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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'> 
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9.02 

1%.00 

\ D"Ot- t.uın 

6.&3 10.0S 

l:?.13 6.IZ 
16.02 9.01 
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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) 
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BugDn gaze~ 
temiz 6 sayfa 
..._~~--~~~---~~---~~_J 

Hitıerin "silah_ !Ankara inkılap tarihimize şükran borcunu ödedı 
başına! ,, emrı - - - - --- - - - - ! ~ ~~~· aa~etl~~~ 

Yazan: A•unus lslTlet 0
a· Şa Rarkı Alman d e' Jet reisi Rayştagı .r l 

topladı. Her \&kit olduğu ~ibi 

~1~~:F·!~:~T:~:: Ankaranın hükOmet merkezi olması hakkında ilk takriri 
:~ Gençleri muzir içkilerden 
~~ nasıı korumalıyız? 

~ 
1

i~!~~!r b~~=lı:,~~ )~at~':tn~e~ veren ismet paşanın hatırasını tebcil· etmektedir 
bir f&arruz emri, yahut taarruz 
cmrinc]en evvel bir sulh tıınrru ı:u 

~~ 

~~Babalar, analar, terbiyeciler, öğretmenler ve ~ 
~ ideal Türk "ençliğinin timsali olan yüksek ~ 

olma 1 idi, 
J..'akat natkun tafsilatı dinlen

dikten sonrs ba i~i t.a.hminln de 
doğru olmadığı lU'lla~ılılı. Alman 
•lilıreri heoüz t:\arnız emri \"Cr

nteml,ttr; İngtltereye karşı bir 
SUlh teklifi de y .. pmryor. Fakat ya. 
kında haşlnyacak olan büyük taar
ruz için Alman millet ini: "Sllfıh 
bapna !,, ÇAğınyor; aynı zamanda 
bu silih ba'}ına emrinden sonr:ı 
\iman millet.i lı;iııde kim olursıı 
?l!nm vazifeelnl tamam olarak yap . 
lbayanbn gerekirse doğrudan doğ_ 
raya kendi eli ile cezalandrnu.•ağı-
1tr bildiriyor \'C nutkun ancak bu 
~ı okunduktan sonradır ki 
IUUerio bu defa Rayşiağ meclisin1 
lliçin toplaım.ş- olduğu a.nwmabi
llyor. 

Hfüer bu defa bütün Almanla.n 
sadece vazifeye çağırmakla. kal
lbadı; \'&7.İfel<'rini yn.pmıyanla.mı 
re.landmhnalarmı istemekle dt> 
ltalmadı; vuifelcrinJ kendisinin 
İ!ıtediğf ~kilde yapmayanlan ne
rede Ye lıan~i işde ve nasıl bir Rostok 
lbevkidc olurıo;a olsun doğrudan İngiliz tayyareleri tarafından 

Dördüncü 
defa bombar-

uçuşları ı;-ö111foren r<'.sim 

Razveıt natuk 
sı1111ecek 

Ankara, 2'7 (A.A..) - Anı1can. 
beledi~ mecliıııi bugün vali ?e 
belediye re.iai Nevzat Ta.ndoğanm 
rdsliğinde yaptığı bir toplantıda 
güzel k:a.rarle.rmda.n. birini vcnniıJ, 
baş ıahrin an hAkim ve ~n gimel 
Mhamm cümhWTeisi Miltt Şef lnö
nUntin tariht adlarile şereflendir
miştir. 

Uza.k ve yaları t.adblerln binhi.r 
menkıbe.sini okuyan Ankara ikale-
sinin Ö?JÜndeltj geniş, güzel, ye.m
)~il sa.ha bugünden itibe.ren "ls
rm?t Paşa parkı,. admI alrruştrr. 

Nevzat Tandoğan, belediye mec
lisine sunduğu ve bugün okunan 
teklifinde, Anka.raıım milli mü
cadele t.arihlndeki kııhramn.ıı ve 
nluzaffer hatıramm ebedileştirmek 
için Bi.iyük Millet Meclisinin ikin
ci toplam:ı devı'dlindo Malatya 
mebu.~u olan lsınet Paşanm 13 ilk
teşrin 1339 tımih.Ti lcımmt tekllfleri 
üzerine Anlı:anumı müstakil ve 
TUrkiye cümhur.iyetirdn Ebedi dev
let merkezi~ şerefini kazan
dığım ba.trJa.ttl3r:bm l90ill.l"a, ~z
!lreresini şu e~lerle bitiriyorou: 

"Ankara. kaleAinin önilndek1 ta
Vaşington, 2'7 (A.A.) - Reis r.fhi ~ ıwı.hayı imar kararım al

P.uz\·clt yarnıki salı a.kşş,mı mil.

1 

nnş olan mecli$nizin bu imar sa
lete ~o ile bir domcç y.ı.paca.k- hnsınm. oo.mmı ebediyete kadar 
trr. (Devamı Sa. ~ Sii 6 daJ 

tahsıl gençlerinden soruyoruz 

Her ~i~ zehirH içki - ~igara, ! 1 
ralı:r, bı.ra, ŞU"a}l - bilnye:rl, 

1 
nesli te.redcUye uğrat.an, ahin. 
la bozan, hakiki saadeti yük
sek ve asil hisleri öldüren bir 
düşmandır. Bu düpn.<Ulın sin-
si bir yılan gibi gençlik arasr-
mr da girdiğini görUyoruz. Si
gara iptlli8ı ya'-a.' yavaş iı,1<1 
ile ve itki rok defa kumarla 
kucakla.'}ıyor. Bunun neticesini 
tahmin etmek güç değildir. 

Türk milletinin kanmda ve 
karalrt.erinde asla bu zehlrle. 
rin yer etme<liiinc emini7~ Fa
kat ~nçlcr arasında sigara \'e 
içklyf'l ~ inhhni.ktn me\"cot 
olduğu da fnkir edilme-z bir 
hakikattir. Bunu tamamile 
gençlerin arasından yok etmek 
,.c Türk gendnl zehirli içki-

f4 
Vakıt, bu büyük memleket da- ~~ 
,·a.o;mda bütün münevverler cıc- ıı 
'aha. da,:et ederek fikirlerini ~ 
soruyor: G<'nçlcri zehirli içki
lerden b118Il koruyabiliriz! ~ 
Bir arkada.'jonl7. bir çök toorn • .ı 
ınrs slmalarm bu hu.sustaki fi. 
kirlerini tesbit ct~ıi~ir. Oka- ~ 
yucoJannuzm. f ikirlerini de bu ~ 
da,·aya bJr yardımcı sayarak ~ . ~ 

memnuniyetle sütunlarrmnda ~ 
_,:a_~-· ~ 

neşrCUICU<'gız. ~ 

Ana ve bahaJa düşen l'azlfe, ~~ 
öğretmen \"e terbiye ynl'ala.rı- ~ 
~ ~ vazife, en nihayet ~l 
muhite düŞeD vazife nelen"liı '? ~~ 
Henüz tahsil ı;af."'rmda olan ~ 

~ gençlerin, yaşmı ba'mr aJ.mı<ı ~ 
insanlar gibi irkiH gazinolarda ~~ 
e-ğ'enebiJmelerine izin \"ermek ~,. 
vo buntı. göz yummak doğnı ~ 

mudur ve bnnun mesnllcri ~) 
• ldmlcrdJr? 

Bir Japon ga1.etesl soruyor 

doimya Ce7.&laodınnak hakkını 
nt.yştağ meclisinden istedi ve aldı. 
llatti mccUst.cn kendisine bu bak
lan \'erllme.,ini isterken Alman 
b.&idmlcrine de ağu bir ihtarda 
bulundu: "Hikinılcr, bilmelldlr ki 
Amaln mllletl onlara değil, onlar 
Alınan milletJne tahldir.,, dedi. dıman edildi üniversite RektörUnUn dünkü konferansı 

Moskova 
Uç ayclanberi büyük elçi. 

sini niçin göne/ermiyor? · Hakikat hal( le .\ lına.n de\ lct 
ı·cislnin Ray tağ mceJiı.,lııdcn iste
diği ,·e aldığı şey hukuk tarihinde 
IQİ!iJI görülmemJş bir hadisedir. 
Ç-üaıJdi fiayştağ meclisinin Kitlem 
\•crdJği ''f'nl salllılyct sadece idare 
İslerinde 'azifclcrinl yapmayanla
rı eezalMdırma"ıi, bü~ iik Ye kıiçük 
her memuru i~indeıı çıkannnktan 
ibaret değildir. llitlc r hu salahiyet_ 
le her yerde ''e her İ"<le, mahkeme 
'P adliye işlerine kndar n~ıkça mü
rla.hale edebilec<'kfir. Mahkemeh.·
rin kararlarına karı.,abilecektir. 
\ 1\1..İfesini yapnıadığma llltlcl'iu. 
kendi tetld•ideri ile lcanaat ~ctir
cliği kimsenin ~eçmi tel<i "miikte
S(!b'' hakları ne olursn ol,un a!i\li 
dikkate alrnmıyncnl<t:ır, 

Alman de\'let reisi niçin böyle 
olagaJl\istü bir satahl~·ct alnı.ağı 
&~rekH gördü'? Bu noktayı aydın
latmak için olacaı;., Hltler 5öyle 
diyor: "Çlinkil bu tilrlü unsurlar 
Jrı.il3·onlar içinde bir l<aç tanedir .. , 
8q söz tabii olarak mareşal Fon 
lıra\'çiç hi.{lises'nl hatırlatıyor. A
C.bn Hitıer gcç~n hı-: içinde csra
"euı::iz bir surette ,·a.zif~inden u
ı:.kıa,tınlaıı bu mare5alln harc
lıeUni -~eÇmi~fold nıüktescb hak
luna ve hizmetine rağmen- C('za
landmlması gereken bir itaah11.
llk gihi mi ~likld ediyor? 

"Belki evet, belki hayır. Fakat 
her halde bir t;üpheli noktadır. A
lnıan tedbirin İ<'yUziinii arhk za
lnl\n aydınlatacaktır. JJununla be
l"aher Alman devlet reisinin Ray~
tııı; mecli'iin<len istc<liği ve aldığı 
8alablyctt.cn sonra A•man kanun
larmcınn "müstakil mah~eme,, an-
1-nıı da kalkmı tır. 

Fabrikalar 
ve şehir ... 

yanıyor 
Londra, 27 (A.A.) - lnglliz tay. 

yarelerl dUn gece Roetok aanayi ~b- 1 
rine dördUncil defa olarak bUcum et-
m.Jşlcrdir. Tayyareler ııehlr üzerine 
vardıktan zaman bir c;ok yerler hll! 
yanmaktaydı. Bir c;ok bombalar attl. 
nuştır, (Devamı Sa. 2 Sil 6 da) 

Japon do
nanması 

nerede? 
Hindistan tehlikede 

Londıra, 2'7 (A.A.) - Röyterin 
<ien:iz muhaı~n: 

Uç hafta kadar evvel Seylioa 
:karşı: yapı!an çıkıştan sonra, Ja
pon filosı.mun Hint okyanuswıdan 
:kayboluşu, Londmd:ı. sadece mu
vakkat bir hareket gibi 88.nilryoır. 
Aralarm.da 3 uça.k gcmls:i bulunan 
Japon filO!!u pek muhtemel olarak 
malzeme yenilemek için Port -
Bler ve yahut Singapura gitmiş 

bulunmaktadir. 
Ja.pon filoeu.nun bu ihtiyacmı ta

zelroıkten sonm batıya cl.oğnı bas 
kısmı tekrar edeceğini düşünmek 

(Deı,.amı Sa. 2 Sii 4 dt) 

ViLAYETTE VALiNiN BAŞKAN
LIGINDA BiRTOPLANTI YAPILDI 

Lltf ~ Kırdar buı proıeıer etrafında 
görlpıek lzere ba ak,am 

Aakaraya gidecek 
l>tm ııebah viliyetde vali ve be

lediye reisi doktor L{itfi Kırdarm 
~ altında bir toplantı 
YaprJ.nue, vali mua.\.ini ve iaşe mü-

ciürU Ahmet Km.Ik, belediye iktı
sat direktörü mmtn.k.a liman. re
i&i ve odun ı:.uteaJı.hitleri iştirak 
Clnıiştir. 

l.Atti Kırdar, Ank.aradaki te
rnaeta't hakkında ve mahrukat ofi-
sı etrafında izahat vermiştir. Bu 
mevzu etrafında, toplantıya işti-

rak edenlerin mütalealan almnuş
Ur. 

Toplantıya öğleden sonra da de
vam edilmiş, ekmeklerin iyi imal 
edilmesi, fırın.lamı kontrol işi de 
göriişülmü§tür. Ayni zamanda 
nakil vasıto.ıa.nna konu~a.k mü
kellefiyet usulü ve tatbiki mese
lesi de bahis mevzuu olmuştur. 
Vali bu akşam tekrar Ankara.ya 
gidecek ve hazırlanan vaziyet et
rafında ula.kadarla.ra izahat verc
cektjr. 

Bugünkü dünya mukadderatını 
ellerinde tutanların rolleri 

'Onivers;tc rc1.1:örü Prof. CEmil 
Biblcl dün akşam. Eminönü 1.nMke 
vinde (Dünya )'O)u) mausu üze
rinde ir kanuşma yapııuştır. ''Halk 
ev!eri tıyamk ve aydın he!r 'ruritün 
kendi eTi ve ün:i:vetsitenin Gır de
vamıdır.,, söz1erjlıe ikontışmeema beş 
hyan redctör, mi.lletlerin tarlhillde 

R4.'ıktör Oemll Bllael 

"" dinleyicileri 

ve muhtaç olduğu ba.npı kaynağı 
o1abili.ree bundan duyaca.ğmuz se
vinç peık büyük ola.caktJr. Harpten 
çt'kinerek değil, fabıt harpten 
mumd.uıı almJş ş.ercfli bir milletin 
evladı ola.ra3c şefimizin bu arzusu
na :iştirak ederim." 

Tokyo, :n (A.A.) - D. N. B. bil.. 

diriyor: Hoşi Şlmbun gazetesi SO"Y
yeUer Birliğinin hareket hattına dair 
,..sdıli blr mak&ledfı bOllaaa fOyle 
diyor: "Japonya aylardanberl Mos. 
kovada bulunan Sovyet bUyUk elc;isL 
nin vazifesi başma dönmesini veyahut 

yerine başka birinin taylnlni latemcll
dir. Bitaraflık aiya.eeU lcaplanna gö
re lkl memleketin tam bir tarafsız. 
lık siyaseti takip edebilmeleri lc;ln 
Sovyetıer Birliğinin daha faal dav • 
ranmam l!znndrr. Halbuki Rusya Uç 
ayda.nberi Tokyo elçiliğini b&§sız bı. 
rakrnıııtır. 

Birmanya cep'1esinde 

Japonlar 
Üç koldan 

ilerliyor 
(fo:ısı 2 ncide) 

Gandinin makalesi 
Milyonla • 
ca Hindli 
istediği kadar 

asker çrkarabilir 
Yabancıların bwada ~ri 

yoktur 
A bD e*-lıed, 2'I (~) - G&ndl. 

Harljan gaaeteelle ~ 1ıtr ma. 
kalede, Japonlardan bab8edeNl1t §Un. 

lan MSylemektedtr: 

1 (Devamı Sa. 2 SIJ 6 -.>J 

ve eiyasetinde deği'.jcn kara ve E • • 
den.iz yolle.rmm tesirinden umu- y u p 
m~ bir şekilde ibalısettikten sonra 
yeni dünya yolunun rntvaş ve be.rt§ 1 
yolu olduğunu tesblt etnüş ve bu 
savaşın tla bir sulhfa. biteceğini fa. 
kat bunu müteakip bir harp gelip 
gehnemesinde bügüNru dünya mu 
kaddera.tmr cl\e-rlnde tutanların 

cinayeti 
ihanet eden kadın yaralandı, ~ostu öldürüldü 

çok mllliiım rolleri ol.a.cağm: söyle Evvelki gece EyUpte bir aile faclaııı 

rini şu Şekilde nihayetlendirmiş _ _ _ _ _ _ den karwnı yaralamış, kanmıın dos. 

ğu ılc oturmak~dır. Bu çocuklardan 
biri 13 yqmdadır ve kızdır. Diğeri 181' 
10 yaşındadır ve erkektir. 

miştir. Rektör CCJnil Bilsel Sözle- M e Be 1e1 er: ı olmuş, bir adam; kendl5ine ihanet e· 

tir: Sıra her yerde tunH~ .. ~~~u. rmEyü~şpttUerGUmU•suyu mahalle GUlizarm kocası ecnµı. bundan bir 
• G ,,.., ·uın~ c:ı,.ç miz t - - Ö\il.G'C " mUddet evvel bir vazife ile tst.ıuıbulu 
' eçen JU ••u.w. ~i nonu ' ~ sinde HUsamettln sokağında 12 numa-

Büyük Millet Meclisini açarken de- h · ralı evde cereyan etmiştir. Bu evde terkctrn~ ve karısını Halıcıoğlundakl 
:ni~t.ir ~· .harpt.en .. doğlı.n bin tu~lü 1 er zaman sıra.. GUll..zar lsimll genç bir kadın, lkl c;ocu (De\•amı S Uncüde) 
felii.ket ıç.mde bütun milletlere :ın- ı ------------------
E-ani yazifeai.ni kudreti nisbetind.c Anwa belediyesi, halkın top. 
y~p~la..ifühar ~uyan memleke~~: lu olarak buluna.cağı her yerde, 
mız bır gün de dunyaıun bekledigı frrmda, garda, kişede dalına sı. Mitlerin 

nutku Ankara muhteliti 
kupayı kazandı 

Ankara, 27 (\'akit) - 23 nl.san bay 
ramı mtınasebetıyle yapılan maçlann 
:!onuncusunu Ankara _ 1st.wıbul muh. 
tellti yapmııı ve neticede İstanbul 

2 - ı kazanml§tır. 

1.stanbul 1zmire ı - 2, İzmir An. 
karaya ı - 7 mağlup olduğu için An· 
kara p.mpiyonluğu alıyordu. Maçtan 
ııanra kupa, Hariciye Veklllmlz tara. 
fmdan merasimle Ankara kullibüne 
verilmiştir, 

ranm takip edilmesini tamim ve 
1 tatbik etıti. Ankara.dan gelen ha. 
berler bunun çok iyi neticeler 

~~~~~;~~u~~~r~ıkınısı çek- ingiltere Amerika 
tıgı gunlerd.e fırınların camları · ' 

kınlmış. halk birbirini ezmişti., ve Berıı·nde nasıl 
Halkın l~uz hücumu önlen. 
d i ve rahata kavuştuk. Sıraya 

girme, Ankaradan ve her yerden karşılandı?. 
e~l lstanbula 18.zmıdı. Sene. 
lerdenberi bunu yazıyor, yazıyor 
ve yazıyoruz. Tiren ki§C].eri, va_ 
pur ~leri. sinema kişelcri, ka. 
rışıklık içindedir. Kadın, çocuk 
ezilir, cümanlar kaybolur, kan 

ter çindc kalınır, fa.kat en rahat 
(Devamı Sa. 2 Sii. 2 de) 

Londra, 27 (A.A.J - Dün Ra~1§t&ğ 

Hitıere istediği salAhlyctlerl vermiş . 
Ur. Hltler nutkunda sivil servisler _ 
den, b&.ldmlerdcn bfihıı.ıısa §lk!~t ile 
bahsetmiştir. 

Hltlcr ki§ harbinden Alman ordusu. 

nun zoru zoruna kaçmablldiğlnl itiraf 
etmiş gibidir. 

Nlkunun en mUhim noktası Alnıan. 
lar bu harbi kaybederlerse her şeyi 
kaybedecekler demesidir. 

SallhiyeUer bah.!lnln ne gibi mana
ları tazammun edeceği yakında anla· 
~ılncaktır. 

EM.sen cumartcsl günU çıkml§ oıan 
bir emımamo mucibince on yqmdan 
ıtıb:ı.ren bUtun çocukların çabftınl • 
ması karorlll§tınlmıştır. 

Hltler Almanlann lngUtereye kaqı 
hava bombardrrmanlarmı ı'ddeUcn • 
Jirecekler1 tehdidinde bu qıtm. 

Bunlar bizi korkutmaz. 
Hakikatle lngiltereye lıOc\Ull lllP 

gcth1lınl§ olan he- boımba.ıdunan •
yaresi Rus cephesinden alman bir tay 

yaredir. (Devamı Sa. 2 ~ü 5 a~) 



' ( 

VA KIT 

toplantısında Şark cephesinde Fi lipinlerde -

An:tara, 27 (A:.A.) - Büyilk 
Millet meclısi bugUn Şemsettin 
GüMltnyın reisliğinde top!nnm19-
t1r. 

1941 mali yılı muv zenci umu
miyesiıie ct:Uıil bazt daii'e bUtçele
riJe, dev et deniz yollan işletme 
ve ormroı umum miidürlükleri 1941 
mali yılı biı relerinde değ ·ı .. Hk 
yapll.nıM'na, posta ve telgraf ve 

u 
l 

Anlnını, 21 (Vakit ımıbııblrln(le:n -

1Mtıruı.ka1At Vekili muhtelif meseleler 
hakkında §U beyanatta bulunmuştur: 

"Devlet Demfryoır:ırr ve Dcnizyol. 
:ıarmm Hıtiyacı olan mal~c ''e Alct
~ri tedarik imktmlarmı tet:klk etmek 
üzere Almnnyaya g6ndcrm13 olduğu. 

muz heyet tetkiklerine devam etmek.. 
te ve sfp:ın:sı mümldin otan maıze. 
menin feım! şarmamclcrini ve multa
't'ele projclerln! 8ürnfle ikmal etm kle 
meşgul bulunmaktadır. Ialt\m oldu. 
~ vcı:hlle son sene zartmda yolcu 
nakliyatı gerek demtryollan ve gerek.. 
ııe denizyollan vııMtalamıda ikinci 
p!Awı. bırakılrln§tır. Her iki ldar~ de 
günün en mühim meselesini tel)kU e. 
den kömftr, hubub:tt ve malzeme mk. 
llyutne me§guldürr. BUtUn nakliyat 

- "-' ~~ --
kaüt sandığı R 1 S'b' Koregidr kalesi 264 üncü 

US ar 1 lr- tehlike İ§B.reti verdi 

6 addesi 
olundu 

yadantakviye MORESBl 
k ti • Yeniden bombardımaa uvve erı edildi 

tc1.efon umum mUdtirlüğü 1941 ma 
li yılı bütçesine 1.050.000 ve tali
s:s::ı.t verilmesine dair kariun. layb 
füi1art kabul ofünmil.ŞUtr'. Kanun 
:fı~ihası üzerinde uzun müzakere
ler cereyan etmi11 ve 16 maddesi 
kebul ve bir m:tdclesi encilinene 
vcrilntl~tir. 

• • Melbw'D; ZI &,,Jıı..).ı - lllllıtt.ımt ~ 

getırtyor !Jti: .Port M:oreebi: d•ıtm·• 9 bcm.. 

Jlüyük Millet Mec1iSi çarşamba 
günü topl'Ulacakttr. 

atında 
/Jirler 

Berlin, 21 ( A.A) - Alınan or
duları başkumanda.nlığmm teb. 
liği: Doğu. cephesinde mevzii hiL 
cumlar ve çarpışmalar olmuştur, 
Düşmanın bir Ç()k hücumlan vıe 
ileti hareketleri püskürtiilmıi$ 
tür. Laponya Alman ve Fin kıta.. 
lan oldti:kça. şiddetli sa.Wşlar es.. 
nasmda Sovyetrerin daha başRa 
taaıırl17.larıru püski.irtmüşlerdir. 
~ ağJl' ve ka:nl! kayıplara. 
uğramıştır. Birçokl tank t&hrip 
edilmiştir. Alman savaş t~ 
lerl hava sa.vaş1anı esnasında 
:Murnıansk kesiminde dişn:&nın 

programlanmız çok' ziyade artimf o. 9 av ta.yya.rcsini tahrip etmişler, 
ıan bu nnkliyatı kar§Ilıyacak tekli.. kendileri hiç lfü: llııyoo uğranı& 
de tanzim edilmiş utunmak dır. mışlardır. 

Eğer eskiden oldtıifu gHSi yolcu nalL Şimal Mrikada ke.,if faaiiyati 
llyatmr birinci plAna aiıica~ oııırsa:k art.ıru.1tır, 

eşya nakUyaunı başarmamak vazıyo- Vifl, 27 (A.A.,) - Stokholmdan 
tinde krllacağm. bildirildiğine göre Ruslar glmnlde 

Bu s bepten denizde ve kara.da yol. Finllındlya cephesinde Lub1ye ağır 
cu nakliyatını arttıran tenzilli ve fuar tazyikte bulunmaktadırlar. 
t8.J'ifelerlnl muvakkaten tatbik mev - ı Vlf!, 27 (A.A.) - Stokholnıda.n 
klindcn kaldrnnnk mecbıirlycUnde kal blldlrlldiğlne göre ~ Rus meııabil 
dık. Doneç blSlgesine Alman zırhh ve mo. 

Ardn ve Meriç köprUlı!rintn inşaatı törize kuvvetlerinin geldiklerini bf1 -
program muc1ölnoe devam etmekte _ dlrıne1<t:ed!r, Bu menable g1Sre §8Tk 
dir. Bunların haziran btd:ıyetlıle ka.. cepheSlndc A.Imanlarm 26 mottirltl 
dar ikmal edilerek Avrupa ne mU:. tUmenl vnrdır. 
nakallktm başıımabUmesı kuvvctııc u:. Ruslar acele olarak Slbiryadan tak. 
mltı edilmelttedlr. viye getirmektedirler • 

Almanıe.r Rua lia.Uarı gerilerine tny 
yare hQcumları yapnıaktadirlar. 

be. tayyıı.resile bir maMUe taa.rrua .. 
derek batı! ba.aarat hUllUl9 getlrm.l§ -
ttr. MUttetık ~ muvatf&k1 • 
yelle mUdahale ~ 

Lae: Jdüttettk han. k'UTTetJetl m11. 
nttaklyeUe bir dtl§man ha.va meyda
ııma taanıız ederek yerde ~ •nare 
t&hrip etmi#ler .., be.§ll.& Nr tayyare
yi hava mubarebestndıe dü§Umıll§Jer _ 
dit. 

Bougafn.Ule (Salamon adalan): 
Mtttteolt rıava kuvvetlen bir dtl§l!Wl 

hava meydanma taanıız etmlŞlerdlr. 
Korreğidor: Düşmanın hava taar. 

rw:ıan hatıtlemlştır. :MUttefilt topçu 
kuvvetlıırt toplu blr halde bulUDBD 
düşman piyadesine müessır bir ateş 

açm~lardJr. 

Vlsayae: San Remegioya karşt ya.. 

pılan bir dllşmıın taarruzu gerl püs
kUrtUımUştur. 

Ml.ıidanno: Keşi! kolu faaliyeti kay. 
dedllmt Ur. 

• 
1 inci .Alman 

baskını 

e anb ar{ nda SOl'YET TEBLfGl 
~108kova, ı1 ( .A..) - Röyter bil. 

dJriyor: 

Londr&, 27 (AA.) - Dün gece AL 
men tanaeled B&th ,ehrhı1 ~ bq 
nca hedc:t tu~. Taama he
men iki saat aQrmU§'tür. hıaanca. kay
tim çok o~ korkııluJ'Qr. 

Dcvıet Denlzyolları Mersine vapur 
tahrikine karar vermiştir. Yenı ta. 
rife ay ~mdan ltibttren tatbik edt. 
lecektir. Vnpurlar, ktır§Ilıklr olarak 
nyda l>lr de!a harel:ot ecJecektei'dlr. 
Yani, bır vapur, lırtaiıbnlc18li: M~:miTW! 

hareket ettiği gün bh' wpur da 
inden btanbuln: :nateket ed 

6 
. 
ısa an 

'".:ebelüttahkta lngilizler ta. 
raf mdan kontrol edildi 

sef jrleri 
Bu vapurlar hem yolcu, hem eşyn 

taşıyacaklardır. 

Karadeniz yaz latifesi de bugünden 
ftiba.rcn tatbik edilecektir. Vapurlar, 
her salı ve cuma gUrt1eli sabaha kar. 
tll .saat dörtte limanrmıZdan bnrokct 
edeceklerdir. 

Telef on ve telgraf 
ücretlerine zam 

ı.auırea, 2'7 ( .A.) - Brltıi:iiya de- Amkora,, 21 ( V akıt Mıı1ıabi. 
nı.z kuv\·etıcrl Cc~IUtbnk bQğıwııda, rinclen) - Görülen Iüzl:.m üzeri. 
altı İspanyol ticaret gcmiZlndc araş_ ne Münakalat Vekiı.leti bu sene. 
tırma. ynpmı§lar ve bunları CcbelUt. ı' ti::JgTa.f ve telefon ücretlerine bir 
tank limanma gıt.mlye ~ccbur etmiş;. miktar zam ya.pmıya kara.r \•er. 
Jcrdir. ~emflcr, oradtı, cıddi bir kont. miş ve bu hususta bir karar.name 
role t4bı tutulmuştur. purojesi ha.zırlıyarak v ckiller 

adagaskar
da sükunet 
Vişl, 27 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde deniliyor ki: 

Heyetine sevketmiştir. Önümüz. 
deki günlerde bu puroje tasdik 
edilerek yeni ficretlcr ilfl:n oluna. 
caktır. 

TE · EK ÜR 

Sovyet teblltlne ektir. 
Tanklar himayesinde hareket eden 

Sovyct piyadesi Kallnln kesiminde 
dU§man kuvvetlerine bir ba8km ya • 
parak ikl kllyü geri almış ve 300 Al· 
man öldUrmUştUr. 

2 havan topu, 1 top ve 3 tank tah. 
rlp edilml§Ur. Bırkaç e8ir aımmıştır. 
Aynı cephenin başka bfr keSlmirtde 

Almanların müstahkem mevzileri talı 
rip edıtmlg ve bUyUk bir tank k.Olu 
Sovyct top wru nifmdan d.tiğrtiı. 

mtşttr. 

DUamanıa yapılan kanlı bir çarpıı. 
mada bir SOTYCt taburu ~ t.aıiksavar 
topu ne 12 sa.hia topu, 10 uçaksavar 
topu, 9 ZTrhlı otomobil, 19 mftralyllz 
ve 17 müstahkem mevzii t:ı.hrip et
miştir. Almıınlar asker bakımından 
da ağır kayıplara Uğramıştır. 

215 nlsn.ndıı. tayyarelcrlnıiz asker ve 
harp malzeme& taşıyan 20 kariiyonu 
tahrip etmi1ler ve bir demiryotu köp
rUsUnü hava.ya uçurmuşlardır. Bqkıi 
uçald:ırnnız 2 Alınan plyo.d9 bölüğilnü 
k1.1men dağiünqla.rdır. 

• *,., 
Moııkova, 17 (A.A.) - Röyter: 
Gece yarısı n~rt:dllcn Sovyct tebJl

ğI: 

26 nlll&nda cephede kayda değer mü 
hinı bir d(!ğtŞikllk olmamıştır. 

S&Wıiyetll bir kaynaktan haber Te_ 
rildijflrie ~re Bath cehrin• )'ptlan 
btı hflifuı:ii :tilr ~ geoe yapdaıı h(L 
cumd&n çok dah& uta&\ mflly~ ol • 
muftur. Battı'dazı bo§ka birkaç tehir 
da.ha dün gece Alman tayyareleri ta.. 
rafından l>OD:ıbal&Dml§t.ır. Bu tayyare. 
lerde:rı tlçt1 tahrJp ediltni§ daha btıfka 
bir takım ta.nareıer hasara uğrxt:ıı • 
mllJbr. 

Dtl§!nan tayyareleri İ.ngiltere Uzerln 
de btilunduklıırı sırada: 1ngınt haYa 
<>t'411.S\11la mensup tayyareı.r ~ l§gııl 

&Jtmdakf Avnıpada Ualeri 'Ye hava 
alaDlıiriiıı hrrptılamI§lardrr. . ... . 

Berlln, 2'7 (A.A.) - Almıan haber
lere g6re İngiliz hava kunetleri ev. 
veıw. gUn batı cepıbesJilde ?e Al'.dcn!Z_ 
de, 35 1 ha.va v&§lannda olmak tı.ıe. 
re, 42 uçak kııybctmfJlerdir. UçakSa
YU topçusu 4 uçak dll§Urmtış vo ayn
en Ualm ada.sına yapılıin taarnri; es. 
nalliıida tayyare meydnnlarmda. bulu. 
nan 3 uı:nk da tahrip ed.itmfatlr. 

Birmanqada 

. 
üllef iki erin 

Norveçi işgale 
teşebbüs etm eri 

bek eniyor 
Vll§ington, 27 (A.A..) - Ofi: 

Askeri mUte!ıeSSJSla.rm fikrince, 
müttet!.'kler tarafından Norveç'in 
igalihe t.eşabb(ls edilmı?Si §imdi 
Pııansa., belçika veya Holandaya 
biT taa.mız teşebbüsfuıden daha 
ziyade muhtemel bulunmaktadır. 

Fı'1hald.ka, liantJ ve şimat dcni.
ııi byı1anDa bir ta:a.rtuz yapmak 
i~ elde buluns.n kuvvetler kMi 
defı1dtr. Bu kuvve~n Ameri
kan krlalariıe ta.kviyeSi ib tJma li de 
yoktur, zira . tngılterccle talişit 
edilen Amerikan kuvvetlerlnin 8a'
yrsı ayla.'r geç:neden gerçekten 
öne'mli bir rtisbette olamaz. öte 
ta.raftan. Almanlar için Norveçi 
mıidafaa etmek, Fra.nsa veya: Ho
landaYT mfidafruı. etı:ne!tten ~ 
d h'.ı zordur. Bul!un sebebi Not"· 
veçle o:an nıün:ıkale ha.t.J.a.rınm u
zun 'uğudırr. Ş.i.mnl Norveci~ ta.. 
nrrıız edecek müttef.iltlerlıı dUl"lIID 
tarı, burasmı mlid fa:.a. edeeek olan 
Abn .... nla.rm durumln.rrndan daha 
elveııi31i olac3ltt:rr. Bundtın b 
Birle§lk Amerika ile Munnansk a.
rasmC!aki ia.."e haitmnı. kullıı.mj. 
mru!t da Noııvcçin stratejik öne
mini pek ziyn.de artmn:ıtnfadır. A:l~ 
manla:r burada deniz ve b:ı:va üS-
1 eri kurmu.şlard!r . 

Çin kon1ünist eri 
Tokyo, 27, fA.A,J - A8ahi gazete. 

sinin bildirdiğine göre Japon kuvveL 
len Anhne eyatet!tıde Tsunhuo datlık 
bölgelerinde general Uyngşa.nm ku.. 
maııdaımıda bulunan komUnlst kuv • 
'Petlerine ka~ geni,; bir temtzleme 
hareketine ıreçm{flerdtr, 

23 nisanda .Tapotilar iki tersaneyi, 
1ıç bomba tmal!thancsinl, iki elbise 
depocunu v bir m!Rtat top TC slltnıı 

enerme geı;irml.ş btilunmaktaydılar. 
~~~--o---------

Bl tl8ft D D t • 
<Baş ıara/ ı ı ı "'"' apuıumv 

mtıer gelecelt laf için muharebenin 
dov&mJ üzerinde durmuş görünmekte. 
dlr. Bunun icıtı d<l.lhlryolu şebckelen -
ilin daha fYf l§llyec J.Dt, Mkcrlcrln 

daha lYi giydirileceklerini söylemek • 
ten başka bir py btıla.ma.m12ur. 

Nevyork, 2'1 (A.A.) - Hltlerin nuL 
laı n DlllıJi.SSa ''.Aliı:ıar.ya harbi k.&y. 
bettlğl t&Jrolrde bunun .Alıri&nyanm 

yok olması demek olacağı,. hakkmda.. 
kl .ıaımn iDerID.de tefsirlerde billunan 
Nevyork Türiee gazetesi §Öyle dlyor: 

''Bu demeç, bir fatlhiıi, kcndl8inl 
fatih tela.Jtlü e~en bir mUiete yapa_ 
cağı demeç değildir, 

HlUerln nutkundıik.1 son It1rafmda.ıi 

28 - 4 - 1942 

mm et aşa 

1 

( Ba§ t~ /s 1 ıaci Jlf<ida) 

y1ışaia.cak olan reisi.cU:mhunmıuz, 
ınııt Şefimiz A.nk3.ra mebusu is
met !n&ünün Ankarayı devlet t m6l'lt:et.l yapmak için bttytlk, m~. 

ı lise sunduklan tarihteki teklı!le-
nuin ta.ş.•dığı isimlerine izafeten 
ve o hat:rn?.yı tebcilen lsı:rıet P~a 
parkı a.dı verilme& suret.ile Şeref
lendirilmdini an; ve tck1:if ede
rim.,. 

Vali ve l>.:kdiye reismhı bu tek 
lift bütlin U!l.D.ID şiddetli ve sürek
li alkışlarile b.rşıls.nmıl ve Milli 
Şefin güzel htı.kfimet merkezim.i

zin v.ıil varbğ:ma yeni bir oeref 
katan ve onu ebedileştiren aciıan 
üzerinde heyeouıh tezahü~r ya. 
p~D11Ştlr. 

.Ankaranm huldUı:ı.et merltezi o
luşu hakkında Türkiye Büyük 
Millet Mecli:!iinin 13 ilkteşr.tn 1339 
tarihli tariht kararmı, bn ~t 
fırsattan fa.ydalanank aynen ııeş
rediyort1%: 

"Ankara tehrinin Tfiı1dye de -
Jetinin malkarn Idarcst olnıast hak 
kmdaki Malatya mebusu İsmet Pa
şa hazretlerinin 2/188 numaralt 
teklifi kanmıfsl tizerine kanunu c
aasf encilm~ taıızim olunan 
ıo. 10. 339 tarihli ma.zba.ta 13. 9. 
339 tarihli 3!S tnCi i~ ikinci 
cels("!l.İJ:ıde bilkJ:nuı.t aynen kabul 
edilmiş ve Ankara §ehrinin Tüzti. 
ye devletinin mııb:m icla'test ol
ması e'kser.iyeU ezime ile teka.rrftr 
(: t.m.iştl:r ... 

GA 
( Ba.ş tarafı 1 inci aayfaild} 

Mütearıı:zlarm memleket ta.yda.sma 
çalı§t.ıklarmı tahmJıı etmek bir dellllk 
olur. Hindlatanı lıNrtarm&k lçbı bq. 
ka devletlertn yardım.mı an.maa:ıek 

lrğ'ımız 1Azmıgeld.f!1n1 her vakit .OyJe. 
dinı. Böyle bir yardım L9tanek dıdma. 
müdafaa ettJSim fiddctten oe~ 
81.yaıH?Ule uygun dQomeL. Ben bu m. 
yasete hor vakitten ıııayacıe hıaııı)'O_ 

rum, Japonlara lr.ar'fl bir dOpı.anlı· 
ğmı yoktur. Fakat Blnd!st.am ltar'§I 

besledikleri dllştlnoelert end1§esla kar
§ılayamıyorum. Hür ~ 1naan gibi 
kendllerlle hlçblr mQnuaayı mucip ih. 
WMarmuz olm&dıfmı nfçbı g1SrmU _ • 
yorlar? Hindi.atımı rahat bırakamlar. 
İyi niyeUer!e geldlklerini .Oy11lyorlar, 
acabe kendllerini maruz blrakbkl n 
bu yakma v yıkma ~ 

yahak olmak için Çin ne yapmıştır? 

• * • 
Abmetalıa.d, Z1' (A,A.) - Kalıat.ma 

Oand1, H&rlja.n gaz.etestnde yudığ:ı bir 
makalede Hindlstana yabancı MJl:.erler 
gelmesini tenkit ebneırt. 'Ye fUDiart 
sormaktadır: 

''Hlndistanın mllyonıuea imanı a. 
rasındn; sayısız miktarda uker talim 
ettlrilemeı: ml? Bunlar bUtUn cHlnya.. 

clald ba§ka. ukerter kadar l.yl olamaz_ 
tar mı? Bu takdirde Deden bunida 

veyahut söylemeyi ihmal ettiği oe:r- yabancılar bulunsun?" 

( Bcı§ tarafı 1 inci l»]}/ada) 

Be.zt ocnebi rlıdyo im.asyöfiltn 
l liadagMkaidfiltJ durum fi!Utkmdn 

Yeniden linöerler v -
lerdir. İyi haber alan rna1ıfille:rı bu 

1 ,,üyük adada siikftnun hii.kUm sür
mekten hiı; bir zaman hali ltalma
<iığnu koollı olmak iizcre tasrih et

J mcktf!dir. Sn-! hayal eseri olan ya. 

Türk Matbuat 
/Jir/ifjindon: 

Tcknisvcnlcri 

26 nisan pazar günü ak§amı 
Şehir tiyatrosu komedi kısmında 
Birliğimiz menfaatine tertip cdi. 
len mü.<:.amcrede verdikleri koı~· 
ser ve temsile mukabil hiç bir 
ücret almamakla, sesinin güzel. 
Jiği kadar kalbinin d necabetini 
isbat eden değerli okuyucu Ba_ 
yan Safiye ile, güzide sanatkar. 
la.rmıızda.nllaznn, Vast'iRi.zave 
Bayan .Pefilıan'a ve buvadide 
kıymetli muavenetlerini deriğ bu· 
yunmyan tiyatro müdürüne asU 
zıevata Birliğimiz ha:kkmda sita... 
yi~ar neşriyatta bulunan mu. 
hanir arkadaşlarımıza; bütün 
ma.11buat teknisyenleri namınıı 
alenen t~rü bir borç biliriz. 

25 msandn 211 Alman tayyareal t&h. 
rlp edllmlşU.i'. ro Sovyet . tayyaresi 
k1!.yıpttr. 

Barent.ıi dcn!Zliıde ~cmilerimlz bir 
dllşman dl'n.zaltuımı öat:ınnıolardJr. 

IAııdr.ıı.; 27 (ntld ·o ıııı.atc lJ.JS) -
Sovyetler tarafmdaıı ııcşıııiJllcn tebli_ 
ite gijre Alman tayyareıorı kı§tanberi 
Lcnlngrada en §lddetU hava akmmı 

yapmışlardır. 63 bomliardımıın tayya_ 
resi bu htlcuma fttlralt etmi§tır. Bu_ 
tarjralıı.r 9 Alman tayyaffiıt dlijQr -
müşlerdir, 

Çunkin", 27 (A:.A.) - Çhi teb
liğinin mld.irdiğffic göre, Salv.in: 
cephesind ... ~ak şidüctli ~ışma.
lıir yaprlma.Ktadrr. Hopingclen ge
len 3 Japon kolu, Hunh·ng, Kong 
heplng ''e Mongsuno i~tDtnmetinde 
flcrlcrnektedir. Tun~ halcıı Çın. 
Iilcrin elinde bu'uruna.kta ve şet\. 
rin sima! ve do~urnınıfaJtl t~pclcr
dc çal'ırr~mat:ırn deva.m ed1n1C'k
ted!r~ 

,fapoıılnnn mm~ ulaıı;ı l\esildi 
Çun!t!ng, 27 <A.A.) - Gencnıl 

Stilvel'in reşretöğr tebliğ şöyle 
demekte<lir: 

lerden çıkaracağımız tescili ne olur_ 
H ol.aun, hııyalo kapılamayız. Me... 

eell, Hltlcrin ellıidc bulunan ItuvvcL 
!erin şlm.dl daha mı kuvvetli, yoksa 
dil.ha. mı zaytf oldll[;'Unu bilmekte de.. 
fildir. Blrle~miş müttefik mllleUcrin 
tak.ip edcce!Uerl tek si~·aact şimdi el
lerinde bulunan bütün ltnvvellerıle 
vurınıyıı. devam eylemektir. 

IIeru.cl Tribunc de §Oyle dıyar: 

"Hltlenn nutkundan sonra, Alman_ 
yadıı.ltl hoşnutsuzıuğu.ii toplanmn 
kamplarına göndermek gibi ccz.s. usul. 
lctin! kifayetsiz te'lrutkf ettirecek ka. 
dar büyük O!duğunu zannetmemek tm. 
kli.ruıı.zdır'. Keza hıılk .kütıeı~ri arn. 
ınnda §iuckıtli tedbirler almak için ka-

Lorıdra, ".?7 (.1.A.J - lngilliı tayyn· 
rekrlnd n mürekkep mllhlın teşkilfcr 
pazar gilnli b!itUn gUn Fransanın şi . 

mali llzcrlndc taarruz hareketleri yap. 
mışlnrd.r. 

ı • :lcdeıı evvel SplU!relerln rclakıı. 

Unclc h:p·cl.ct eden Boston Uplndc bon 
b:ı tayyareleri Scnt Ömer istasyonunu 
bOmbardımnn elml§lerdlr, İki dllşman 
ıı v tayyaresi dUşUrUlmll§tür. 

I 

ı:: 

z 

lası iddi:ı!a.n haklı gösterecek hiç 
Şey'~. 

Aynı mahfiller :Ma.dagaska.rda 
Japon unstrrlıırmm bulunduğu ha.k 
)'mclMti haberleri btmdan evvel ya. 
J::ınfadrklerm.ı da ziltrediyodar. 

Bir lngili: malrribi battı 
Lıaacb9:, ~'J (A.A.) - .A'.mlNillk da. 

Iaıı1 Sat.vold muhriblnltı ba.tbifnll bD 
k dtrmektedtr, 

k 

~] 
Meseleler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

8 liraya kadar havaleler 
müvezzilerle dağıtılacak 
Aııkara, %7 (Vakit mtıhablrfndeıı )

Posta ile havale nakUyat:ı lier eene 
memnuniyeti muıetp bir fazlalık göL. 
termekted!r. Halka yeni bir kolaylık 
ve bir ba§lı:mgıc olmak üzere tıeklz ıı.. 
raya kadar olan gQnlUk havale tedl_ 
yatmrn ikametgahJarda ve mllve.zz!J r 
marifttiyle yapılmtlmna ~lanmış _ 

Timgunun Çin kuvvetleri tara,. 
fmd!m istirdadı ve Poging'in .ıa.r
tmea.n sonra, Çin sder kuvvetlcrl 
bu (evrede şi.maıe doğru ilerleye~ 
Japon makine.ll kuvvetlerlnin mu
vas.~ lte9m.!ştir, 

Tebiig, Amui1ta, glSnUll11 pjl<>t
larmda.n milrekkwı?p bir grupun L61 
lem civa.nnda 5 .Japon uçağr dU
şUrdilğiinU i!Ave etmektedir. 

Japon do11 al!ması 
nerede? 

tır. 

Bu tecrübe iyi netice verdiği tak. (Baş tarafı 1 inci .<Jmlfada) 
* 1 ~ üncil Lıut &nrünün soola

mıda :nfiM:a (relik) 't;aşmuş! Batıl 
idka.t:2a.nn ~ ola:ii Voller 
Dra.,'oODaljl kepam1iğinin Amiri ol~ 
r4 fincil I .. uiyi eser.inin birinde na· 
erl s6klere çıka.riı.bilı:i? 15 inci 
Luiy; ibatmnn.k için değil mi? Hü
go da Ill tincü Nıı.polyonu batır. 
m3 iÇ1n 1 ljnci Napolyonu böyle 
infira:t.aa sona.da bulunmuştu. 

dlrde t~kll4tın anhası nfsbctinde mlk makul ota.ca:Jrtrr. Çünkü, bu hare
ke Japon Pia.iılaı-mm cSaSlı kıSını-

1 tarın ı.;oğa1tılma81 dU§UnUlmektedir. o an sıra takip edilmez. Hatta nt teşkil ef.m.e.ktedir. 
acele ederek ünündeki .kalabalığı Doğu Felemenk Hinclistam umu 

ezenler bile hem zaman kaybe. , 1 mi \'alisi olup bugün Londra;"a ge-
der, hem de başkalarını rahnts:z ~n ve tahminleri hcır zaman doğ-
ctmeklc kalmaz. kendileri buna. ______ .._ ....... _..., .... _ ru çrknn V8Jl Muk Vaşi:n.gt.o,-ıcla 

* Vo ter diycr: "Nesre rJsbct-
lırlar. bulunduğu mrada Hindista.nı tch-

Ahmet Emin Yalm:ın; (Adam cit r:dcn tehlilcenirı A vustra.lyn. _ 

Ie .nazmı dansla yürümek, muru'Kı S!rn lüztununa ga.retemiz, arka 
H ıle ooylcinelc gib:dir.,, Bunun ~ibi d:ıc.ıımız Hikmet Münir'in bir fık. 
~ barışa nfsbetle de hnrp alınan bom rasilc işaret etmiş, faydalarım 

hı ,:ı«;Wan Yüzilndeın ~ığlıkla ko- saymıştı. Ankara tecrübesinden 
rnışnt:ı.1ı::, iyi ohlı.ı:ktruı €0nra ba- sonra son günlerde bakkallarda 
ce.bm: ~ gilıidir! halka gıda maddelerinin dağrtıl. 

Musibetleri şlddctlend"ren evvelki ması Ü7..erİJ1C ~e gfü.c <;arpan 
mea'udıyeUcrdlr; ŞU menhus harbi kn!abah'J...ta11 SOllrfı Jr~anbulda. 
tatsıZ gllsteren mflyonlarcn lnsaqla· da arnr usııliin tat '>iki ne gecil. 
nn krnJmut, ve mü .. aıemct ıı:.,man. I mesi '"" hrin lıayatında cidclen bir 
lo.rmdald bııyat konforıarmıo uc ızlu- l n ızam ve ın ti zam ha va.sı esecek. 
ıdur! tir ... 

~lm!nde hatır, gönül, yarenJ;ik, nm kan}1l tığından' daha :va.kın 
\'C akraba.ık hakim olmuş) diyor. oldui?unu söylemiştir. • 

(Yaran). fa.r.scMa dost demek 
olan kermenin cem'fdir; (yaran- Norveç kampında 150 Sov.-
hk) ela (do.sUara ya.lcıı;ıan) demek yet esiri kaçtı 
olur. St-0kbolm, :?'1 (A,A.) - Ofl bildiri.. 

Anadoluda, ibu kelimeden bozul- yor: İsveç baımımın blU!ird!ğfM ~re, 
ma bir (yarenlik) vardır; fakat bu 150 Sovyet harp esiri Norveçte CuTd. 
(hasbülıal) ır.a:ı:unnr almrştır. (bi. rars:ıl kampından lrnçm,ştır. Beslenen 
raz ylirenlik c<l~hm.) demek, öiraz tahmlne gare bues irler buradaki ha!.. 
ôOıStea konıı~alnn demektir. km C\'ler1ndc saklanml'lktadrr. Bu 

(Yıl.rinlılt) yerinde üi.renlik) bölge tama.mile kordon altına aım.. 
d~ ..... 

nun! ııala.hiyetle bil§ vuracak dere.. 
cede bUytlk g lk ve kayna,şma. 
mevcut oldutuı'ıa ihımma.ma.k elde.n 
&'elmiyor, 

Stokbolöi; 27 (.A.A.o) - S"1ıô.bD 
Tidnii:ıgen ga.zet.eamhı Berllıı mtıhabt. 
rin11 gôre, Rell:hıitag, Alıiıan milletine 
durumun Tahlml1g1ni anlatmak tçin 
toplanmıy& ~tır. 

Öğleden sonra Splttlteler Kale Q _ 

zerıno seri bir taarruz yapml§l:ırdır. 
Başka tayyareler Hllebrouckti taar· 
ruz etml§lerdlr. 

Sent ömcro hflcuın edeıi lnglllt tay 
yarelertnfn hıivacıa Cç kilometre u.run 
Iutuncıa bir hat t~kll etmesi hıgnız 
tayyare adetleri hakkJDda bir tildr 
•e~ kA.t1dlr. 

Şimali Fransaya akın 
MUlı.ablr, Hltıerin ba..rDI bu Yft2: bl. 

tirmell: nmJdinde olmadrgmı kaydeL Londta, 27 (A.A,) - lngDtere hava 
ttıtten aonra fl'yle diyor: nezareti tebliği: . 

Hlt.Ler, Alman milleUnln kanunu Av uçaklarımız bugüti yeniden §I. 
h411ne ıeı.ı:motıt. H&klmlerln ve me. mall Fransa üzerine akm ve taarruz 
murlarm hiç end1ıe duymadan azu yapmt§lnrdır. Bombalar ta§1~'8.Jl Bos. 

tan ve HurrJun uçakl:ırı bu hareket 
ea.sen mllil:LtUn bulunuyordu. Bundan lcre iştirak et:mlşlcrdlr. Lme ve os.. 
dolayı adliye 8l.&teminJ.n ve hulruk prcn tt>nte tdkt hedeflere ve düşman ha va. 
•iplerinin 90k daha ıezııo bir deği~lk. 
llğl.n1 beklemek gerektli. aıanıarınıı taarruzlar yapılmqtır. Bun 

lnra alt raporlar henüz tamam dcğil
BUtUn Berl.ln muhabirleri §U nok. ae de 9 u avcılarımız ve biri Boaton 

tada ittifak ediyorlar: HtUere hudut. 
bomba uçaklanmız tarafmdan olmak 

8l1S bir sal.Ahiyet veren demeç, Hlt- u 
zere 10 düşman avcısı tahrip edil. 

!erin böyle bir anda cepheden ayni- dlğl anlaşılmıştır. Bomba uçakları _ 
mıı.amı gerektiidiğiiie be.kilir8a, her. ını~.dnn ikisi " ve avcılanmızdan 9 u 
halde çok &ıcmıU &ddedllmi§ olmalı- noksandır. 
dı.r. 

Svcnaka,. Deptiladct gazetemin 

muhabiri ea:rıo d:ljor: M ahmaJ Ptlfa' dan •eçmeler: 
"Reich.;tag ~ ~ ye_ ---....... ---.... --...... 

n1 8&Wü1et!er ~ aım&cak 
tcdb!ı'tere Aıman mtnetinf haz:ırlam:ık 
tan ibaretti. 

HIUvrin hi1cnm kıtaln.rmr övnıflş ol. 
ınası tta. te!fillcre sebep olmaktadır. 
Bu hiui'aStt klta!nr nüf11%Unun son za. 
manlard& pek ziyade arttığı blldirU. ..ktedl.r. 

Şehler dunırnaz mim-O kıtal Cl'
lcm"d en: 

lif l'ıni"ı r olamaz: Sirkat i iıl 
eylemeden! 

~·a!ıil "':tnlu cehline dört eller 

A 
• ile, 

• lını kunamaı ke-b-i kemal ey-
lemeden. 


