- • ıref ffaiıdi" ~ilmlerinin ~Ajla-

ll1ı · • rlnl Jstcmiycn bir vatandaş: kamnın önüne ~iştir. Bu yiiz- Esnseın bu, iknnun iŞldir. Kanunda yebileocğim' .ı bu çeşit l<onuşına- ~; a7ıgif~ veya. Amcrıke!mın 
b~r fncıanm en mühimleri büyiik den seyrüref<ır yarım &at ka.· tadiUit yapzlmadM böyle bir y Iar, yirminci a.<Jır fenninin en f!e- ~ ~ ta.rzmı .. Uirk: 
~e :~onrn-;mdn bu dün~·a Uıcrin- 50,000 llranm kahramanı Yahya A· dar gecikmiştir. mümkün değildir. \'İnlii \'e faydalı bıtluşfarından bi- ~ iyı kon ran J:ımıangı 

'il anmıstn. :ridir, Ona "~i mdct:upıqıma" bir y~n tcl!d'-fuzu Bibi • 
ltl'ı 11~Ün bunlann bayat kurban- .. ,., da. &ınebilir N~ postası, ne pu- ciddt bir ~ ka.rşılamcyonız. 
~ beı; tutn.nm üstünde harnbeleı· ·l t aş e M ü s t eş ar 1 n 1 n beyan at 1 ıu var. ım.Zası tepesinde ve ıar ~n bir ~e.r· "Loreı .. ~al'-
tj ı;ında bayrak ve istfülül hasre- ~~ rihi, dinlediğiniz dakikalarm dt' :Rmle-i!ım if:ıGrl<çe dutıııi.jla.-

flc Yıınnı:ı.ktadır. ~ içindedir, Günü gününe ulaşan tmda !kldlatlllM ŞiVeyi bile, lhmk 

?tll.' "!'P sonnı ı Ttirkiyesi bu hadi. ~ T •• k • t • k rnektiı.p!arın tn ''acele" si En arasında pek çabuk yaykli bir 
'ııı1ı.!in ortasmda hür yaşamanın ~· ur parasının lŞ ıra ıy ca.nlr satırlar ... Hem şö~~~ bir koo~modası ~~ ba-bı h,::ınl bir mundcJc lınlledcr gi- .. ~ • güzel kO:aylıj?ı daha ,·ar k.i, mek· ktm..tnBM. ~ etmıa, b&,,le Ç&-

llf letrnııııtir. ~ 1 lanl imkfın ~ dt)i.; 11.trı ı: bir Z&mnn reali-.t Aiirtışten .. ~ t • c l d •• •• • ~ • .. tubu yazan okuyor, ~ ~ti n~ daha l,ıt 
ıı~ ~ f!ıtikU\linc, htirrlycti- :~ rn e l n l as a uş ll r m ıg e c eg l z ~ t~ ıbu mtinasebctlc bir nokta- <>la.cağı miita..'easmda. bultrltlTnitt' 
dl' <'tık keneli ku\'\"etiııl müc·yyi~ ~ • '~!ya sapl~p kaldım: Lcmdtada tum. Bu, ayııı ·r ~e .•• Fn-

lııti~~; tır. • • ..~ Mersin, 26 (A.A.) - taşe mUsteşarı ŞUkrU Sökm"n. itablliyeUnl azaltır. Tllrk pnrasmın ışura kabillyetınıti~ tahsil goren ::ntandaşlnmn~ blr- k~t Londradn b hman 11:eBQ}eri-
lli.Q • ıt harbindenbcri Tiirklye. ~" sUer evvelki gün genç tUccarlarımızla, dün de halkc. asla dli,,Urmlyeoc11oız ve her ne babasın• olursa oı-·n .. 1 b9:1'mıa, konu.~ınıı.larmt değ13tlr- m!rlft tür+..- :kon ruanl\dn,• 
" 1 uı.mu " hr • t· bi ıh " 'V " " .,.. n~r y~IL t d ""'-"1 ı ,, ... ~ ... al'tlntı j e ırn~ e 1 r U t\ vinde çiftçi \'e bahçeclleıimlzle hasblhaldc bulunmuş. f. m~ • ı.wıU CVum.ıI O ara~ gtlm ™1~ , 'Jlıden llftak-
blıtrn k altmd lır. Dn gıırnnti ~~ tur '.MUırtc§ar tUccarln muhtelif mevzular Uzerındc bunun ltıymetını muhafaza edeceğiz,. ,,~ ıkon~~~Jarı! ôkudukkın yahan- laermş fb!-r ~ıını. eeztnoe. ~ t-a-
'll~ ~'':etimiz.in, bil.im Kilfı.fıı. \~ r.füuşmeıcr esnnıımdn czcUmle ııunları söyleml~tlr.: l\.lilsteşar şehrimizde mevcut ithal eşyasından manı. ~ aı dılın ~tvesıne kapıl.nu§lar. Dil bif olarak daha ~ bir ~ 
\ııııa:, izım h-U\'"\>etimizi he. • ~ "' ''Hilknmctln ana prensibi ithalatı 87.:ımt şekilde ko. faturaların yilzde elllslnin derhal tevzi edilmesine e." le.rinı~ ağızlarının içinde jclAtinli si•-.,. ıt......Ar1.'X1!: ve yabnneı mem-
r k .. an hn hesabıı. •. h 1~ r: b • .ı... ıı.....l.,,...• "· ;ruvv ~..., ~ ~ nA• ~ore n- 4 layl.a§Utmnktır ıtha.1 edntcn malların tevzllnde bunıt1 rr.lr verml11lerdlr. ~ ır m:l.r~" ."'u ....,, ... rıp .... onuşuyor- l~ bırlnına.n bCtün Yatan-
"id· '"~en mmi t«rlibcmlzin l'S(' ~ • O " ~ ltıl"JMtJ:> ıı::rıb lA1

• k • da k 
1 

ır. 1'ü 
1 

· • <t rın memleketin her köşe11ine ihtiyaç nlsbetinde daı'tıl. Sökmcnsller saat 15,50 de Ceybann gltmia ve lstu. ~ -.:··- .r:.· 1 yuvar tLA, ay an bir rrnuza endi d'tleıinin bü-
el<ti~dlr r t ordu u s;ıılhıımuzun ~. masmı ıstiyoruz. Bu dnğıtış nişoot dAhillnde oımaan yonda Vali, rcmni ve husııl!l daireler mUdUrlerlle bir.~~ 8?~~Y16. çalnnları .. var. _!abancı tün istiklalini muhafaza etmeleri 
Otııın • ~ flnt yUknelmeslne St>bcp olt • •~ıı da pnramn:ın i;,Urn çok tuccıırlanmız tamfından ıığurıannırıtır. .ı dıl ognmırken O dilın tclilfuz hu için acele ta~siyelerde 'buhmırnftk-

tllı;lt"rj ~~da hi:t.met .,.iirocrh < .. """,.'"" ... ""•"".,"' .. ,.,,.."" .... ""'•.""• .... ~~~~.:l::""..,.'"\,.""' :.ı ~ su.siyetler·ne vurdiğinılz önem, a- ihti •aemı Mı.1'\l'01"'t.m. 
oe<anılıımali n1Jferuizilir. SADfU ER'f EM Bize katmı.a., ynba:ııcr ımm!e 

}{adar sabahJeyin ro~ıncla bir a- hiş bir \'11tİ~t karş~ında btilu- ketlerde. ya'ba.ncı dille ~ 
ğırlık, gözlerinde bir yorgunluk, nuyorum. ve o rolde ~ vasdyetinae ~ ~ll#ıl".;::::=========--== 

18 Sabahattin Konseri 
lıJ llu nkfj:ımd n 1 tlb:ıreo 

r 'l'ıyııt l\i\ rosn Uomedl KIBmmdıı 
~IN'J..ARIN BEGEl'ıı'"DICI ........___: __________ __ 
~Yıl evvelkı Vakıt 1 

A 27 ............. 918 
~tn 'k erı alılann yardımı 

l\..ınc?1k ~lltdttn atııann müessir bfr tarzda 
eııınl'da Cdcınemcsfnde.n dolayı I<"ran 
llttınıtltta h:taıı olan tecsstır gittik<:<-

~· ~--..__,... ___ _ 
... Pazartesi Satl 

27 Nisan 28 Nisan - _____ , 
it. Ahir: il 1 R. t\hlrı 12 
\ ırım: 171 l{ncıın• J7'> 

15.IZ 
9.02 

1%.00 

\ D"Ot- t.uın 

6.&3 10.0S 

l:?.13 6.IZ 
16.02 9.01 
19.02 ıı.oo 

:o.u 1.42 
S.17 8.lS 

llaıııd SAHlBl : ASIM u~ 
lJ~ftı Yer: VAKlT MA'I'HAASl 
~ı N~)'lllı fdare erten 
''e[tk ~ Seveııgil 

bütun vlicuduncla bir halsizl:klc u- Bu çl!hre .. bu ses .. bu kelime- bulunan vatandaştftl', kendi ~ 
yandr. Saatine ooktı: •ram 9,5 .. Ya ler .• i.sim veremediği bir korku la.tında kaldıkları zaman dahi, 
n nçtk b:ro.kılnuş istorlar arasın- Radar'ın büt:--ı oonliğıne hakim aynı ya.hancı dille ~rü;ınıclc iti-
dan odaya gUne'.? biri~ ordu. Pol ya. oldu. vadma k:ıpıTmaktan sakmma:lı-
n heline kadar çtk!.tı.k olduğu hnl- Yazan: 1' ran~uva Körmenıli Çeviren: Mu%afler Acat _ Allan aş:kına söyle, ne var, I dır!ıar. Ana dillerine en bUytik-
de ayn:ınm önünde idi. Beline bir şu müthitı §ey nedir? Ben de öğ- zarar verecek a.!!§.kanhk budur.· 
havlu sarm~. başmı aynanm içfnl" - 51 - reneyim? Kendi :meml ilretimi2'1.:le, Türkçe 
glı-cct'kmis gibi ön ta.rnfa doğru th, Kadar yattığı yerden arkadaşı- "Ş'mdiye kadar hiçbir saba- - Ton)•.. konlL<::m an vatandc ... }an nas·} 
eğmişti. Kadar aynr.y:ı b:ıkt ğI za nı tetkik ediyordu. Anormal b.r hı.ın boş geçmemişti, diye dil- Pol sustu. esasen zayıf çikan tenkid edivot'Sa.k, y9ı00.ncı ilde de. 
mnn Pol'iln dehşcttc.n bfiyümü" vaz'yet mevcut olduğuna dair için- şündü .• Pol bankaya giffiğine gö· sesi artık bir çocuk yalvarJ'§ına kendi ar:ılnrmda Tlirkce kon'lll.1-· 
g6ileri1c kamla~t'. ele garip b!r his vardı. Pol iiti kc- re demek ki paramız sona eri- dörun\iştü. mryan vatan """tara a}'lll tenkfd 

- Ne \"ar? Oı-ada öyle ne yaııı- limc> ile kendis'tıc ve<la etli: ror .. herhalde avdet etmemiz lft- - Tony,,. dedi, Y omoyo beni a- ~özi e ba kmalry~. A vrupa.nın 
yorsun? - ~ch':r<lc mühim bir işim var, zrm."' şıladı. Ben de 7Je:hirlenclim. he

1 
r tür;rı .il'm ve fen ilerleyişleri 

l.)i~-c sordu ve ani bir huzursuz- Bımkaya dn uğr:ıyaca.ğım, sant bir" Ve Londrada geçirdikleri gUn- Kadar'm yüzü b'r anda allak n · '!'ereJ~ ' her \"a~T'ı..ava baş vure-
luk uykusımu kaçudı. Pol acenıi kadar döner:m ler fazla düşünmemek için oob- bullak oldu. rak kenditni7,e mal etmek yur 
f'~km bir hareketle arkada§.IM rinefs etti. - Aman AJlahım .• yoksa fren dtımum rctirm""k ve ~J rdan 
döndü. Yl.iz1lnde bir damla bile nedi ve fazla izahata lüzum gör- gi mi? favôahırunıya savnsmak millf 
kan kalmamıştı. Ölgün bir sesle: ıne<kn çıkıp gitti. Pansiyona dt>ndüğü zaman ea· Bu sözler Pol'ün vüzündo daha vU'· ~,..,, fn.rtrdır. Fa.knt bu ımı-

- Hiç .• Hiç bir scyim yok .. an. 
c?ı •• Sen de uynndm mı? 

- Fa.kat ben seni hiç de iyi gör 
ınliyorum .. diye :Kadar dcvnm et. 
ti. Yiizün a.ltüsL olmu~ .. lfülfı ken
ilini toplnynma.mışs•n.. Bu kada.r 
1;ok mu ~ti.'1 ?. 

- Evet hakikaten buiün bfılıi 
kendimi toplay:ı.mnclım. 

Ve Pol böyle söyleyip son bir 
defa aynaya baktıktan sonra gi
ymmeğe başladı .. Kadar hnyretle 
sordu: 

- Banyo yapmıyacak mısm, 

} okiıa. banyodan çiktın mı? 
- Hayır .. fakat banyo yııpmı

yacagun.. Biraz eoğuk aldığ:mı 
znn nediyorum. 

S~tula.r. Fol bir iki clakikn 
içinöe tuvaletini ikmal etti. yüzü 
tabii rengini almt.<.:tı, fakat gözle
rinde garip bir mr1nnnın izleri var· 

Kadar ~ncyerck tekrar yatağa at ıbir oltmıştu, PolU oda.da., UZc· mtiUtiş bir mananın husufünc na. kenıii ö-z..,llAld{?n.ıtıi.zden en u
uzandı "e derhal u)fkuyn dıılih. U· rinde gömlok olduğu halde ay- sebebiyet verdi. f a;k bir &ev bi't> kn:vbctmemek 
yandığı v~it snnt on bhi geçiyor- ntınm karşısında. bulunuyordu, _ Evet, dedi, öyle.. kanT1Ii.I aynı mint ,,.;;o ... ~1·ı::n Pn H'?.ım':' 
ılu .. Bany~ ya.ptJ, knhvıı.l ı Kadar sordu: tahlil Men doktordan ~liyorum tamjnat,,ı·~ 
elti. ı-:;3ba.h gazeot,•o;ıi.ni gllçliikle - Neredeydin? neticenin müspet 0lduğı.mu bil.. HiKMET MUN/ll 
okurlıı. Sonra r.a.nı erklilnı§ oJtluğu _ Şehirdeydim. d'rdi .. 
lçin s:ı.lona çıktı, mister ı-;olha:n K d ·· ı -ı. bi 

b
. 1• k ı· k K·..3nr arknd""•·mn nılnına nü· a ar ro · enc\;U!\ r tek süt ile ır:->a.ç e ıme ·nnu.o.tu, pansi- u.u "°'J b lamı d 17..,._, .,.;ı ' 'b' .. b fuz etmek istı·vnr:mtıc cibi gözü• !1 • vo. r ti, .. ~~JSim..ıa )fayı ttt>. 

yon sanı ı o gun aş~ıyncak o- -T - "" ., ı b kukl ·b· h~ 
1 

· · nün rinc bakarak: n mu; ır a K1 ' S.'1.ndalyc U-
an ten•s sampıyonasma hep bir· "' zetinde hareketsiz, mana.sız, can-
likk g;tmc!erini ~e~l f etti. fül· _ Ben de, dedi, &?n de şehir- stz oturan arkadaşına baka kal 
dar: deydim .• fakat niçin gelir gelmez mrştı • 

- Bu hususta bir şey söyliyc- hemen yakahğıQt çıkardın?. Bu $ük0t dakilca.larca mı, yok-
mem. dedi. g~ rnö~yö Pol ka· Pol gözlerini hava.da gezdir· sa saatlerce mi clirdü? Pol otur 
bul ederse bı>n d~ me-mnuni~·eti dıktcn sonra: duğu yerden arnava bakıvordu.-
kabul ~ri.m. _ H·~. dedi, Kadar'ın sabit nn.7.arlan ile kar-
Cnnı çok sıkılma.~una rağmen Evvela (}{!ncl're onunc sonra· sılaşmca: 

sokaffea çıkt•. bir otobüse atladı, aynanın kan:ısına. geld" Ye tam - Neden bana bakıy<>!'Sun? 
Blakfriars Br:iç'e kadlır g tti, Kadar'ın önüıı le durdu. Yüzün- D'ye inledi, bu ~ Kadar'a ke>-
bir müddet doh;;tı SOT'lra yaya o- d" ölü l'C'nl<si?.!i~i, sesinde garip, nu.c::mq1 ·~·anmı verai: 
!arak ryansiyona döndü .. gayesiz korku"~ bir mana vardı: - Şimdi ne yapa.cağız? 
bot} bir sabah tc:ecitmit;ti. - Din1e Tony, dedi. Çok müt- (Deva.mı var 

B • • 1 1 • 
:ı r•r.e { r· 

en düştü 
Feri:.1<övüııde, Ç.obanoğlu S{ 

'rında 23 numarada oturan 70 
Va.<jmda J\rr:op kızı Melek adında 
bir kadın evinin balkonundeki 
~· çc!deri sularken parmaklmlıı.r 
kırıt.-nış. yere di~rek muhtelif 
yerlerinden a*ır surette yarnlan 
m•ştır. 

Ihtiyar kndm kaldırıldığı Ş ş
li Ç'..ocu.1< ha9ta.lı~n ~ bu ıra
b"h inmü.~ür. d ire doktoru. En 
ver !{aran cesedi muayene etrı=c. 
"ör.;iJmesinc iz'n ycmıiı:ıtir 
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Dünkü serb s güreşler 
VAK 1 T 

IBugünkü radyo -7,30 Program ve memleket a:ıat a. 
yan 7,33 Radyo Salon orkeatrası 7,45 
Ajans haberleri 8,00 Radyo aalon or_ 
kestraSJ programmm devamı 8,115 -
q,30 Evin aaaU. 12.30 program, mem
leket saat ayarı 12,33 Uşşak maka. 
mından şarkılar 12,45 aja.ıu 13,00 • 
13,30 Şarkı ve türküler. 18,00 prog. 

~i . 4 • 1942 

1 ram, memleket ae.at ayan 18,03 Raci. 
yo dana orkestrası 18,415 Ziraat takvi· 
ml 18,155 Radyo çocuk kulUbU 19,15 
Saz eserleri ve rJarkılar 19,30 memle-

1 

ket aaat ayarı ve ajans 19,45 konll§
ma (Çocuk Esirgeme kurumu adına) 
19,155 §&I'kı ve tUrkUler 20,115 Radyo 
gazetesi 20,45 Bir halk tllrkUaü öğre. 

~aş, Diş, Nezle, Grip, Romatizmi 
Nevralii, Kırıkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhaı Keser 

1942 Tifdkiye aerbest güreş bi
ncilikleri müsabaknsmm evvel-

ya gelmişler ve mükMatlarmı al
mışlard·r. 

nJyoruz 21,00 konu§ma (Öğretmen 
aaat1ı 21,4!> Radyo senfoni orkestrası 
22,30 saat ayarı, aj:uuı ve borsalar 
22,4!)_2250 yarmkl program. kapanıı. 

lCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABILJR 

:i ıgün yapılanları tafsilatile ver
miştik. Dün güreşler devam et
m ş ve neticeler alınmıştır. Bu 
nticcleri snıısile yazıyoruz: 

Mükafat verme merasimine gü
reş federasyonu ba.~anı Tayyar 
Yalaz güreşçilere hitaben söyle--------------
diği kısa bir hitabe ile başlan- y t Satıhk Ev 

Türkiye serbest güreş birinci
liklerine dün de Beyoğl•! Hal
kevi salonunda iki devre üzerin
den devam edilerek neticelendi

mıştır em neşrıya 

rilm~tir. 

Güreşçileri muvaffa.kıyctlerin 
den dolayı takdir ve tebrik eden tslii.m - Türk aosiklopedlst -
başkan kendilcr;nc federasyon 32 nci sayısı çı3cb. (Ar'fler): Çar. 
namına teşekkür etmiştir. ~ambalr hattat, ~eyhillisllm DUITii 
Kupaları ve hediyeleri Bay Ha z~de. Kahya zade Arif. bin bir ha-

O'sküual'da Doğancılar park. 
alt kapısı karşısındaki köşede -1 
oda, bir sofa, elektrik, terkos, ay .. 
nc:ı caddeye naZll' be.hçcsincle 
kuyusu olnn bir ev satılıktır. Mü.. 
racaat yeri saat 10 • 13 arası Va. 
krt matbaasında Orhan. 

Alınan neticeler: 
Üçüncü devre: fız Besim vermiştir. <fü• §erhi Arif, bestel<fır hacı Arif, 

kanunr hacı Arif. müverrih Arif. 
Arif8.ne, Arifı Paşa mevzulu yazı· 
larla ç-~ır. 

56 kiloda: Bursa.do.n Ari! An-
knradan t<nnaile sayı ile, İzmir-

HEDİYELER 

d~n Rec. # Tatar Seyıhandan Ke- Birincilere bilek saati, ikinci 
male tuşıa galip_ lere birer yüzük, üçüncülere ~ 

61 kiloda: Seyhandan Ahmet porlföyler verilmi§tir. 
Bursnda.n Nasuna. sayı ile, Anka- 56 ve 87 s•kletlerin kupaları ol
ra.dan Mustafa Beton ve Sıvas - madığı için veril001emiştir. Diğer 
tan Hamdi arasındaki güreş Mı.ıs kupalar her bölgenin birincilerine 
tafa Betonun üstünlüğü altında verlmiştir. 
ek\ am ederken Mustaı:aı..m kolu- Yaşar 1938 tariıhindenberi 5-
nun çıkması neticesi Hamdi bük- sene 7.arf ında 3 defa birincilik 
men galip addedilm;ştir. n.ldığı için, CdfıJ 5 defo, Aziz 2 

66 kiloda: lstıanbulda.n Bekir defa, Mehmet Ç,Oban 2 defa bi
Sıvn.stan Hüsniye tuşla, An.kara- rincilik aldıkları için kupaları 
dan Ya;ar Doğu Seyhandan Be- hak etmişlerdir. 
kire tuçla galip. 56 stklctin kupası Edirneden 

72 14 loda: Ankaradan Celal A- gelmediği için verilememiştir. 87 
tik Kocıaeliden Servete tu.51a, lz- ninki de mahkemeye müracaatla 
mirden Bcldr lstnnbuldan Kazı- alınacaktır. Çünkü bu kupayı 
rna tuşla galip. geçen defa. kazanan güreşçi fede-

79 kiloda: Kocaeliden 1sma.i1 rasyona iade etmemiş bulunmak-
Topçu Sıvastan Resul'e tuşla, An tadır. ,,.. 
karadan /\.".iz Bursa.dan Nuriye Altın madalye ve altın kupa da 
sayı lie galip. Ankaraya verilmiştir. 

87 kiloda: Ankarndan İsmail- 5 senedenberi her yıl devamlı-
izmi..rdcn Muharreme sayı ile, Ko surette birinciliği muhafaza e
cae1iden Enver lstanbuldan Ali den Ankaradan Celal Atik'e ay· 
Ahmede sayı ile galip. nca konfederr.sronun bir hedi-
Ağırda: Istn.nbuldan Musta.fa yesini başkan Tayyar Yazar ta

;akmak Srvastan Hasan Hüseyi- rafından verilmiştir. 
ne tu§la, Samsundan Seyit Ah- Merasime son verilmeden ön
met Kocael den Ahmede tuşla ga- ce fmnitten Türkçe öğretmeni 1'\u 
lip. ri Ö7Jdoğan gayet hcye<·ıınh bir 

Dördüncü devre: hitabede bultmmu.s ve bütün gii-
56 kiloda: Ankaradan İsmail reşçilerin i§tiraki ile ''sağol, va

J..ylıandan Kemale tuşla, Bursa- rol" töreni yapıimıştır. 
dan Halit lzmirden Recebe sayı 
ile galip. Terfi müsabakalan 

Gl kiloda: Seyhandan Mustafa 
Anknradan Mustafaya hükmen ~tll.l'.bul. 26 (A.A.) - Birine~ 
galip. kUıne terfi mtisabakalnrma bu-

66 kiloda: Kocaeliden Mehmet gün Fen"r starlmcla b:lşlann:..ştır. 
Sıvastnn Mustafaya ~la, An- Mus.-ıhnkalar dört kullip arasında 
kare.dan Ya.Far !stanbuldan B&- lık maçı eeklinde ynp~lmaktadır. 
kir~ sayı ile gal;p. BugUn yn.prlan m~larda Eyüp 

72 kiloda: An."<aradan Cel8.l Hilı1.lı 2-1 yenmiş Dm·utpnşa Ana- ' 
Bursadan Mus"cafaya tuşla galip ôoluhisaı"f i~e 3-3 berabere kalmış-

79 kiloda: KocaclicJen İsmail ur. Müsııbn.ka.lara gelecek hafta da 
tst.ruıbuldan Ahmede tuşla galip devam edilecektir. 

llkbahar., atletizmi 87 kiloda: Samsundan Adil ts
tanbuldan Ali Ahmedc tu~la, An
karadan İsmail Kocaeliden Enve-re t~la galin. İstanbul. ?6 (A.A.) _ Bugün 

A~":'ırda.: lstanbuldan Mustafa Şeref at.admda ilk ballar atletim 
Çahn,ik Samsundan Seyit Ahme müsabakalar! yapılmıştrr. Alınan 

- tdmik neticeler şunlardtr: 
de tuşla galip. Birinci kategori: 
Beşinci devre: 200 t.r c · 23 7 
56 kiloda: A ıkaradan İsmail mc c: emu • • Muzaf-1 · 

1 
fer 23,8, Re:nz. 24,2. 

zm•rc ~n Recebe t.UPJa galip. 4-00 met.re Remzi 54,4, Skaçu-
66 ki' da: Kocaeliden Melırnt,.. """ Zi 5"' 5 !st b 1d ma.rıı ü..,, ya "'•' • 
an ~ an :&kire tuşla galip. SOO metre Hataylı Ahmet 2.06,9. 

79 kıloda: Ankaradan Aziz Ko- S~açumarıı 2.09,2. 
caeliden İmıaile tuşla galip 15-0-0 meL.-c Raif 4,26,9, Nuri 

87 kiloda: Ankar rlan • 4,41,~. Habip. 
Samsundan Adile tuşla galip 5000 trc E --z 16 07 8 "'--•-

Neticede: 56 kiloda Halit {Es- Ali. me şr= · ' • ~. 
kişerJr) birinci, İsmail (Ankara) Uzun atl..'l.Dla: Muzaffer 6.68, Va 
ikinci, .Receo (İzıınir) üçüncü. kur 6.40, Vahit 6.24. 
. 61. kıloda: Hamdi (Srvas) bi- ü~ adım: Vakur 12.89, Tevfik 

rıncı, Enver (Seyhan) ikinci, 12,06 
Mustafa (Ankara) üçüncü Sırıkla atlama: Muhiddin 3 61 

66 kiloda: Yaşar (Ankar
0

a) bi- Ziya 3,30, Süha 3,22. ' ' 
rinci, M'ehrr"t (Kocaeli) ikinci, Di.AA.: Melik 38.35, Sliha, Cevat. 
Bekir (Jstnnh111) fü'iincü Cirit: Kemal 53.40, Fuat 46,60. 

72 kiloda: Celal (Ankara) bi- Oı:ünrü kategori: 
rlnci, Bekir (Denizli) ikinci Mll!l Bu kategor:de gilnUn en iyi de-
tafa (Ec:Jr/ ~ir) üçüncü ' recesini y:ıpan Gilner'dir. 

79 kilrXla: Aziz (Ankara) bi- Bu genç y~k atlamada 1,70. 
rinci, İsmail (Kocaeli) ikinci, Ah uzun athmada 6.33, liç adrmda 
met (!c;tanbtıl) ücüncli 12.90 ynpmı9trr. 
1 87 kilo•la: !smnil (A~kara) bi- Aynı kategoride Cevat 35.46 m. 
rinci, Adil (Samsun) ikinci, Ah- dist atarak yeni Tilr1dye rekoru 
met (İstanbul) ücüncü yapmıştır. 
Ağırda: :Muruı.fa Çakmak (İs- nönliincti Kategori: 

tanbun birinci, Hasan Hüseyin Bu kategoride en iyi dere<:eyi 
(Sıvas) ikinci, Seyit Ahmet~ 5() metre sliratte Namtk &.loğlu 
(Samc;un) Ü<'Ül'<'Ü olmuEılardır 5,4 ile yapmıştır. 

Umumt puvnn vaziyetine gBre -------------
Ankara 15 puv~nla bir'nci. ls
tanbtıl 6 puvanıa ikinci, E~kiş~
hir 4 puvnnlı:ı ·~rünc-ii. Kocaeli 
oordüncU. ~:v"c; be<:inci, Sa~un 
altınct olrnu .. ln.rd•r 

Son !'!iinrtcn ro~ra 15 dakik? 

UOKIOH 

HAFIZ CEMAL 
'LOKMAN HEKiM,, 

lt \HIU\"11 
nıvanyıılu 104 

Muaven< .. 1111'lı>rl 2., fi ıı-ı >ı. ı. 
blr arııJrk veriJnıi"tir 
MÜKAFAT VERME MERASIP 

Derece kaf!nnan <tiire'"'"iler o'1: ıı. ı Dlm~"L:!l'll!"!'!!~-""'n!ıl!BIBm!lll!l!Iİİ 

ılıtan liDI Levazım A.mır~jinden verilen 
Askeri Kıtaat ı Anları 

20.4.942 de ihalesi JllUl olunan 50 ton pirine sa.bununa talip çıkmndığın
t.!&n tekrar pazarlığa konmuıtur. Evsaf ve b.uırust prtları koml8yonda gö_ 
ıiilebilir. &her kilo:.ıunun muhaın:ne:ı bedeli 43 kuruştur. İhalesi 5.5.942 
salı gunu saat 10 da yapıı:ıcaktır. Taliplerin kat'! temlnatıarlle Harbiyede 
Yedek subay okulunda. sal.lr.alma komisyonuna mllraca.atıan. (3036·4910) 

• • • Beher kllosuna 95 kuruş .fiyat tahmin edilen 20 ton kristal toz şel<cr 
29.4.9~2 çarşamba gUnll sa.at 10,30 da pazarlıkta satın almacaktır. Muham. 
ınen bedeli 19,000 lira olup kat't teminatı 2850 liradır. İsteklilerin belli gUn 
ve saatte kat'l teminatları ile birlikte Fmdıklıdıı satmaıma lcomlsyonuna 
gelmeleri. Şartnamesi her gün komisyonda görilleb1llr. {3002-483:i) ...... 

Paz:ı.r!ık' ıı. ile 88 kalem Uışaat mn!zemesl alınacaktır. Teslim maha'll 
ile cins ve miktarı komls)'<lndtı görU!ebUlr. İhale!.! 29.4,g42 ~amba. günU 
saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin teminatlarUe Harbiyede Yedek subay 
okulunda satınnlma komisyonuna mUnı.caatıan. (300~836) 

••• 
MUteahhlt nam hesabına 20.•.942 gününde ihnlesi ııtı.n olunan 150 ton 

kuru incire talip çıkmadığmc!ıuı tekrar mUnaka.saya konmugtur. Evsaf ve 
husust prtları kClmlsyonda görUl~bllir. Taliplerin tekil! edecekleri !lata 
ıı;öre komisyonca muva!ılt görilleni ihale edilecektir. İhalesi 4.5.942 pazar_ 
tesı günU saat 16 da yapı\acnktrr. Taliplerin kat•t teminatlarile Harbiyede 
Yedek subay okulunda satınalma komisyonuna mUracaatlan. (3007-4840) 

• • • 
2 parti ~ tondan !)() ton koyun, sığtr veya keçı etl pazarlıkla. eatm 

aluıacal-:t:r. İhale.si 30.4.942 Pcr~ıba {;ilnll saat 10 da Topknpr Maltepe. 
alnde askeri satmaıma komisyonunda yapılacnltlır. Tnliplcrtn betli vakitte 
komisyona gelmeleri. (3021-t895) 

• * '* 
18.4.942 de ihalesi illın olunan 90 ton kuru fas•J!ynya talip çıkmadığm.. 

<ian tekrar pazarlığa konrcugtur. Evsaf ,.e huııusl şartlan komisyonda gö- ı 
rUlebillr. Fasulyalnrm cinblerile mubnmmen bedelleri aşnğıdnld şekildedir. 
Talipler ne cina mal vereceklerse ftatınrını ona göre teklü cdecekıcrdlr. 1 
thalosl 1.5.942 cuma gll.DU ga.at 11 de yapılacaktır. Tall;ılerlıı kat't temL 1 
ııatlnrlle Harbiyede Yedek subay okulunda satınaluıa komisyonuna milra 
caatıa.rı 

l"aaulyıü.a.nn cinsleri 

Yumuşak çalı ve An:ııiolu aert uf&k• 
Jarı Tumbul 
Horoz 
Uermason 

Bedeli 

26 
so 
34. 

* • lF 

( 3030-1904) 

21.4.942 güntı ihalesi il~n olunan sekiz par! 150 ger bin Jlralık sığır eti 
veya ayaktan sığıra talip çıkmaclıfından tekrar pazarlığa konm~tur. Ev. 
sal ve huswıi oartlıırlle teslim mah&lleri komisyonda görUlebilir. Beher ki
losunun muhammen bedeli 9!1 k~tur. İhalesi 29,4.942 çar§amba günU 
sant 10 da yapılacakbr. Taliplerin Harbiyede Yedek subay okulunda satın 
alma koml.lyonuna mUracaatlan. (3031-4905) 

••• 
18.4.942 de ihalesi illn olunan 75 ton kuru fasulyaya talip çıkmaıiığm. 

dan tekrar pazarlığa konmu§tur. Evsaf ve hususi 111rtınn komlsyonua gö.. 
rlllebllir. Beher kilosunun muhammen bedelile fasulyaların cinsleri &§ağıda. 
ki §ekildedir. Talipler ne el.na mal vereceklerse ona göre tekliflerini yapacak· 
lardır. lbaleal 1.5.912 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin kat't temL 
natlarıle Harbiyede Yedek subay okulunda satına.ima koı:nlayonwıa mUra· 
eaatları 

FasuJyalarm c1na1 

Yumuşak çalı ve Anadolu aert utak.. 
lan Tumbul 
Horoz 
Dermaaon 

BedelJert 

26 
so 
M 

• • • 
(3032 4906) 

18.'-912 de ihalesi 111.n olunan 100 ton kuru tasulyaya talip çıkmadığın.. 
ôan tekrar pazarlığa konmuştur. Evaa.t ve b.ususl şarUarı komisyonda gö.. 
rlllebllir. Fnsulyaların clnslcrile beher kilosunun muhammen fiatıan aıınğıda
kl gekildedir. Talipler ne cins mal .ereceklet1e ona göre tekllfierinl yapacak. 
lardı.r. İhale.si 1.15.9ıl2 cuma gUnU saat 16de yapılacaktır. Taliplerin kat'I teml· 
nr..tıarile Harbiyede Yedek subay okulunda aatınaıma komlsyonuna mUra 
<'aatlan. 
t'asulya.larm clll81erl 

Yumuşak çklı ve A.na.Jolu ııerl utak.. 
lan Tumbul 
Horoz 
Dermason 

ll\AJl.ammen bt-dt>llerl 

(3038 4907) 
• • • 

20.4.942 gllnll lbalest ilAn olunan ~ ton tuz ruhuna talip çıkmadığın. 
lan tckrnr pazarlığa konmu~tur. 'Muhammen bedeli :15 kuruştur. thaleat 
29.4 942 çar;ıo.mbl\ gllnU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin kat'1 temlnat
ıarile Harbiyede Yedek subay okulunda satmalma komisyonuna mUraca. 
atlan. (3035-4909! 

• • • 
20.4.942 gllnU ihaleııı H!n olunan 20 ton sade ya#ma tallp çıkmadı

ğından tekrar pa:r-arlığa konmu~tur. Evsaf ve huırus1 §arttan komlayonda 

" l t • "'C' . ... ~ '· .. 

.. s anba• Levazım Amlrllil satınaıms 
114nları komisyona 

Bir adet seyyar rontkt>n cihazı tamir ettlrllecelülr. Pazarlıkla. e~ 
mesl 29.1.942 Çarşamba gilnll saat 14 de Tophanede Lv. AmJrllği satın&ll 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif beooll 474 lira kat'i teminatı 71 Urt 
kur~tur. Makine Bcylerbcyınde sıhhiye t.ra.r.slt deposunda görUlllr. ıt. 
ı.tlerln belli saatte komisyona gelmeleri. (704-45891 

• • • 
Cinai. Mlktan 

Taz.e baklS: 25.500 kilo 
Enginar. 11.100 ndet 
Semiz otu. 20,900 kiJo 
Ilezclye. 13,600 
Marul. 11,100 adet 
Dere otu. 7,300 demet 
Maydanoz. 8,300 ,. 
Salata, yeşil. S,1500 adet 
Taze soğan. 19,500 demet 

Yukarıda yn:ı:tlı sebzenin paz:ıı-lıkla eksiltmesi 30 .•. 942 Per~mbo ~ 
~ant l4 de 'l'ophn.ncde Lv. Amirliği sntınalmıı. komisyonunda yapılaca~ 
Hepsinin tahmin bcdell 84G6 lira 50 kuruı ilk teminatı 635 liradır. şefi'.' 
mesi komisyonda görUIUr. lsteklilcrln belU vakitte komlsyona geımcl 

lstanbul Hava Mıntaka Depo amirliğinden: 
Hn.vn. birlikleri için "l~O .. adet Bomc metre pa.zarlıkln satın alına 

tır. 1steklller kat·ı temine.~ tutan olan 212 lirayı Baltırköy mal mudU 
ğllnr yatırarak makbuzları ile birlikte 4.5.942 pazart.esl gll.DU saat "l:S~ 
Yenı postnhane kar!iısınd:ı BUyUk Kmacıyan ban ikinci kat 0/10 nUII)& 
da Hava sntmalnıa !{omlsyonunda bulunmaları. (48761 

P. T. T. Umum Miidürlüğiinclen: 

ı - İdare ihtiyacı için pıyasa malı olarak komprime halinde t.aı: 
cdl.l.mi§ 8 i!A 10 ton n~adır kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bcdeil ·•o 00,, muvakkat tem.inat •'7815., Urıı oıup 

siltmesl 4. Mayıs, 1942 Pazartesi gUnU saat 16 da Anka:a P. T. T. Un' 
M'üdllrlllk binasındaki s:ıtmaıma komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - İstekliler muvaklcat teminat makbuzu veya banlta teminat ısı 

tubile kanuni vesaiki ve tekilli muhtevi kapalı zartı&rını o gün saat l~ 
JcaJar mezkQr komisyona v~·receklerdlr. 

4 - Şartname Ankara P. T. T. Levaz:m MUdllrlllğünde l8tanbU: 
F. T. T. t;muınt depo ayniyat muhasipllğinde g6rUleblllr. (2770--4~ 

goriilebllir. Beher kilo:nınıın muhammen bedeli 185 kuruştur. .A.ııidin ti
mi dcrecest 8 dir. İhalesi !19.4.942 çarşamba günll saat 115 de yapılaca1'~ 
Taliplerin kat•t temlnatlıırıle Harbiyede Yedek subay okulunda sa~ 
komisyonuna mUracaatıarı. (3037-4gll) 

• • • 
45,uUü lulo koyun, sığır veya burulmuş keç1 eti pazarlıkla eksil~ 

ıconm~~mı. tuaıeai 30.4.912 Per§embe gUnU saat ıı de Bursada Tophall"l 
AP.kerı satmnlnın ltomieyor.unda yapılacaktır. Pazarlıktan sonra ~ 
edecek flat IJzerind:_n kat'i teınınat ninacaktır. Evsaf ve şartnameal J. 
kara, İstanbul Lv. Amırlılderl .sntınnlma komisyonlarında görUleblltr. 

(8026-4900) 
• .,. * 

22.4.912 ;;unu knpnlı znrl usuıue mUnakas:ıya konulan ıooo ton nol> 
da taıı;1 çıinnndığındnn pazarlıkla tekrar münakasaya konmU§tur. ~ 

ve hususi ş:ı.rtlnrı komisyonda görUlehillr. Beher kilosunun muhammen 
deli 23 kuruştur. İho.le.:ıı 2.5.912 cumartesi gllnil saat 1J) da yapılaca1' 
Tallplenn kat'i tem!natlarlle Harbiyede Yedek subay okulunda atma1' 
komısyonuna mUrocaatıarı. (8044--493SI 

• •• 
~!Utee.hhlt nam hesabına 22.4.012 gUnilnde ihaıesı llAn olunan 121' 

kilo sıS'Jr etine talip çıkmadığından tekrar pazarlığa konmuııtur. Evsa! 
hususi şart'.arile tcsllm mahalli komisyonda görUlUp öğrenllebillr. sel 
ıdlosunun muhammen oedell 95 kuru;ıtur. lhalesı 5.5.942 salı günü s5 
11 de yapılacaktn. Taliplerin knt'I tcmınatıarlle Harbiyede Yedek sU~ 
okulunda komisyona mUracaatları. (30t5-493' ..... 

Aşağıda yazılı mcvadın pazarlıkla ekslltmeleri hizalarında yazılı ~ 
saat ve mahallerdeki asker1 satmalma komlsyon.annda yapılacaktır. Tal 
ıerin belli vakitlerde alt olduğU komlsyonlarda bulunmaları. 

Mlktan Tutarı Teminatı 1Jıale cttn. Na& 
Olnsl. Kilo Ura Lira ve maJıaW. 
Tel balyalı kuru ot. 100,000 s:ı,000,50 6375 30/4/942 11 Bolayir. 
Koyun eti. l8,68:ı 10/5/ ,, 16 Swıurıuk. 

Koyun eti. 18,686 1 " " 16 Suaurlul<-
Çeklrdekll kuru 
Uzüm. 
Kuru fasulye. 
Kuru fasulye. 
Koyun etL 
Sığır eti. 

30,000 14,700 
100,000 27.500 
150,000 40,875 
18,000 21,600 ) 
18,000 16,200 ) 

• • • 

2203 
U25 
Sl32 

27/4/ .. 15 lzmit. 
6/5/ ., 15 Erzurunı. 
6 ., 11 15,30 Etturutıl-

30/4/ .. 

17.4.942 de ihalesi yapılan 15 kalem mutabiyeye tekll.t edilen flat gli 
görUldllğllnden tekrar pazarlığa konmuştur. Evaa! ve hUSU81 prUan ~ 
misyonda görUlebllir. İhalesi 1.5.942 cuma gll.DU saat 10 da yapılacaktı: 
Taliplerın kat'I temlnatlariJe Harblyeoo Yedek subay okulunda sa~ 
komisyonuna mllracaatıan. • 

Cinı;i 

Kadana. yem torbası 
Yerli hayvan kıl yem torbaaı 
Gebre 
Belleme 
Yeril hayvan ip yul&r ba§lığı 
mansap 

l\llkd:ırı 

10,000 
20,000 
30,000 
40.000 

15.000 

Beherinin muhammea 

bedeli 
175 
166 

35 
iOO 

8~ 

(3034.--4908) 


