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Valilerin Ankaradaki ır_•·::.•,•{, __ 11 JI Amiral 
Nomurra 
Vi ş ide 

'b:u. 
toplantısı Havay adaları-

na bir taarruz 

Q ç umumi mU!ctl~lc yirmi,-.. 
bc3 valıden mürekkep bir 

1 
koml.~yon Ankarada bir araya gel-1 
mfş, memleketin iç idaresine a·tı 
meseleler üzerinde bir takım ko
nuşmalıır ve incelemeler y&pnııya 
koyulmu~tur. Neler konuşt,ukları· 

: nı, cözlert önUndc .r.e gibi bir ga
ye bulunduğunu bilmiyoruz. Yal. 

: nız ~unu biliyoruz ki mcmleketın 
idari işleri hakkında csash sure.tc 
konuşulmıya değer meseleler çok-

tur. ~~-1 
Biiyük Millet Meclisi hiikümctl • 

kuruJduiu zamıın kabine Ye lcrıı 
heyetinin mQşlcrek mesuliyetl 
Yok.tu. Meclis ayni zamanda icra 
heyeti olduğu fçLn muhtelif dalre
lerin başına kendi arasrndım mü· 
messiller sc>çlyor, bunlEr 1ıım m~
nasU!' devlet ~ile değil, o dalrcnın 
lşlcrİlc uğraşıyorlardı. 

devleti temsil 

Yazan: 

bekleniyor 
Japon sözcüsü Çinin 

tecrit edildiğini 

söyledi 

Yeaı lllr cepllı 
llaraıması 
bellleaırer 

Vasington, 3 (A.A.) - Salithl· 
yelli mOsı:hitlcr, J\ vustrc.1> aya do~ 
ru müttefik malzo11c ve laş<' yol-

l Amiral Darlan 
IJapon Amiralle

rini kabul etti 

Loval de A.mirol 
Nomuro ile görüşl!cek 

Lawaı, A. •erlka 
elÇiılae llemlş ki: 

larının geçtiği Havay adaları Ct'· fi D 'k 
nup doğusundaki adalarda prk y.s. vrupa - Fi men a 
k•:ıda -;::cnlş ölçüde kara ve deJ1lz işbirliği taraftanyım 
harckc-tler:nın görü!er:c~lni tahmin Vlşl, 3 (A.A.) - Amiral Noınu· 
etmekle, bu münakale ,yolltrına 
k•rşı b'r Japon taarruz.unun ge· l'a burava gclm'ştir. 
c!k:nlycccğ'nl izah ile bucu tn}tlp Darlan Japon ıtmlralle.rlnl 

Amiral ;\'omura l'l,l'yf' glftl. 1\fıulagıuıkar adMından ııırk sık tı.Jıseıl1141fl 
b' r ı;ırada iin ı>!Anda bulunan bu Jaı>on dlplı)lnatının Vltl'YI zlyaret.ı mU
hlııı ol!Ca J:'l'rPk... (Bıı rf'.ıllm Amerika - Japonya rniiz.akc:relerl ''ett1yan 

~dl.'rken bir Amf'rlkan «azntMfnrle çrkınıthr. .Nomura 
burada ara bllluı·u \Azlyetlndedlr.) 

edecek hareketin, hiç ı;üph.slz, kabul etti 
harbin en ön~mli hıırckct. olacu. Vi§i, 3 CA.A.) - ,ı.·~nsa ask<'.ri ,--
gını hcllrtme:<tedlr er. kun•Uleri b2şkomutanı Amiral v •f k b be 

Japon Ml'Jd~ünıln b-:)Rftlltı ORrla.1, Bcr~in: ve Roın:deki il~hi' azı e ur anı ır 
Tokyo, 3 (A.A.) - 1mparalor· pakt muhtellt kom leleri Japon he 

luk umumi karar.;;<ihıntn sözcüsü, yetlerı ba~kanları Amir~l Nomura 
~aıetccİl<:>rlc yaptıgı bir gorü"ml'- le Amiral Abc'yı resmen kabul <'L • k d 
de de!m st!r k : mi~tir .. T~n~n Am~r~lleri ~r~~jne ga zetecı a ın 

Mand_!Py n dü.;nıe,sile Bırmarı:.c Japon buyuk elç lığınrlc bır oğlC' 
yolu artık lıımaınile ke<i Jm'ş ve Yemeğ verilm ş ve Amiral Darlıın 
Cunldne, t:elımenın hım ınfınııstıt! ile i\I. Pi .r Laval yemekte liaz.ır 
tecrit ed.lmişt r. Bıı şartlar 11ltıo· 1 bulıınmuşlarciır. 
da Japonların Çu klng Ur.Pl'indekı Amiral Nomura. bugün öğleden 
kontrolü fazlaiainıakt<ın hAll kal. rnııra Başvekil M. Lava! tarafın· 
mıyac~ktır. dnn kabul edilecektir. B·şvcı<iı hc;:r 

Beyan Burdet'in feci öf ümü Ankarada kend;sini 
tonıyanf ar orasında teessür uyandrrmı~hr 

MemlekeUmlzde zaten devlet 
fikrı ve umumi menfaat Ö1çüsil 
hak'kıyJa kok salmamıı olduğu f_ 
cin bu muvakkat sistem ya.nlış bir 
hava yaratmış, valilerin, devlet! 
değil, Dahiliye VckAletinı temsıl 
ct1lğı yolunda bir cereyan alm~, 
Yürümüııtiir. Bu yanlı~ telakki yü
z!iııden hergUn sal6hlyct ihtllAfları 
zaten artıp gıderken, iaşe işleri tc· 

lAkkl hatasını büsbütün ıçığa vur. Amelika, ~rek harp, ırerek~ nakliye gem' i inşaatına hız \'ermı, bulunmetur. 
auyor. R6imde.J'Ördüğünüz « bl gemlJer (.'lft.er rıtter 4eııtze lndlrllmel.1edlr 

J~p~nlıı7ın lI nl Okyanusunda, iki_ am. ral şer;finc bir akşam YC'- Anadolu ajansının Va.şlngtondan 

1 
hakınu~:etı kurma ı ve Hlndl~tar.a megl 'ereceklır. alarak Ankara. scr\'lsindt neşrettiği -..11111ıı1-..ı11111ıı_...111111ııııııııııı_..--.... .._....,. 
d?~ru ılerlcmek l~ln hazırlıklerın I..aval Amt>rtlta e~lı.IAe '"*r ~mlıf! 1 hır telgrafa göre Ncvyorkıta çıkan r>. 
bıtırılmlş buluııması, H.nl J:ıtlkliıl . Berne. 3 (·A.A.) - Peüt Par!· M lesinin muharrlr w 'fotograf.1 Bu davayı halletmek azrmdır. 

Dcvfot mekımlzmasmın dayandısı 
b rliğ! anca'k vali temsil edebilir. 
Vali, vurdun muayyen btr kısmın. 
da Yalnız dah{Uyeyt aejil, b6tOrr 
v~kiletlerl, .bütün devlet ruhunu 
tcınsıı eden en bUyQk memurdur. 
Devll'iin ıert~klcftJnnek i9ted.l:İ 
ı:ayclerln. o yurt parçaa•nda tatb!
kından ve sahanın ıellfmesinden 
valinin mesul olması IAzımdır. Bu
nun içln de valilerin salAhlyet ve 
ınesuUyet tasıyabllCCf!k kudretli .ı.. 
damlar olması icap eder. Bunlar, 
fhtısasıı saygı ı;östcrecek, bllmedL 
r.inl bilecek bir mizaçta olmalı, 
halkla iŞblrlği·. ywpmıya kıymet ve· 
r-.."'l·ck ~altşmıya kıymet vermeJid!r. 

Amerikada 
gemi İbşaab 

hızlandı 

ır.;;;;w.. - --"' 
hu~ketini kamçılAmıştır. sıen gıız~tcslnln neşrettiği hır ha. • · gııze B ro t te llik z· 
Bi.rmanyaqakı harekAtta. Japon bete göre, Blrleş.k Amerikanın ı ı;ısı, Bayan \J • e • glle c va ı-

kuvvetlerl, .karşılarıl'dıı Çunklr.c Vişl büyük elçış' Amlr1:l Leahy'· fesini yapmak Uzere Iranda ı\si ka· 
kıtaları ile Jnglt:z kıtaları bulmuş· nln veda ziyareti esnıısınd!l Lava!, bilelE.'r arasında d018.\'lı~ı sıralarda 

Mikado ile 
Hitler 

telgraflaştı 

lar, her iki .;~kcrin ıçarpışma kuö. şunları söylemiştir: \'Urulmuş ve öln1ütlUr. l 
retinl muk•Yese ~bilmlşlf'r ve •Franaı, B r'leflk Amf'rlka ile :BU cilrf'tll ,eaa.tecl .kadın, wrun 
bu mukayese netlcesınde İngfl.z mOINISt:betleri kesmek inlsyaU<vlnl müddet Jcoca&Je beraber Ankarada / 
kuvvetlerinin ma.nevJyat zayıflığı (0.V-.: 8a. 3 ; sta. 4 te) // vazırc görmll~. memleketi~lzln biri 
karıısında saşırmışlardır. çok tırafiıırmda .ııtvahatler yapmı,tJ. Rmvelt ç:~ vanhm edt~etfııl • 

1 ( '81'1l ..,... ) 
Alman 

Dün, 15 şer dakika 
ora ile 4 muhrip 
denize indirildi 

sa ledl Her tarafta kendisini tanıyanların , 
. Y .. R .saygısını kazanmıftır. Vazife .kurba-

taarruzu 
bekleniyor 

Vaşıngton, 3 (A.A.) - Dun, ga- oosevelf nı olarak hu kadar feci bir şekilde 
zett'ciler toplantısında rel-; Ruzvc!. "l esi memleket:.mJzde kendisini ta-(Devamı Sa. I; Stl. ı de) (X) v m • Her ikisi de birbiri

nin muvoffakıyetini 
öğdü 

Merkezln vazifesi, keyfi gidişle
re mini olmak, memlekette birliği 
vo ahengi muhafaza etmek, mem. 
l<:>ketin umumr menfaatini, ayrı 
ııyrı kısımlara alt m-errfa•t \oe dü
fÜncelerin üstünde tutmak ve ic
raatın valinin e•h.sl damgası alma
masını, memleketin ve vlJAyel hal. 
kının menfaati namına işlerde de. 
vamlılıko bulunmasını temin et· 
ınekur. 

B.rıe~k Amerika doğu Jsı~sında 
bir limandan, 3 CA.A.) - BugUn 
15 şer dakika ara ile 4 Amerika muh
ribi denize indlrDml~r. Tören, B lr
leJ!k Amerikanın gftikçe artan deniz 
kuaretinln !heyecanlı bir gösterisini 
teı,ktl ebniftir. 

lran ile lrakm 
müdafaası 

Alman ve Rus kuv
veileri Rostofta 

toplanıyor 

Rusların Tytaer adalaT!
J m geri alma/an teşeb
J büsü akim kaldı 

lngiliz 
tayyareleri 
Kopenhag 
üzerinde 

F..scrıc itiraf etmek 1bımdır ki, 
makine, bu ruhu gttç-ekleşttrecck 
ısur~ttc çalıııı.mıyor. Stokholm, 3 (A.A.) - Askeri 

Aklı !başında valiler, e.!kl ııİda- Ruzvelt bunun e!zem nıahfillcr, Alman taarruzunun J>('k 

Tayyareler borr.ba 
atmadan Bafhk üze

rinde de uçtular 

reı VIJAyat. kanununu arıyorlar. Yakında başlıyacağı milta.!Aaasında 
Eski vi!Ayctlerin kaldrrılmıısr pek oldug"unu $Öyfedi bu1unuyorlar. Bununla beraber, Almanlar on günde 209 

tayyare düşürdüklerini 
bildiriyorlar 

sathi düşüncelerle, pek acel~ , tol- bu mııhCl1lcr, hlitün kış cepheleri 
muş, beliren boşluk balka suretle Vatiınıton, 3 <~·A·) - Ruzvclt, tutan birl!klerln, bu .taarruzdan ev 
<loldunılamıımıştır. İranla, lrakı mudafııa etmenln, vel değlşt.irllmcsi }Azım ge1dii! fl!t-

Bugilnkü vali, aklını Ye k•naa. Birleşik Amerikanın mUdafefisı ha r .ndedirler. 
tini tatbik .~erek ış görmlye me- k1mrnd~n hayaU öneml bulundu· . Rostof bölgesinde hava :raaliyetL 
zun değildir. Vazı!esi karştl•§tığı ğunu so) lcmlştlr. nın arttığı ve Alman ve Rus irnv
durtanun icabını yer.l~e 1 tl.r k Vaşington, 3 (A.A.) - İran ve \'ctleri::fo 1oplanmakta olduğu kay 
Yolda tedbir .almak d ğll e ~ .,Irak, ödunç ve kiralama kanunun- dedilmektedlr. 

1e~ hazır elbise gibi ~erıie'::e:ml~: !8anhlm~~d~c ~?ğkına, ~ilahbrın Kırım ve Ukraynada arazi tn. 

Stokh<>lm, 3 (.A.A) - Kopen. 
hag'dan bild.r.ld ğine göre, bu ırn
ce yarısı, İngiliz uı;;ak 1~kıllerı, 
O.nlmarka araz.isi üzerinde uçmu~ 
lardır. Saat 0,30 dan saat 0,40 ıı 
ksdar Kopt-nhag'da tehl'.lce lprc· 
tı verilmiştir. Uçaksavcırlar hare. 
kete gecmi§, fakat 'bombardıman 

er • mahalJI fhtJyac8 • er mn zcmenin mamen kurumuştur. Fakııt ce he 
masın Yerllle ı-eUrme'ktJ~:s;;.~i u~- memleket dıı;ına çıkarıl,mıyaeucı h~ttına muvazi giden nehirler, ~ar 

<Devamı: 8a. •: Sil. 4 te) (~l a ~!nalını vermek şartllc sahıp o·/ !arın erimesi nctlccs nde bUyüic 
ı.caklır. (De,·anıı: Sa. 3; su. 2 de) X 

çı..,~.~~YORK'UN KIYMETLI MiSAFİRLERi 
tir: Adı Pandaa J;~ k.,tedlınırş. 
'bi ... Yet ihot ve •iri r hayvanmış mevcudu n 
D ' de aırnu, Unyanın bu kadar «Urtııtn...ı• • 
da •ou arasın. 

gazctelr.r haftalarca bu nadir h • 
vandan bahsettiler. ·~-

Ncvyork 'ehrı Cindeki tnUh~lara 
btlyUk yardımlarda bulundu..... 1 .... ı;;ın 
ıtıareşal Çan·KRy·Şek'ln flff, Nev. 
York şehrine bir çift Pandıuı beclly• 
etınıfttr. Bunlar Çinin ortasından 
tayyare ile tA: 1'' liplne tqınnnttu-. 
:Ma.nııa şehrin n fstlJAaından az e\'veı 
tayyare ile ırııvay'ya, oradan San 
Jl'ransjşko ve Ncvyorka nakledllmif. 
tir. Bu nadir ''" kıymeuı hay\•anıarın 
Yolda htırp •ti' <ıııı olmR ı ''eya k&ıa
Yn uP:ran1aa • rl : •"günlerce UzUn
lU goçJrllıniştlr. 

Nihayet hayvanlar stllımetıe Nev
Yorka varmış ve belediye re.isine tes
lim edUmlşUr. Nevyork ,ehri, bu b r 
çift 'hayvanı bir1eştlnnek üzere hay
vanat bahçesinde ıtı,000 llta aarte
derek ayn bir bina. yapmıya karar 
\'ernıı,ur. 

olmamı~ır. . 
Akşam üzerl, Danimarka ile İs

veç ~rasırdakl telefon muhııvere
lerl kr.-;!lıniştfr. 

Tayyarelf'r Ralhk üzerlaiıle 

BC?rlin, l (AA·) - 213 mayıs 
gecesi Alman kıyıları \:c Raltık il· 
zerinde uçmıya teşabblıs eden İn 
giliz bomba uçııkları, bombalarını 
dmadım geri dönmek zorunda bı. 
rııkılmıştJr. So- haberlere ~öre. 
bir İngıl z uçağı düsUrülmllştllr. 

Londra, S (A.A·) - Hava Na· 
zırlığının tebl gl: 

Cumartesi günü h vanın büyük 
uçuşlara müsait bulunmam;sına 
rağmen, sahil muhafaza servişlne 
mensup uçaklar, No,rveç ı çıklarııı· 
da düsm: n gemllcrlnC' hücuıni.ır 
ya))mışlıırdır. B'r uçak, bir diiş. 
•nan tornlcio muhrfb ne tam bir f_ 
sabet kR.ydetmlş \ c İrızil z pilot bL 
gemide~. biiyük bir duman sütunu. 
nun yiik!ield'ğlnl gi)rınüstUr. 

İşgııl tltındak' ha,·a ııla nlarınp 
:ıapılan bir hlkıımde. bir Yiinkeı 
88 düşiirlilmiışliir. SRhll ~mıhafaır 
uçak!arı::dsn bir tan.si us.süne dün 
ınemiştlr. 

Londra, 3 (A.A·) - Fcnn ha\'cl· 
laı- yüzünden bir günlük bir nrı. 
vermeden sonra; İng!J!z hava kuv. 
vetlerl, şimal Fransıı üzerine yap. 
makta oldukları gündüz tııarruzia
rına, bugiln tekrsr .basıamışlardır. 

(Devamı Sa. S, Sil. 4 de) ç§o 

nıyanlılr ara.'lında tecs.crür uyandır· 

L d 
mıştır. 

On raya Bıtyan Burdrt aslen ltalyandı. Ka-
naatleri dolayıslle 1talyadan ayrılmış 
ve ltalya haricindeki bazı gazeteler • d k • " he&abma dünyayı dolaşmağa bqla-g 1 ece m 1 ~. mışu. Sofyada Burdet adında bir A
merikalı gazeteci ile evlenerek bir 
mllddet Ankarada beraberce P. M. 

Verilen bir habere 
göre Ruzvelt'in 

böyle bir niye!i var 
Stokholm, 3 (A.A.) - .Afton Tl • 

h1~en gazetesine Londradan bildiri
liyor: 

Londrada dolqan bazı ••yi&lara 
göre, reifı Ruzvelt yakında Londraya 
gitmek niyetindedir. 

gazetesini temsıl etmişlerdır. Sonra 
koca Hlndlstana, eşi Irana. memur 
edilmiştir. Bayan Burdet, isyan eden 
kııbl:ieler aramnda röportaj yapmak 
ve re.sim çekmek için uğraşırken va
z!!e kurbanı sıfatlle Ye feci bir ıekll
de can vermiştir. Böylece bu harpte 
me.slek gayre-tile canlarını Yeren ga
zetecileı1n sayısına bu zıı.vaııı genç 
kadın da katılmıştır. 

Bayan Burdet çok mll!ıbet kafalı 

(Df'Umı: Sa. S; Stt. 6 da) >+< 

Bcrlin, 3 (A.A.) - .Tapon im. 
paratoru, A1man milli bayre.,mı 

münascbeUJe, Führere aş&lıdakı 
telgrafı göndermiştir. 

Alman mnıı bayramı münasebe
tiıc EkselAnsınızıı en hararetli teb
r:lklerlml ve şahsınız~D sıhhati ve 
memleketinizin rdahı için en •· 
mimi iemcnnilcriml arzederlm.Mi: 
letinlzln durmadan kaza:ıdığı par. 
lak muvaffakıyetlerden dolayı duy 
duğum memnuniyetJ de bu wslle 
ile bildirmek •isterim. 

İtt'!akımu: ve yeni bir dilnye 
niumı kurmak yolundaki vazife
nin gt"t'çekl<>ştlrilme.si için t.aplı. 
ğım katt azim blzı ,ilttlkçe sıkıla
§Rn bir işbirliğine sevkedecektlr. 

(Devamı: Sa. S; Sil. l de) + 

Beşiktaş - Rapid 2 - 2 
·berabere kaldılar 

Rumen takımı 

Memleket!nıl1.dc 

birkaç maç yap
mak üzere gelmiş 
olıın BUIU'CŞ şam

piyonu Rapld ta· 
kımı dUn ikinci 
maçını Jstanbu' 
vamp yonu Beşik· 
taş ile oy:ıadı. nu 
nı,m takımı ilk 
maçta fena bir te· 
sır bırakmış ''e 
ı,;ol< acemi bir o
yun ı:ıkarmışlı. 

Halbuki dUn Rıı· 

lllMler gllzcl bir 
oyun çıkararak 

futbolUn C'ahlli ol· 
madıidarmı gös
terdiler. 

(Yazısı • Uncu 
.sayfamızda) 

maçın 

.. 

dün'kü güzel oyunu 

fena tesirini sildi 
ile ilk 

da 
"l 



, 

' 
Dere.lbeyBDk ve l Şehir! 
tcpıra!k _ ~~vaso ,, Haberleri . ı 

Bir vali, köy muhta- 30 se_neli~ ?ir 
•• · • • artıst, anı 

rına soz geçıremıyor olarak öldü 
Yazan: Cemal 8AIDAKÇI 

_ 2 _ 1 çimi ·yaptırılması için jandarma 
kuma.ndanlığıoo emir ve~dı.nı. :Su 

011 iki ı emir de yerine getirilemedi. Ki>>'-

11 925 yılı temmuzunun lü scçlmc yanaşmadı. Kılğttları ö-
sindc Diyarbcklrde vazife- zür dileyerek sahibine geri vermek 

;. e başlamıştım. İlk günler boyuna ı zom!lda kaldım. On beş ylrml evil 
dı.mıııOyordum. Az evvel buralar· bir köyün muhtarı ve halkı hükU
d:ı. bUyuk bir isyan çıkmtş, kahra- metin emrine kulak asmamışlar, 
m n ordumuz tara!ı.ndan bast1rd· ~anunl vaz.lfclerinl yapmamakta 
m;~tı. Bununla. beraber şurada, bu- ln!it etmişlerdi. Halbuki buyük b•r 
rada ufak tefek askeri hareketler isyan henilz 'basttrı1~ıştı. Asller n 
devam edivordu. Örfi idare vardı. tc!lkll Ye tcdlblnde göst~rllen sürat 
Bu rtlar İçinde~ ne yapacakl!m v~ şid~et genç TUrk: eümhurlyetı-

ş;ı d ba!!lıvacaktım? Gelen nın ezıcl kudret ve satvetini yalnız 
1 c nere en · · ' b h 11 h lk d ğil b""tün · ık~.1<ıtları imzalamakla kal· u ava a ının e • u c: -

A +rf Koçer provodan 

sonra gazete okurken 
yere yıkıldı ... 

:\iuhUs Sa.bahalllnln yeni kurduğu 
operette çrrAışan .sanatklriıırdan Atıf 

Koçer henüz anl-.şilmıya.n bir 6ebep
ten ölm~tür. 

ı mayıs gecesi oynanan (Kadmlıı.
rm Beğendiği) <Operetinde Yasin Çıra 
rolilnU yapan Atı! Koç, temsilden 
bir gUn sonra tekrar tiyatrosuna git
miş ,.e provada ~vk ve heyecanla. 
çalışlıktan sonra evine dönmUştilr. 

ı:ııcen b hanın gozünde bir defa daha ke-
m iık mı, yoksa parkl .... r, bahçeler I sin olarak belirtmişti. Bu sebepıc Yemeğ"in yiyen emektar sanatkAr 
~ pmak, meydanlar açmak, şu ve- hükumet nüfuzunun buralarda odasında gazetesini okurken, anne.si 
~ a bu husus içi.n kullı;nıl~cak .:'e kuvvetle teessüs etmiş olması ie&p bir gürtlltU duymuş, oğlunun yanma 
şz z-3manda mc) dana gehp goze ederdi. Fakat intikal klığıtlnrının koştuğu zaman onun cansız ynttığmı 
;t<iri.merek 'bana aferin kazandıra· mühürlettlrılememesi bur.un ak.' dehşetle görmilştilr. 
cak koca koca blnale.r kurmak m~ sine delalet ediyordu. Demek ki,\ Hadiseden zabıta haberdar edilmiş, 
muvafrk o\.,ca.ktı. Valinin vaztfes blltün o vurmalar, kırmalar, as- cesedi muayene eden adliye doktoru 
kıt:ıt lmza{amaktan ibaret olamaz- n:ıalar boşa gitmi ti. Hakiki mana- bu öliiıııli şlipheli gôrdUtunden mor-
dt. Park. behç.e yapmak, sok~kla· slle ?lr. otorite kurulamamıştı. ga kıtldırtml\ltır. 
ra kaldırım doşctmek, meydanlar Koyltilcr, hükumetin emrine kar 
çınak ta belediyelere ait vazife- 1 ş durmak cilret ve cesaretini ne- Attf Koç, 40 - 45 ya.,ıarındaydı. 

lcrdend.i. o~ olsa. ben onlara bu reden ve kimden olıyorl:ırdı? Mu- Muhtcllf TıılOat kumpanyasında :ıo 
hu u<>ta uyP.rır, aydınlatırdım. Bu· hakkak ki bu hnvallde hükumet sened~berl çalışıyordu. Son defa 
\ iık b nalar )"Spma.k kolay ve de- flÜfuzundan üstün ba!;ka bir nfüuz .Muhlıs Sabahattin operetine gimı~
dlg.m g lbl ı;ahsım için faydalı blr v:ı.rdı. Ve köylulere o cesareti ve- Ur. 
sıı. Muhendisler. rnhnar1ar pl~n- ren de bu niıfuzdu. Ve işte Diyar. 
farı, projeleri hazırlar:, de ... ·let ve- bcldr valis.nln en evvel yapacağı 
~ a \'ilayet, belediye butçelerl para- iş bu suretle kendini göstermiş 0 _ 

lıırı verir, mütcahhttlcr de b na- luyordu: Bu nüfuzu yıkmak onun 
ları kur!r, takd1:• afcri1'! almak ta kaynağını bulup kurutmak. ~olla 
beo.lm hl eme düşer, ala, fokaf bu a 8 o • rı 
c:ırada bunlardan e\-VCl yapılacak p cal rı ıvayıp ıEe koyuldum. 
ve memleke1t, millet iı;in dahıı fay· (Arkası , .l\r) 
dalı, o ha hayırlı olacak başka i~
ler yok mu acaba? Küçük bir çocuk 

denize düştü 

Vakıflarla Belediyenin 
ihiilôfı hallediliyor 

Istanbul belediyesi ne Vakıflar 

idaresi arasında uzun .scnclerdenbcri 
1 devam etmekte bu1unan alacak ve 

1 
verooek ihtillflarınm kokten halli 
için &ı.,'<\·t-.k&lette husum bir Jcomiı-

yon teşkil edilmiştir. Bu komisyon 
iki tarafnı iddMı.lnf'ını dınledikten 

Ben lbu düı;ün<!el11rle kafa patla· 
tıp ıciururken bir h{tdısc bana ya 
pac•ğım U!I belli etti, tutacııgım yo· 
lu gö terdi: 

Biı' ıgiin, eskiden tanı.:tıgınıız bir 
z11t yar.ıma g~ldi. Ş•mdi adtnı ha
Urh~amadı ım bir köyde bab~tıı-

KUQükpazarcb Cami solrn.ğ"ında 3 .sonra aradaki ihtillifı halledecek V<' 

numarıı.1.ı :voe GU eren adındaki ço- verilecek karar Jki tarafça da kabul 
cuk ErmnonU rlhtımından denize düş- ! edileeektır. Bell'dlyemlz, lmdı bu ko
mu~ de kurtarrlnuştrr. misyona gi>ndereeqi mUdafrı.a. r&po

runu hazırlamalttadır. 

Hôlô kömür ihtikôrı 
dan kıı.lma tarıaı.ım varmıi· Bun- Tasviri Efko"rın 
ları evveUi kendi üzerine ınUkal 

'll1uamelcsl yaptırmtya, .sonra sat- yıldönümü 
,nıtya tc.ı;ebb' etmi · Fakat köy ih- Tal1V'İrl Efldl.r arkada.şım1.1~ yeni Arnın•utköy satış meydanında 5 
t yar heyeti intikal ve ferağ k~- intişar hıı.yıı.tının ikinci yıluıı doldur- numnralı dUkkAııda. UUscyin Ozba.,ak 
ıtl!ı.rını milhurlcmıyormu!';. Bew; inı mu,tur. Tebr k eder, aı kadaı;mnz..'I. ,.e Bvlı·oıı .Marta.len adında ikl kö

dellıletiml ~ etU. Bu basit bir l_ş, önilmllr.dı:kl yıllarria clıı muvaffak!- mUrcü fazla flyaU.ı kömür satmak-
o kiğı1.ları bana bırak, ben mühür- yeller dfü•rlz. 1 tan suçlu atarak diln mnu ltorunma 
J~t r sana gör.dcrit;m, dedim. De· mahkemesine verilm!~lcrdir. 
d!m a.ına, bu 1 "1 sandtjtm kadar Daireler ve okullar 1 Muhtekirlerin suçları mahltcmec. e 
'ba~h ve kolay olmadığını oonradan b .. 'Sab!t olôulttından her lki!!i de 5 şer 

:ılıı.drm : İhtiyar heyeUne ıniihür- ugun OÇtldı lira para ec;ı;ası vermf:lerlne, d!ikkim-
lcıtırilmek Uzere kflğıtları jandar- Bahar bıı.)Tamı mUnasebet le kapa.- !arının 7 şer gün .kapatılmasına ve 
ma kumandanına göndermişt'm. lı bulunan devlet daire ve nıU<'ssesc- ellerindeki 427 kno l<ömllrl\n ml\sa.-1 
Kumanda.n 2. ogiln sonra o k~ğıtltı.rı lerl ile okutar bu ubahtan itibaren deresine karar verilmişl.r. 
bana gttırdi . .Mıihı.irletn_ıek miim- açılmıştır. 
kü.ıı olmadığını söyledi. Ihtiyar he- 1-------------
vetlni vılayet makamına getirt-

tim. Muhtara, Imzn elmt>melcrl sc-1 1 s 1 i' 
b•bİni sordınn. CNlzanem - bil- r oruyor ar : , 
rr.em) ded. Eğer bu kağ1Uardıı 

ya..zılanlar hakikate u~un deen ı:ı ------------ı 
dofrusunu yazarak imzalayınız, yağ kaplarına 

konacak etiket'.er 
« ... Fiyat 'fıırıtkabP. 1ıiirosıı, .,ar 

sad e yağlarmıı ayrı a~ rı fi~ atlar 
ko) <hı. :'lal ırıln rın »ağ kaplan
na ctJkr.t ı.osmal.ırr \ e lııı eti-
kl"tlrr•• ~ ıl'~lıtrırı ne\ ill'rln '. nıı>n
ı:ıolerlnl, ""it dı•re<•elerini ~ llTllll\

ları Jıiı:umn da, l><'ledl) c tarafın-

İstanbul Belediye 

bütçesine yardım 
'Memur ma larrna yapılan zamlar 

dolayı8lle Istanbul beledıyesl blltçe
.sinde son iki ay zarfında görü'.en açı
ğı kapatmak Uzere, Mallyc Vekaleti 
lstanbul belediyesine flk parti olRrak 
3:i6 bin llralık bir yardımda bulun
muştur. Alakalılar tarafından ynp:· 

1 
ıan he a[llara gore Maliye VekllcU
n!n tstanhıt bele<liycslnc sene sonuna 
kada~· yapacağı yardımın tutan bir 
m lyon iki yUz bin lirayı bulacaktır. 

dedim. Muhtarın agzınciıı.."l cevap 
olırr.,k ·yine bir (Niznncm) çıktı, 

Ya doğrudur vcy·ıı değildir, diyerek 
mühurlemek vszlfenızd.r, bu va
zifcnlzı yapmazsanı1. hakkınızda 
kanuni takıbı.t yapıırım, dednn 
Yİ.ne ayni cevap .. Gelin de sinir
lenmeyin. Fakat kızmıya ve bu n· 
damları tersi em iye hakkım ) oktu 
Sı7.i va1}fcnizden çıkarırım, de
dım. Koyunlarından resmi mühür
lrrl çıkarıp masamın üstüne koy
dul2r. Kendı1crlce izin vermekten 
naşk""l yapae k bir ıs kalmamıştı. 
Ko)luyc yen b r ihtiyar heyeti sc-

!lan hilınenı kar,ıncı defa olarAk, 
emrnlundu. Ilımların hcı~I ~tlzel. 1 
raı.at .•. » 

Bu sene meyva ve 

sebze az olacak 
Şehrimize gelen hnberlerc göre, 

Adana ve Jtavallsinde lul}m l}iddetll 
olma ı ytlzUnden rneyva. ve sebzeler 
çok z rar görmU1tUr. 

Bıınu hlr okurımıuz yarı)Or \C 

Mınıyor: • 

- Konulan bu J eni fiyatlarla 
Mtf · ıle .r•klnn hangi senıtler
ıhı 'C h:ııır.-' bıtkkalartla 5atılı,>or 

11Cabaf 8 llW 

Otcdenberi şehrlnıız ı yaş meyva 
\"e ebze ihUyacmı bu havali kıı.rşı

ladı:ından, Jctanbula bu ~·ıl sebze ve 
meyva az gelecek demektir. 

il il 

11 UZAKŞARKA BlR BAKIŞ il 
it il 

Birmanyada 
Çinliler_--.,. 

ilk Çinliler, 
defa toprakları 

Kubilay devrin-denberi 
haricine çıkıyorlar 

;&SAN B8BAIC 
..................................... 

k kl. blr ceket gl'.·iyor. den bazıları ara sıra hayrelk 

Ç hı a.skerlcri, ıru:ıvi pamu - • 
· Ziyafet fçln miso.f•rlerlni bir hayk,ırıyor1ar: 

tan :rapılmıs elbiseler ı;ıy. _ 1,..c bir kadın daha .. aynkh yükfek iblr masanın başın- ;ı• 
mlşler; baş1armda siperleri bile da karşılıyor. Masanın Uzerlndc Çin kıtasının arasında, asker-
kuma,tan olan şapkııbır va:· ;su garplılar~ l~iahına • uygun olan ler gibi ~iytnmlş Çinli kadınla 
kıyafetlcr!le bftez maden ısçıle· hazırlanmış bazı Çın yemekleri c\!1. ver. Ayaklarında kaba pos-
rinc benziyorlar. Yolları ka~~ıı.- ile koyun pirzolası bulunuyor. lallar hepsi yüz ~.11:adar .. Çoğu 18, 
mış ve kalınlı~ı 50 _ .~o s.antı~I General konu~urkcn, Mare~al 20 v~ 21 yaşlarında yüksek aı 
bu\an tozlar lçlııde bütün gün yü- Çan Kay Şek'ln kendisme ver· leye mensup ve üniversite mezu-
rüyorlar, ter alı nlarından irı ve dlği ödevden dolayı duyduğu mı .. enç kızlardır. Orduya katıl-
'"U\'arlak dan1lalar l1alinde akıyor ., ·· d 111ıc:l:r, aldıkları ödev, Çin asker-, memnuni:-.·ci ve neşe )uwn e o- ... 

Bir tedai 
fR\ ün Londra rad)"oı;unwı tü;rJc• 

~ çe öğle ııerTl!ml dinledim. BO 
blttlktfin bfTaz eıonra ay111 yerdCI' 
fntffl>TZc:ı: «Fnımrzlar!» d'ye tr.t 
hi~t 1-;;ittım. Merak edeT'dt dhılr 
dluı. Hür Rrıuıı•m:lerın söııcü"O 
Pran91Mla.kl Fransızlara ~.yle s<ıylO· 
yor u: 

di'ran.;ıtlar! niT ~,fdanberi ,4~ .. 

maıılara en ppratıcı darbelM ln<li· 
n·n Rusları dii ünlinüı:. Ontar nıcnt" 

Jc~etl"rını. karı' karJJ miidııfaa e.dl· 
~ıorlar. • 

d•'ran~ıılar! .&eş yılılır Japon)a• 
ra k&J:'?l ~tll eden Çinlileri dir!'O· 
nünft:r. Onlar fstlJdı\ıllerlne k•~ 
nıak için ellerinden geletü yapı~· 
Jar. 

d"ramıızlar! 94-0 JtaRnmDllıl9 

sonra km-vetli dlişmanlar kaf1191•· 
tla tek bll~larma kalan Inpl11Jf'4 
diry\miinö,4 Onlar '<ilaha bıra~--· 
dılar ve mağtfiı, otmadılıt.1'. 

a·ransıdar ! Müttcfl.kler ııaf111• 
ı;fnn;, olan Amerikalılan düşrıoil• 
nlıl.. ()n.ların m~fiklcre yaptıl' 
yardım budwt-;ur.dnr . .,, 

Hilr FranBız &özcüıtü. her SÜI' ~· 
dıığo Jtlbl, l ·1ransadakl Fra;.,..t.ıt 
ınt1<'8detcye te-;,·lk edi~ordu. 

~e nefesler!nl yormamak için az kunuvor. Bu aradı;, kendi sömür- lerlııe milli siyasetten bahse-
konu~uyoı·~r. gelerlni diğer sarı~ra. _ yani J;ı· mektir. Ak~am olunca, bu ate~lf Jf. 
Dünyanın blitiin medc.ni ordu· ponlara - kar~ kendl güçlerilc \'e bilgili kızlar. Çin askcrkrınt Bunları dinlerken l•ttklM ~ 

larında askerlerin arka çantaları koruyamıyan Av.rupahlar için de ateş başlarmda çevrelerine top- lad 
\'ardır. Fakat bu Çinli ~skerler larlıır ,.e daima l\Iaresal Çan K y mu. J;iinlcrinl hatır 1111 

' ~-ı. 
" bir l-;Uhfaf. belfrtisi okum<1k • d ktu An.--· 

bundan d:ı mahrum .. • tizcrlerı.n- Şek'! ve hürriyet için ulu savaş.ı O Y1lkit ra yo yo • ı· 
mümkün.·· Yanında bir dünyo d " htanbılla rııdyo<lan hltaıl ~ 

de to~ıdıldarı silahlar, uzun bam- haritası v~. Buna bakarak harp.. anlatırlar. S-Onu beş sene ır geı- ~ 
bo ~•rıklarımn uçlarJna 1akılı, mlycn bir harp içinde ne ibu gonç yordu. l•"akat, bir t:arattan k , .,. ten bahsediyor. Batı Avrupa ile ,.-
tıpkı Çl·n ko~·ıu··ı,..rinı"n pirinç tor- · kızlar avnl .:evleri anlatmakto.n pollt bir muhitin entrlkalan ° ....ı 

J '"' şinı3ll Afrlka)•ı -göstcrC!'ek: " " " ı 5oc 

baları tacıdıkları !!lbi yiik1cnmi.5- u.santrlar, ne de Çin askerleri on. ıntla bunalan, diğer tara.ftan ~ 
~ •· - Buraları korumak lnglli?Je· ~ ıcr .. Makineli tiücklerl bile hay· ları dl.nlemeikten bıkarlar. kun·etleriD•n ba&km albnda , 

· d re düşüyor, diyor. ...... ı ı d A _ ... ,.. van sırtında değll, omuzlarır. a Rus1ar, böyle brx- ş iç n or u· lıvan Istanbulhll&ra n- .. 
Doğu cephesini eöste!'erek de· b 1 • • ..... olt .. ta ... ıyorlar· ya ilk önce siyasi su :ıy ar so~- ~ine bCSler ula~abfttyordu. 6,-

.. vam ediyor: ·ı be • J". Gerilerinde alay i~c ve mu- ımu lardıı·. Çinlı er bunu n,m- haberi. humı .. i ~ktap şekllnde_.::..ı 
harcbe aJ!ırh~ı, cephane kolları. - Burası Rusların lşl. scmlşlerdir. fakat bu ışı kadınlL ~n bu -~Jer htanballulara ıttt""'"1111-'. 

Daha. soora. .Alaskadan Avus- ki ı..:o.,;;k bir y .. nihk topçu kademeleri. sıhhiye mü!re- rıı verme e '7U,r ~ '" .,·a•una. iltihaka ~ğıny4'f', 
.... 1 il Sc t tralyaya kadar gen:.ş bölgeyi i- yı-.pmı.,lardır. • d& 1 ..._".,.Jll 

z~lerl goru m YOl'· yyar mu - " h'nkin hııla.m~ıınlan !!1- ... 

k • 1 'd ...,. §aret ederek ilave ediyor: Çinli general. bu kadınl.ıır hak- .-.t• 
bakları da yo . Kun nı; -c-n ı un· 1 1 hu§lr;ı , e ınua,n en "ııı.lf"'f'r ,,. 

d .. .. ü 1 1 · 1 - Burası, Amet·ika ı ara düşen kında ~·le diyor: 
na.n'a ka ar yuruın § er; ıepsın n :<-J,.vdlr. me""~ dınet edi~ordu. .,J1' 

r. k tl d V\.h... - Bu asker kızların, di,er er- 6 

de varı voa;u anca sır arın s 1 o :1.n.man rad.Yo ""kte ... • • Gen~ral b raz duruyor, ıronr"l kek askerlerden i'arkı yoktur .,,- -·• 
ve cmmtlarında .. h "'f 1 Lil ,.... 1 Si ••lmatlıirı orlbl Ttirkttıı pa~ı d~& F 

l d be · ·ı•~ d f ~ ncı ve c&n ı e e .,...a ezya:rı, - Yemek lşlerine de hakarlıı.r, r.a. ~ ., ., 
1279 yı ın aıı rı ı... e a •NY- B ' ır' d' t tıı, "'ıııı-hı ,L .. 'oktu, 'ı"'m-. 1.... · d ysmı, ınnanyavı ve Ln ,., anı kat askerlerimiz onlara karsı say_ •· .,. • '"' ~· 

le b "r Çin kıtası Çın ü .... esı ı~ı- .. te . .._, 1 d .k ki bl 1 k d nl .. hW.blr "CYI .~oktu; fakat ",airln: ·na çıkıyor. O tarihte Çlnliıerln gos rıyor, ~o .... er n e es n r nı be.c:Jer er. Bu e ı arın m«- ..,. ., ... " tı!JI 
Chl • Tsou dE.>diklcri Kubilay Jlan ışık parlıyor ve söylüyor: neviyat üzerinde yaptıkları le- Zulmun topu var, ı:iille!tl \lll ,;· 

1 - Ve işte bunlar, Çinlilerın slr mük-em.meldir. Hakkın da btüliiılmez kolu v• ~ 
imparatordu. Bu Çin a.c:kcrler yapaeaı:.r· js;erdir. ilah )ler t" 
Birmanyayı Japonlara k<ırs~ mu- !> • AA d I I k Dediği ı:ibi p!\1'81.n, ... r, ·~-~ 

Yanında. bulunan '"Ük.sek rüt· ı•ıan !1 av yo unu urfar- ı 1'a k"'"" Tiı'rkü"n d"' .a..&lcöl"'" d3faav. a. "e1iyorlar. " J o an ra -.;ı " ., 
"' beli 'bir İıııtlllz sube>ı dudakları- ...__ · ..... , Bir çoğu sırtında 50 kilo yük - " J<oln, 88r5hınaZ. ımanı ya,...· .....,.,. 

nı ıs.ırıyor, !akat bir Ş2Y söyic.. mak için: takd'-' ık ...... '.1-... tasıyor, bunlar giincle 40 kilom.et- Dün~·anın uaD; a- .,, - miyor. k-' ,e re yol almak ır:rtllc 1600 kilo- mnd7-ini, bu bükühnez .,. 
metre nı.c,:ıfe yürUmliııl-.rcl"r, fa· Siyasi olan Çinli kadınlar: -JJ P1"'9-rla; .Mandalay, yolunu aıısıknaı.1nıaıı yarattı. 
kat hısar.da hayreti uyıındıran T k"esm~lcrdlr: Şimdiki hal· KÖlt ıt~ı 
~urası ki, bu kadar uz.un yaya yoL- oza bulanmış Çin aek~r- de Çung Kin: Çini ile An~lo ~ 
culugu ~ıaptıkları halde, bu ns- lcri geçerken, scyırcilcr· (J>e'l·ama Sa. 3 ~e) «+» d d ·tsfl 
kerler h iç yorulm~a bcnzenıı. Sığır ve man a erı 5" 
".·orlar'. Hatırlara son.ıiune:ı ~U· ı-- _ 1 ,. "A dornerı 
Jüm:.;üyorlar; fakat sıgara ıve~ı- "7•a • 'il ~ı eıı-- ···"nlerde piya:;ada fazla rağbet~~ ; 1 

Yer i .ııı,,,ır ve man.... ..it 

~~t~~n a~~·;~~~.:1~,r. 0:ı~r=s~f: ~~~~ 1 a. - ..... 1 ~·. ~:ktcdir. ŞehrimtZ<le az kurü ~~ kah'ıdelık veriyor ve kısanda hay •!\-ıM ll'I ı a .;::Z:W. ue•nmaır r ı '8 dcriJ.erinin kil<>.'lu 190, manda ~ıl 
ranlık ııyandtnyor. ç k [ rinin kilosu 260 • 300 kur~ tJI• 

B irmanya:da, Amerikan gönül- etecı• 0 U U 
ıu teııklllne mensup pilotlar ıyl mde gönnoktedk'. 

maac alırlar. Bundtın başka. hlr n t ha 11 .. ~ ı· " t d t • Bugu·· nku" yongtrl ~ ~ H ln<listanda """'a nıuhAreheı.l ı ar Y o... r... a .. a 08 \.v 
Japon tayyaresi dii t\rcne a~ rıca miıtteflk einiifte ne ~r! 
ıoo doln ve bir J-apon tayyare- -ııcrhtl öjoretmek ül'lf'rcı bir Beyazrtta Çatalhan eokağıııd• ,. 
s·:::ı inişe mecbuı: edene 500 do· oetecı okulu ardmış. şu mütwft~r. . . l'AZ TAA&UZU isiım· ib" şat1S• 
lar milkı\Cat '\•erllmektcdlr. Hal. hatırlan k.alrtlaf\ın ama, ı:et~ ıtarbl PIAjlar yava. yanıı, a.çıJmaia ha~- numaralı Hakkı 1 ır ~ 
bukl bu çın askcrlcrfaln .aldık-1 lapmaktan muntae-.am hnp yapmtya ı ••ını~; lö may~. katlar da ~rimlr.- iki katlı nh;ap eYcie oturan :t• ~ 
la;ı iicret o kadar azd:r kı, mc- \akit bulaml)orıar. ete u.ıhnachk plilJ kUmıyaıcalınnu,. üst kattaki 04lasmda :mangaU ~;I 
seıa bir Çin .askeri b!r aylık üc- Hlndı.tannı müdaCa.Mı l!:ln n-. Halkm ya7. uuuJ'WnDa karyt ltft- söndUrmedJtindcn ~kan 'lıllr' kl ,!
retile 11\Iaııdalay şeh.rlnd:ki rayL r. a .. ıı tedbirlerin Rhnma.,. gerekil nrlık yapdıyor deMekttr.ııv.ğ~r yaz da parçası Ust katın tamamen yaN" 
re göre anctık lblr şışc b ra satın oldu~nu HinUilı-r fle Rrhk Anlamalı- k" .-ıh! şiddetti oı.n;a, j'llajların Mv- ~ 
alabilir. ;J\mıı, Çin askcrl~lnLn drrlar. l\femlekf'tln mlirlAf&N!l"lltl~ ~- let edereklt>Fe dayanamayıp tesH!n na sebep olmuştur. ' ei 
bira i!e 2rıılc1rı yoktur. Onlar :ıc- tectlfırin :roHl tnkitr Mltnlft!ıe dahi; ola<:aklan m•t..adlalriırr. ltf'aiJ"c, :ııengının alt kata. .e ~ 
kers·z Yt> s~itsiiz hafif . Çin çtıyını Japonlarm Rint hndndtma pek ya- ALTIN YOI.J.ARl~DA.~ evlere &!nyetlne mey4an vefl11 
tercih C'dıyorlcır. nırmanyanm . 
su u YE.' büylık karpuzları bu kınkl,tdduı bir ~ım.cta !lir mf'lı«h>n Jrulgar~tıın,la :r~ -ı·umdi demiT· ttr. 

tok r,ö~li.ı ve 1ok yiircklı Çin ns- yet~ti~i çf'tocilf'rc hel beA'l&mAk yılllım in~ınd& !:9ı.ı,t"ımacaknt~. -----------
kerl için liiks yemek yerine geç· far.laea saflık oknar mı~ Umumiyetle altm :yo11annda Q9}Jt-

mektcd"r. ACI A '\NA... 1 mıya. ıdı"'"ı' o1anlıı.nn dermr;rnllarrn. 

B u Çin kıtasmın başında bu 
luııan general 34 ys5ında. 

dır. Fakat lnsa.n ona 25 yaşından 
faz.la vermez, o kadar genç gö
rünüyor. Dört defa. yarıılznmıııı 
f;trtında askerlerinin giydiği el· 
bise var. Ancak yabancıları 'ka· 
bui edcc"gi 7.aınan, bumı değ "· 
tiriyor. Nl~ansız ve rütbesiz h·,. 

Bir Alınan r;allet~ı. ltal.\anın !JftFJ.. da !'alı~--. ~Y<'e inücii blJ' ı,ttr. 
cepMıf;ine ancak iil' fünıen ,~:, IYI rşı.F.SıX nn·ı.: 

ebnat;ını yeter bulmu.)or \f' (C'l'.aferln Iı.nılrde bau uı,.ıtn yağ talwilralan 
ancak Almanlarla ry birliği ~apmt\k dlerlndekl 7~ytln yağlarına nwkiae 
\6 miişterek iharıı etmek sa~etJİnllc yağı karı,tın)·orla~. Ben bnnda 
kar.anılacağını \ 6 hundan pyri bir fena bir ni;l"et prmüyerawt: M'Welıer 
fikir ıbeııılernenin mümkiin olmadı(ı- •akine a-ibi lyi ı,._m ~ yapNft' 
n ı Jtalyaalarm aıttama&r Jiu.n•lhn. GIM:aldar ... 
di)or. Tathtıert 

, 

Adres yerine geçen 

fotoğraf 

·B Jr aılamın r~ml aılr~ ,yerine 

ı:~.cr ıııl ~ .• G~c.r hiç Uphd'-

S Ö H M 1 Y E H. 1 T E S 
yecek dolduruvorum. 

Bu aksam, İkimiz de c;ocukla5lı'k. Nl
Jıaclın esasen çocuk olan ruhu, biiyle 
maskaralıklardan pek Jıo.~lanıyor. ..Ko:
cam pastaları pek beyenml:i ohı.cak k 1 

h;ma: 

n."hiicce~ime dair cdindığlm kanaatle 
aylar'Ckınberl ilk defa müsterih bir ıJCkll
de uyuyorum. Sabaha karşı gözlerimi 
~ı,YOrıım. Susuzluktan içim yanıyor. 
Komodlnln üs-tündeki sürahiye bakıyo. 
rum. İç-İnde, zer.re kadar su kalmamış ... 
Sürahiyi alıyorum. Kapıdan çıkarken 

~özüm, kocamın karyolasına itl:iyor. 
Karyola bomboş.. Arasıra o!Qutu ıfbt 
(Nihat herhalde b iriken müdafaalarını 
hazırlamak iizcre çalı,,ma oda.-;ında Oh;a 
ı:crclı:) d!yorum. 8()[aya çıktı~ll\ zaman 
lulkrkat.en oda kapısından hafif bir ı~ı
ğın sızd1gtnı gorüyorum· Surahlyi yere 
bİrakıyorum. Yavaşça odaya doğru Uer
Jıyorum. Aralık duran kapıyı daha zi. 
yo.clc arahyirak çeri dpğru kayıyorum ··· 
Gördüiilm mar.;ıara, beni hayretler için. 
de bırakıyor. 

,,ız. Rakınız bu na .. ıl olıı~ ormuş: 

Bir ltalJllR ku:ı, şehirlerine ,;elmi' 
nlan ukerlerdto l>lrll~ ~~yGr. A -
kerln orada kAldıkı mllddet~e IJ"I la· ı 
~it g'et;lriJ orlar 'e hlr glln a"ker cep
lıe~ e $C\ kedlliyor. Gklcrkf'n ıfe adre
~ın hırakı> or. Kır kf'ndı b minl bitir 
C:•.)·e )&ln11. aıfr~e J"hn ;\ftT.mamış. 

Bir müddet ~t"ttlkten ııonra kız: 

e\ ırll~flf'! mektup yazmak !'itiyor. 
l 'akat adilmın küçıık aılınıtan ve ad
re.,Jnden tıa~ka bir ~ey o'.lmiyor. Xe 
J lllt~ın ': •• 

Aklınıt dahiyane hlr fikir ~f'li~ or 
H! nM:ktu11u yaz ı~ or. Zarfın ıı!4lune 

~\ gil~lnln kU~Uk adını ~-.r.dıktan 

oua resmini yapı,tır13 or 'e adre
nı HA.' c edlJ or. 
Genç kız. aldığı eeulpta 'u ihtarla ı 

karo:ılıt ,mış: cAdmıı ~ iiz defa tekrar 
ai umılıııau.ın:o. 

Belli ki kızın !!iC\ glfül mektubu 
lıncn arkad&lları kendlıılle bir hayli 

11lıt) r.tınlşler, onun da C\ gill nin 
kemli adını unut.ru ına cıuıı "ıkıl

ıt· 

Tefrika No. 44 

- Şu kalp oyununu bırıık ta bu gece 
neredeydin, onu bana soylc, diyorum· 

:Kocam; bu ı;cec her nedense pek ke
tum dayrantyor. Doktorun muayenehıı· 

nesinde 'oldugunu ddla ediyor ve banıt: 
- Emin ol k , doktor kalbimi çok bo

zuk buldu, diyor. 
Ben gülerek: 
- Doktorun hakkı var. Ben de kıılbl. 

nl çok bozıık buluyorum. Vücudunun en 
bozuk tarafı. orası, diyorum. 

Nihat ta gühiyor ve sonra birdenb"rc, 
hatırlamış gibi: 

- Sahi. bugiıu ne yaptınız? Beni çok 
bekledfoiz mi? Ben, bir kaç kere dokto
run muaycneh nes.nden telefon etm y<.> 
niyet ettim. Fakat iızüleceginı düşüne_ 
rek \'az geçtim, diyor ve sonra mlınalı 
bir se le kelimeleri teker teker telaffuz 
ederek: • 

- Harhalde üstad, beni ııratmamıs
tır. diyor .. üstadın geldiğini kocam her
halde Zeyrreptcn ö{trenmlş. Bu mfınalı 
lakırdılara b~kılırsa, Zeynep kocama 

Yazan: ismet zjy A 

başka şeyler de söylemiş. Zaten ben, 
bugünku sa.mimi dostlukt;rn bu kadının 
b r çok mfınalar çıkaracağını, bahçe kıı
pısındano girerken onun müfsit gozlerin. 
de okumu!jtum. Kocamın bu mfınalı cüın
lcsine Ce\iap vcrmcdense stı~rrıayı terclh 
ediyorum. Asabımın biraz sükunet bul
maga yüz tuttuğu şu sırada ınllnaknşa 

ve mücadelelere .girmese hiç de ni
yetim yok... Kocamı elinden tutu
yorum· Salona doğru J;btürilyonım. 
NiJıa\, hiçbir şey söylemeden beni takip 
edi) or. Fakat merak içinde ... Salona gL 
1 er girmez henüz ortada duran <:3Y ma
sasına doliru scvkcdlyorum. ;\lasadn, 
or.un iç!n nyrılan yerde her ı;cysi olduğu 
gibi duruyor. Peçetesi bile bozulmam15 .. 
Kocamı sandalyesine oturtuyorum, ken
di el'mlc ona pasta yediriyorum. Nihat, 
cımarık bir çocuk gıbi bazan ağzını açı. 
yor. Bazan da dudaklarını sıkarnk pss. 
taları lmamnkta ısrar ediyor. O zeman, 
onur. burnunu sıkıyorum, ağzını zorla 
ııçıyorum ve 1b rbiri arkasına ııı;zına yi_ 

- Bunları ısen mi yaptın Pcdhnn ..• 
Çok nefis omuş .. bu güzel ellerinle mi 
yaptın? .. diye ellerimi alıyor, dudakla
rına götUrüyir~ yUzilne göztinc sürüyor. 
Beni coşkun b!r hararet içinde kucaklı
yor. Nlh:\l acaba bir sene e'\"\~lki gece· 
yi mi hatırladı da böyle birder.birc cuştu. 
Oturduğum yerden kalkıyorum. B raz 

:1crlde etajerin Ustünde duran bir kutu. 
yu alarak Nihada geUrlyorum. Önüne 
koyuyorum ve kendi elimle açarak lçin. 
den bir altın kalem çıkarıyorum, üs. 
Hinde ıbirlncl ~nei dewlyenin tarihi 
~-azılı olan bu kalemi Nihada. \'erirken: 

- BugOnün, senin için ne ifade etti· 
ğinl bilmiyorum. Fakat benim için. me
sut bir gün Nihat ... sana bu saadetimi 
hatırlatmak için küçük bir hediye ... 
I'2rlek müda!aalarında ln5allııh sana. 
fnydnlı bir vasıta olur, d'yorum. Kocnm 
şaşırıyor, bocalıyor, kekeliyor. Ne cc. 
vap vereceğ)ni bilemiyor. Yalnız: 

- Olur 5ey değilsfo Perihan ... Benim 
dU~ünüp de ya.pmıya muktedir olama
dıgım şeyi sen y.ı;ptın ve beni mııhcup 
ettin, diyor. Masadan kalkı) oruz. Yatak 
odamıza geçiyoruz. Kocama, munıs cL·w
ranmak S\Ltctılc onu daha i~i yol;ı. ~ti-

Kocıımın elinde bir dürbün, mütema. 
diyen karfı evi göıctliyor. Ayak sesleri. 
ni ısıunce dönüp bakmıya liizum bile 
ı;örnrndcn: 

- Gel Zeynep, gel Allah aşkına .• . Şu 
köftehora b:ık ..• Şu fındık s~anmıı. bak ... 
Nasıl, fıkır i'ıkır fıkırdıyor, diyor. 

Vazlyetlml ve metanetimi hiç boz_ 
mndı;n ağır ,ı:;dJ;nlarla Niha.dın masa
sına doğru yürüyorum ve yanına soku_ 
hıyorum. Niha.t, iki eliyle tuttuğu dilr
bünü sağ eline alarak sol kolunu benim 
boyr.uma. doluyor ve bakme.kt.a devam 
cdJy<.ıı-. 

Bezelye'.i pilô~ 
fe ır kaç giin ent'l ~ 
l'9İP onii.nıt.. omur. orr11ıt> .,.- ,1. 

tan ak~a. kaclar be~lt'~ri~ 
na ~ hal alabUıUttintlt. ~ 

bUeti• bir pila\' ~·artm'· Ç~ ~ 
Ja,· ~•retlni o kadar ~ pil' J 
Bir ~ plrlnç1"n yaJ'll ~t? ı 1 ,•tJ -'---a &abaha. ye~n1tf! 1 --~.. • b<'~ 
de do~-urmıısı için biraT. ·ta f!I' I 
meefDi dıişıindünı. l'al"ffl"I ~.ı". _J 
beTelyt'yl 1111.;adlfn, 1ılfll~ ,.;...ıı ~ 
, ırdim, pUın- henüT. : 0 uiJ'I ,., .,1 
at.eşten inmeden içine (tök old'" 
rı,tırd"11. Hrm ıeı.rett 111 tl.ı 
de miktarı ı;opJdr. _..1ı1r ~ 

)<11'-
Bu plla\· çoc.ukların o ııJrtı' ~ 

bıılilne geçh ki sofTaıl• 0::dıl• ' ~ 
A\ e.ıak1 tııbağroa (:idi~ --~ ~ · n• öl"'" ,r, 
tuksıı.lık ;\'llptılıır da ~nd~ ~ 
fa.rJa koydular dlY«'··· ~; 

ııırın~ ... ~ r dım ki (farlık zaman -er:n-" 
.}l;ı<>cek payını ınib>a\'I ' ~ 
dikkat etmek ıa.zıuı ... ..,.. 
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-Yazan· 
İllıu IOIAN <ilet• 1 Sw.ift) (/) 

uymuyorsa kcndısl tedbir almıya. 
cak, merkezden soracs!ktır. B4ızıtn 
iş .4ten geçtik~n sonra verilen t?.· 
Jımatı, acaba '\'aliden daha olıv.. 
daha tecrObell ıblr ed m mı vcr· 
rnl~tir'? Hayır, kağıdı, Dah•Ilye Ve. 
kılletindeki aJlıkalı şu'bcnln 'bir l:a. 
Je111 şefı yazmış, müsvedde der~
eelerden ı;eçmtş, vekilin \'Cya mü:.· 
teşarın İımıcası altında nihayet vl. 
Jwyefo bildirfünlştir. Kalem ~fi. 
nln. dü~\inebild*i kadar vali diye 
scçtlen adamda da. dfışilnC'c kabllı
:ı-~tl olduğu kabul edilse i~er çok 
btsltleşlrdi. 

Yezan; M. 11. ZAL 

_J •ııon ordu"ıı tam Jllnt hudu-Uzak doğu cephesi: 

B ımıaJıJada .Japonlar. ~hmıa Mahkurr.un yakalanması tÇtn her 
etUğkn)z nı;1hDe en oıaeırnll tarafta ferfibat oltndı 

Bir okuyucumuz pirinç bulmak 
için neler yapmış ? 

duna daJ andığı bir dakikada 
lllnt htlJJi JrnngTut- J eni ve mtihlın 
kararlar 'enıılştlr. JlintlUer Japon 
lstlliısını J;:ı 1 kıır1Jılamadıklar1nı , e 
huna muka' cnıet edeceklerini t!ÖJ. 
hıyorlıır. Falrnt lıu mukavemet cc
hlr \ e ku' \'r.tlc df'J;ll, .ancak .Japon
lar:lıt iş heraberlltlnc glrl~norncı.ıe 
olaraktır. <_.,ünku lnglllz.Jer JJlnt ls
tlklAllnl tanmııuııı~lar ,.e Hlndlııtn
nı krnılilerine aıt bir <•rdu Ue tek 
ba~lıtrına mlidataa)a kuUu~r
ılır. 

,ı,.mıryol J~taeyonnllon bnhıntlotu / 
( ~fandalAJ) ~nf de ~ak al- Ankara, 3 (Telefonla)- Kızılny' Ankara Cürnhurfyet Başmüdde!u- B uglinkü tevz" tcşkll"tının alam .. dım. Ya t;"ç kaldım, veye 

muvakkat oldu&unu ve ma. mücadele kudret;m az... Fakat 
lı~lle tevzi birhklerl kurulduktan dı:jarıdıın gelen bir m!saf.r.m,t e_ 
sonra işlerin epeyce düze~glrJ ğırlamak_ için · bir, '.~i . kilo pırınç 
ummak! b be k . 1 ~erik! ıh.tlyacına duştüm. Bir çok 

dılar. ı merkeı.i .d resinde muhnscbc ser- ı munıisi ve Ankııra zabıtası bütüh 
..,.ıo~. ktıentar Uukdotada hl- vİsindc ~lışmo-kta Jken yaptrklaı ı ı münakale yollarını kontrol altına 

riclk deeıtek elan Ma,.t Çan-llay- ihtllkt-an dola)1 rnahkUın olanlar almış. diğer taraf~an Şemsettinln 
~ek (J1nlnden ''Bz g~u. As-

1 
a.rasıncb buluuan Şemsettin, mua. fotoğraflarmı tek~r ettlrcre~ civar 

•anı ker\lln ~oalunda kaMy-lal"UI >:_~ne olunmak lizerc sevkedlldi~l vilı\yetlere ve _mulhakata gor:dcr. 
bolheee· 1 gümı kadar Japıf11ıt2k en l l'iümune hastaııe~nden kaçmıştrr. nılştfr. Şemscttını muhafa.za et. 

a era r muv;,ı k&l ı~ 11 • 

• • g d _. ....... __ Yaptıgrmız tahkıkata göre Şcm- ınckt.c olan jandanna te'1kı! olun· 
C>nemtt I~ Hlwt emdııtde 'Te o...._ ı;attfn b r •-a ·· de ı........1 dl• ı~ • t 

de deh . 1 d 1 , .. 1 b2kkallarda g zll pırlnç olduğunu, 
a~ounaomasını gonu . · k" ·· 

"ısterdı" c·· .. k fakat rcsmı fıyatı ·afı gorıncaık. 
~ · ozumc çapan no ·ta ~un 

lard•r: · • ı ıerı YC.> a ihtlk~r yapmak ıstedik· 
•• . v • • A ç 'gl.ln nı.n=ı· ıı"'rı· muş ur. 

leingal~ ksrle-dne . ~ğT~ .ya..vılan ıı.in hastalığından ~ik€ıyet etm~ktc Diğer taraftan Şenucttln.ln şeh· Garib! şu ki <teferruatta her ~eyi 
Japon hau - ıt~h: üstiinlüğünii lıer- ve Cezaevi ıınüdiırlulilndcn teöa· rimlzdc gitmesi tnuhteme-1 olan ya merkezden halletmek icldlasllc ça.· 
taraf etmekttr. :no yapılmam, bi- visini stemc:ktedlr. 1 !erde araştırmalar y.apıln1aktadır. tı_pldıgı halde merkez, ı:osrl ana va. 

-· ı - Tevzi neden mahdut b•k· !eri içl11ı sr.tmadıklarını elimle koy 
kallar yasıtasilc yapıldı ve lzdlha. muş gib" biliyordum. Bir kaç bak. 
ma yol açıldı. Bütün b&kkallarP kıı.la ba~\'Lırdum. Baıları dotru, 
te .. ·zl edilseydi ve hepsine az ı;ok Jan doğru~·a, bazısı fiskostan son· 
iş görme imkanı verllseydi 'daha ra yok dedner B ir arkadaşımın bu 
tabii olmaz mıydı~ Zatenı bu mu· rosunda çalışan bir Rum bayanı 
temet bakkall•r hangı ~sa göre bir Rum bakkala yolladılo:. Ann. 
seç.lmişilr? dolulu oldugu için türkçe lstenıl§ 

:r.''" .:-örü'1inKize gôP"e, Çl1'e yardım Cezaevi müdtirlüğli, bundan iki 1 Zabıta.mızıı~ ant•n ver~ S'lkı ~· ~ıfele~lnt ihmal etmektedir. 
lc:in lıayl<a kara J"olmn bulımt1a M gün e\'vel muayeneye seYkedllme-ı kipleri neti-OeSlnde bu açık coz Bı:aıt lflerde salAhi~·ctten moh· 

BelJI Jıl Ulntlller lngillzlere kız
''" oldukluını ı;ert hlr ~eldlde ısn
latıııak h.tl)·orlar. l<'ai.at bir baJu
ma töre, Hint ın Ilı ko.ngre»n.ia ka
rarı Jncllterenln hckledlğt makabil 
tek11fttr. ~'üııkl\ nıiJlı l<ongrc, mUıı
ltiınanlara ayrı l11r idare '\.etlJmcst. 

ne 'ıı bunun hal.londald Pak tan 
ııroje'llnln Juıbul edilmesine dair 
olau .)fadra~ tckllnnı lıcntız; kabul 
t'imcııılş olnıal.la beraber bwıu red
detrııl) ııceğlnl \e mu\akkat bir 
Hint hılkunıetl kurulınasma alt en
gellt'rf ortaılan kaldırmıya ı:•h1t1-
ğ11ır belli 1.-tınl~Ur. 

bıınlıırın tın·~ı mtn·alı.kat olacak- ini ve tnıc-tıı dosru ise dişlerinin muhtelisin pek yakında tekrar ya. ru:n olan vali, kendi hesabına ı:ah· 
hr. - tedavi olunma ını bildiren bir tez- kalanarak adaletin pençestne 1es· M ıesteriş temin edecek b r takım 

kere ile Semscttınl Nümunc h~- Um edileceği şüphesiz.dlr. ieşebbüslere atılmanın yollarını Bfnnanyada ~lmdl petrol hana- t 1 b 1 
a~es Bastablpliğiue göndermiştir. Bu husus~a malümatına müra· u uyor. Bu yüzden memleketi. 

ında bıaları.n .Japon "
1 t'enahının Şemsettin bir aralık jandarma· caat ettlğirnlz Ankara Cümhuriyet tnizde inanılmaz enerji ve par.a is-

ı:erı Juırekett'"' ,.e belkf de JMtı«ale tarın dalgı.nlığrndan istifade ederek Başmüddciumumisi Cemil Altay, tafl:ırı vardır. Asıl csa 1, bİr takım 
kı~ ılannda Japon rdı:arma t~- ~ümune hastanesine muayege c- bize, •bu firar h"dlsesi J:ıakkında ihtiyaçlar ihmale uğratılıyor, çfüı· 
blblertne dair öMMli ~ ceı- dılmlye gelmiş olan yüzlerce k~L ı yµkarda'ki maliımatı vermts ve de- kü ıbunhırın şahsi göster.s \'asıta· 
m ~e ba,ııy&ca1mr. .Japewtar ÇJn nin a~ına karışmış ve bir anda miştir ki: "ı diye kıyrneU yoktur. B~na kar. 
~olunu k1'!9tılk1ıen 80nra, yatnnır ortadan kaybolmuştur. j - On dört ser.eye mahkum e. ş~ lüzumsuz bir takım ın_aata ,·rı. 
nıe\8fnıln~n ÖIM"tl Hhıt htl4'adlllla Jandarmalar, hu vaziyet karşı· dilm"ş bulunan Semsettlnln mah· !>~.ııy.or, kirli iç çameşırları lizcrln~ 

2 - Bakkalların kendilerine ve. bakkal cnı:-i3et ed p vernıeml~., 
rUen erzakı tamam le tevzi ettiği Bumın üzerine ba) anın bir Rum 
nasıl kontrol edllıniştlr? tanıdığı \'aFıh:sile talihimiz! tecrü· 

3 Bakkalların açıkgôili.lk be ettik. Doksan kuruştan istedi. 
edip ker.dilerinc verilen iyi malı ğ mlz kadar plrl::ç bulduk. Demek 
fenalarla değl~tirmcdiği ııeden ki muhtcklrlerın itimadını kazan. 
malOmdur? MeselA tevzi edilen mı;nın bu memleketteki ilk şartı; 
erzak bir çok l'Crlerde iyi, bazı Türk olmamaktır. 

'armal ı.,ıı1~lerdlr. iln~ de~hıl ftmtrlerlnı haberdar 1 kCımlye.U temyiz mahkeme!tin~e sus1il kıyafetler geçır·ıı~·or. Yenı 
B:ı/J ~tmışlcrdir. Hemen faaliyete geçen n&kzecfümlş bulurınıaktadır. .rel~n vali, eskisinin yaptıklarını 

cephesi: beııımsenılyor, u,·ey ana muamele:· 

Jııc"illl.ler ıariklcrlnln en nazik 
dakikalarından Wrtnl yapyoriar. 
:S.kalrın bö~ le ııaı.ik dakY.Ma.rda 
dahna Ki"tlerılll.;lerl dirayeti Hint 
me.oı~~lnl iılare etmekte de giate
~bH~rkler mi! 

, .• ,ln.:tnncl&n ~elen Wr lta1'er4k, su·· merbank Umum ôj ediyor. llcm de nasıl ÜVl'Y ana? lıinı•i <·f'phe ~tknMIH ılalr ,eyle Bır \"akitler çok okunan .. (Vecihi) 
b'r •ll\İtal•a okudllk: nln romanlarında tasvir edilen hır· 

• - <lkincl cephe açmak ruaksaıdile çın, haşl;n tipten fivcy ana ..• Yeni 

yerlerde de bozuk çıkmıstır. Aca. Yeni tevzi teşkilatının ve ma-
b11. bakkalların hilesi yok mu? Jı~Jle te!;kiliıtırın başlıı.masıııı sa. 

Muayyen fiyatlara yı;pılan te\'" bırsızlıkl:ı bekliyorum 
zlattan ben kendi hesabıma pay• c. ı.. c. 

yapılacak taarnzzun tarihi So'ıryet- Mu·· du·· ru·· nu··· n tetkı· kı· vali, ll'lemleket hesabına devamlı. Japonyada 
Jer.n Alma.n taarıı.ıı;una ı;östereceğ! lı;ı temsil edecek yerde sırf "kendi 
nıuka\•emcte baM d R h ı Sokullu :O.fchmct Paşa ahfadından ı:.•' ır. us cep es şarıı;ırıı dii~ünerek rn ilet parasile J A • 1 • • yarıJdıtı lakdlrdclngillz- Amer1kan • yap J an mıra.ının AbdUllcerlm Paşanm haremi Bayan 

VEFAT Yunan 
taarruzu hemen )'8pılacalttır. l"ok Utnum Müdür, yün iplig"i ve gül yeni lsra{l1ıra atılıyor. Merkez, le. HB)Tlyc, iki seneye yakın sUren Ta· 

eter Sov:retıer ;ılmdiki ~,·kilerini y.oğı ra&tta devi.mlılık ve lhliy<1çlıtrtn • d • hatsız.lıklardan sonra dUn Allahın 
tutablllı'lcrse sonraya hıralulacak· fobrikolortnı ziyaret etti sıraya konm.ası dav;,ılarımn t.tbl· seçım eme cı rahmetine kavu,muştur. :Merhume, 
t.ır. Müttefiklerin tueddildil bqlıc& kattaki manzarasını göremiyor, Hikmet Sokullunun. Petrol O!lsl me-
J:l'n11 t Isparta, 3 {A.A., - Silmerba:tk vv]f olduğu halde halkev!nde bir takip cd ı murln mUdilrU lhsan Soku\lunun an-ye ersiz:li;inden ileri gelmek· umum mOdürü Hulki, beraberlıı- k em yor, ~ünkil teferruat 
teıiir.:ıo dek ı ı . ·onuşma yapmı:ıtır. Gülun ve t:ül h~kı~<A. ve-rdlğı emirlerin ycr!ıı~ Japon bo k•I· • Harbe rn.avcut nesi. Malatya mebusu Mahmud Ne-

, . ktf i zevatla birlikte dün şc lr mı. yağtnın bugOn arzettİgi hususlvet :et:rllıp t:etlrilıned glnl tctkiluı dal ŞVe 1 1 SeÇlm· ".,... dlnı Z:tpcf"nin bUytlk validesi, Istar.-

il ı,,~;t~~k~:po~~~:-bl~a7;,::~; ~~ !~:~l~~n;ı~i ı;'a~~~~a~~~l~~ 
1 

knr~ı!unda. ~ül ç~çnerlnin fi~at mıştır. Hususi jdrırelerln halka da. den memnun olduğunu VOStfofarJo devam bul Evkaf başmUdlirU HUsameddın, 
harJl l'ltlkierlnde~ teker teker mat- le gülyagı: f&-brikasını ve hah ima- hususundakı arzularını not ederek yanarak Yilrüıned.~ğlni, maksat dal. Ye.'11 Asır arkadaşımızın muharrlr'le-
luı• olurlarıh. Bu .'--··-. dı'\aJl•Ae l~thanelcrın: gezmiş \'C tetkikler. yap:lacak tetkiklerden sonra ken- resinde çalı~msdıgını da !arkedc- bildirdi e d eceg"' iz rlnden Behzad Bılgin Ye Talko şlrkcU 

...... ~ •'l'"'"- d ·ı ı mi yor. 
onlaro• \"ıtterhı ıneJ llan mut.ftbe- de bulunmu~tur. Bundan başka ye· '.erin memnun edecek ·~ckllde vıı- Tokyo, 3 (A.A.) - Japon baş,•ekill Kahıre, 3 (A.A.) - Yunan Ba~- mlldllrl<-rlnden Mııstara Vacid Yalma-
~ırıe kadRr d•··- -~. ı·mını• ora .. - i k 1 blr kara lm k 1 1 t ayetlerlmizLn ldercsllC' ali1'kelı ı11n blı" .. 'k kayın val!de6i idi. 

... _,. r.uıı .. .. - n ampanya zamanı yak aşmış ol. r a a ç n avassutıarda bu yolda iddlaları pek l'Cneral Tojo :radyo ile Japon mllletl- vekil muavini ve Bahriye Nazıı ı .,·.u 
tlı'! hatlar iil:erlodc teker teker ma- duğund~n ~-ül ç.çeği mUstahsİllerı· b~~u~acsğın~. !l~yc etmiştir. Umum kulaktan kul;ta ezber~o~kdr~~~ı~~ ne 60,-ledlği bir nutukta demt~tir ki: Amiral Sakallarlu, dün iskenderl. Cennz;e bugün on ikide Altıncıdal-
ut~be etnıeme.nın ,e NafMJlye.a nin yenı gul çiçeği fiyatı hakkın. mudur, bugun şehrimizden Ank&. d :p dururuz. F~ .... t beıı 1 Harp esnasında ..... 

8
..,

118
n ilk seçim d . 

1 
• . 

1 
ede Merkez .apartımanında11 kaldırı-

c tr~ J dakl teklifi l 1 g~ d i i.J •• ....... geç.enler. ., r ye e, 500 :yen 1 un.ın ı,.hrlyelı_,-. EyUpt Y. 1 cak SOt 
. ,ı ıer ılelaıunda muhteJlf Jı.1i1N- ve gül ,.ı~cif ~1~t~~~l~ fıeç brm !j, r_aya .mutcveoclhen hareket etm:s- ~e .~1anisaya gİtUm. Herkesin gözu çok memnuniyet \"erici olmuştur. Bu ı nln andırme tör~inde sö ·ledl i lacak, namazı , e .ı ına ' -

••f'tlerden bir ı•arça daha YAJUl1llr&k ,,~ a; er c aşta tır. onunde duran bu yol urrragı villl ııeçlmln neticeleri bUtUn dünva. "' bl t•:.ft y • . .> • g lllc~e aile kabristanına gömfilccck-
'111Nterek lıar•'· tt b 1 • ti ı ı· ı ·· . ., · · r nu ......... un&niler n ıki mıs'i l' "'1 hume hakkında Al'alun rah· • .... c e u unmanın fay- ~-------------. ye n ıa ın sordüm. Cldde."l dertli blJha.ssa Ja.ponyanm dUşma.nlarına, . • .r •• -. er ' 
:'-~~'"' anlacWıır ,.c NapolJona mat- ( ) ~ o~dum. Ne gör~üğümü oldugu 1(- Japon milletinin 1'ıaıbi zaferle bltır- enerıl ile çorpışm~k.;ız~tinı bir kc. metini dı\er, Sokullu ailesine taz.'y<>-
1 p ettıırr. Ru itibarla yakandaki •••• A •• a. 1 z a k ' a r .. l b; ~n!alm•k lhUy•""·"' duyuyo'""" mek h•kkmdakl '•"''"''" azmini re dah• teyit etmı,ı.,. ''""''"' bildirlrl~ Anıerikun mlitallası•ı havMJaMıı; JI A J' aJılerımlzln hep bır arada mem- /gl:Mtenni~ı~. Amlr.ııl SakaIJ.ar.u, dernlştir kı: --------------

hic •lmadı. Rlzlm fikrlnıw.e t;ött, ---- ar it 1 -- il a p 111 !~ket l.şlerlnı tetkikten ~eçırdlklerl Hilk6mete bu .suretle g-öıterllen Jtl-ı Yuna.n >mktlıneU?Un siyaseti, son 8 • ad 
' O\•yet cephesi Jankltkta11 Hara (B&~ı l lB<:ide) X 1 b r S~l"ada belki faydası dokunur mat, bu harpte Japonyanın harekete zafere kadir h&cbc elde me\."CUt ırman y a 
,\ \"fupaya ~ıl.."Rnna yapmak ngto - bir m:ını olmakta dC\'llm cd yor- (Befı l iaeille) (X) Oml~Je, Manlsada gördiiklerlml ya 1 geçlrdlğf ·vasıtaların zayıtııtr hllk- vasıtalarla devam etmek d~oma· 
:Sakaonlar iç.in daluı. güç olaaı«trr. I lar. le ~ sual sorulmuştur: rınkı yazıma mcvz~ yapacağım. 1 kında lngilterede, Blrle~ık de\"'etler· Sj alanında, solh celcfft~ •man ç• ı•ı 
~u ırada Inıııteredekl Yllk•• üeler- Don ve Doneç nehrlcri bazı bölge -ı B rmanyadakt durumun vahimi. Ahmet Emnı YALMA:S öe ·e Çunkina-de duyulan uCak ümit- krahrnt"zın idare.! altında btrleş. ID 1 'eT 
lftıı l.alkarak, J"raırıa ,ınıal kıJ ıla- lt"rdc M kilometre genişliğinde bir ı: ye Ja.r>onl•rııı Blrmanya yolu ü· 1 Ierf de ortadan kaldırmıştır. m!ş bir ha.lde milletlmlzi,n bı.itün ul 
rına !:•karnıa ;,aprnnk ı~ın r;l'ınl ~e· sahayı kı;plamak suret.le akı,·or. ~er ~de l~erlemesl iizerlne, Amerf. Amiral Nomurra JRpon nılllel!nin arzettlfl boirliğ'l, külerlnin tahakkukunu istiyecek (Ba~ı 2 ndde) -+.,» 
te..,.lı:.Jltf de dııemlt ttlr ~ lleğ'U- İsve.çte çıkan Nyadaglisht Alle· ,~ kirleşık dc\•leilerl ödünç verm~ .seçime lG milyon se~lci '"' 1719 nırm- dt11'timdıa bulunmıya ha1.ırl•nmıı.k· Saksoolar nı·asında bütün muva· 
rt'r. handa .. .ı:ıızetcshıln Berlln ınuhabi. ralama kanunu ıerejlnce Çı- Vişide . tlr. .sala k~lr. Vaktlle Çin .ipek· 

r!nc sorc bu sene karların, erim~- ne malz~me YOllaınağa dc\•am ede. zedn J~,..k .etmesi de g~stermek~e-ı Amlt-al, harpWın aonn Yunanf&- lerinl Avrupaya scvketmek için Qoğu cephesinde 
Oop ~eıtbeıdnde başlıyacak yeıtl 

hareketJerc daJr ileri Uriikm lhtf
rnaııer unuımf;rdle 1udur: Eter Al
•ııanJıı r tekmil ceı•he üıerlnde taar
r111.a ~mezlen.f', Rutılar me\"Zll bir 
lnıan taarnız;unu karşiliyabllecek

ler 'f'! ;) ıldmnı lıarblnl me\7.1 harbine 
l.'f'\ lrmeğf', bö;:ı le1lkle Alınan taarru
ıunu boşa ~ıkannıya mu\·atfıtk oJa. 
l'aklardır. Eğer Almanlar tekmil 
<:eııhe üıcrlnde taarro7.a l'~f'rlene, 
l(ıı,IRrııı her yrrde nıufıarebe~e bıı· 
8\nıı' ulnıl\ları ~ üıUnden bütün 
ftııl'l orduJarı hareket iradesini Al· 
rrıanlara kaptıracaklar· hf'r ~erde 
\1 • J 

ınan Ustun lll ğ'ıi karışı ında muka-
1 enu-,tf! imkan bulma1arı güçle,e· 
ı-ektır. 

l 'akat lı'dm fikrhnl7.c görr, At· 
"'•nların tekrnll cephe üurlnie 
birden taarruza ceçmelerl, fite\ 1-
hılıı blrn:r. daha llerlemetılne ~ p
t'eıı ııettekinden ~ok fazla ha\·a lnn"· 
1 
etterlnc 'r. 'lJrhh tümenlere ihth-.ç 

'"llrdır. Alııııuılıır hu rnakııatla h ;..ı; 
~aha hı:klı:rlı:ne., o halde zaman m
••tlle il 1 

11 11 n a nıı, nyılamazlar. Tek· 
t~nk <ıeNJe ti:r.erlnde zn1ıb tiimen, 

11.,l< \c ha"' li~tUnlüttı temin et
.. ı:n~<-le 1 de \&rld ıletfldtr. Al· 
.. 1a111._ .. _ 
K'ill\l ~ ·~\")·et • Alman urblnlu ilk 
..., er nde tt-kmU c~tıde taarntz 
'"Cblldll . 
n..k r.r, fakat JMmra ıııraya koy-
ü :torundıı. kaldılar. Bu ııefer •ıra 
te:nu ba~tadır. Zira •• erd•u 
k 11 cephe lherlnde derhıff,ttne 
h~eıııelenmıştır; nı bu ııder ıH•lra-

tııarrul:l\ bol ~·er a3 ınnı,hr. 

Mikado ile Hitler 
tel graflaşh 

... (Raşı 1 ınctcle )-( 

nı 't6!1.rcr ~u tclı,rr fla cevap ver. 

Alın ,1~b an mllletln.n bayramı mü· 
Rrarı ctUc nıajcstenlzln banıı. tel
ci 1 

11 bllulrdit:ı iyı tcmell!lilcrden 
b 
0

1
11Yı samimi tc&ekkürlerlml im· 

.. ~ ctıncnizl :r.ca ediyorum. Kah. 
1 nıaıı Japon ordusunun zafer yo 
1 Unda nnık vcnıct cdılmcz bir hız
r~ıa~ hakkuk cttirdll:l psrlak ba"a· 
lı an dolayı duyduğum ha) rıın. 
~ı \'e n1tıltcf1k mlllctlcrl.mfzln 

nıuşter<'k gnyretl s yesLı de yeni 

sı dcv~esl mutada nazaran ~·ok u. cek ı_nldır? (Başı 1 l•rJde) // dlr. Mılll vazıfe parolaeı altmda ~a- tanın muthı'kiyet taraftarı bl h"". kervanların kullandığı yolu aç. 
zun surccek ve büyük harcl,.at . Rcıs Ruzvelt ~u ce\•abı vermiş- alnııyacaktır. Ben şahsıtn, dııinh, pıJan bu :ıeçimin neticeleri, Japon ktim~Plı jktfdıır nıcvkfinc g~l~bt mak ugrnnda, Assam'ın vah i 
yapmıya elverişli zaman çok k;se tır: A\-rupa ile Birleşik Amerika ar._ parlA.mentosu talihinde yeni blr de\·lr lece;:! tahmlnJerinln ıüliln~ğünü bojazlarında sayısız isçi çalı~-
olacaktır. Bu hususta size, tafsilat vere. d b' i be lf &"'acaktır Çünkü bu ..,.,.lm .sonunda, 1 de bellrtmi, ve a,.rıca ~unları söy· maktadır. F<>kat 'bu volun temini B ı mem Fak t b sın a r ş raber ği taraftarı· .. · · ~-,. 1 • • .. ., ~ .. unun ç:nd!r ki Bcrl nde harbin fy · 

2 
u meselenin memnu- Japon mUletlnin en ıteÇkin adamla· emı~ır: y'11arca sürecek bir çall§mııy ı 

on.umiizdcki kıştan evvel blUrıle- ~m~ vler::f i b~r tarzda gell:ıtiğlne yım. Bu, esasen Birleşik Amerika. rından mUrekkep ,.e milletin hakiki 1 Yujnan bahriye-sinin an'1nesi, da. bağt!dır. Çıı.n Kay Şek yıllan:a 
mıycccğine hukmcdilmcktedir. o a 1 rs nlz, nın da mcnfaeti icabıdır.,. ~mento 

1 

ıma ıı:gUtere ile kardqlik oimu bekliyemlyccegl için, 
500 

kao· 
Ayni muhabtrc göre Almanlar Mandalay'da r&lpıl)Malar •nam Amiral Leahy'niıı, Birle ik A· azmlnl temsil eden bir par tur. Bu anane, harpte olduju ı:'b; meb-e UEunl""'"unda ye.ni bir yol 

1 Arkan:elsk - Astraha.n hattı ' • toplanacaktır. halde de deilşınez. olarak k ,_ n._ ~ 
kl na e t,-.r mttikanın Fransa 1Jc münasebet. ._ .... r. a""-- açılmasına karar vccllm~ ve i!iC 

1 
\"araca· arını ümit ediyorlar. Bu Çu ki .... ... 
suretle Rusyanın bUtün lıışe yolla. ..• ng ng-, 3 CA.A.) - Çin tebliği lerl k~elt arz.usunda olmadığı başlanmıştır. Büyük Asyanın en 
rı kesilmiş olacaktır. ŞöY.e demektedir: yolunda cevap verdiği söylenmek· Rusyadakı· Alman vah.7i \"C en sık ormanlarından 

Almu tetıııtı MandaJay cinrnıd& çarpıııma:ıar tedir. Italyan)arı geçecektir. Bu uğurda 100 bin 
Betıln, a (A.A.) -- .Alnıan ordula- de,-am ediyor. Bu şehir cuma sabahı Arnlralin, hilkıiınctle görüQıneleı D l"Ulf '6çl çalıştırılıyor. Bu lşt 1-

bo-'tılın t .. uçakları Lı.byaya dare eden ne bir ın:;:Uiz ve ne de rr baŞkomutanlığı tcblitl: ~-- ış ır. Çin kuvı·etıeri halen yapıruık üzere Birleşik Amed'-a,_.a h 
Tunru•yu il " ., a r p ıblr Amerikalıdır. Doktor Tscns-Doğu ceplıesinde, nıuvaf'faktyetıı L 

0 
e erinde tutmakt.adırla~ :ittlğl, 30 nisanda hususi trenle Yıı.n.-Fu adında bh- Çinlldlr. B:.ı 

Alman taaruzları yapılmıştır. DUş- •;:
10 

cephesinde d~~lkllk yoktur. Llzbona vtırd1i~ ve ölen ~n;,ı. ce- geıı·rı·ımı·Ş 
1 

zat önce Çan Kay Şek'Jn hususi 
nıanın bir çok me\'zll taaITuzu pils- okyo, 3 (A.A.) - Domeı ajaruıı. nazesinl BırJeşık Amerlka~·a gô· . bi an ÇO kltibl olmuş, sonra dcmlryolu iş· 
kUrtülmUştnr. l'ırurman.'!k cephesinde nın hususr nıu'lıablrl, Japon ku\'ntle- türınekte oldufu malumdur. SU leri müdürliiğünc tayin cdilJn!<-. 
dll~anm kuvvetli teşldller Yasıtasl- rl knm kısmının, dtin ö~eden &onra Laul Fae ymumi niWnl kıtbel etti Roma, 3 (A.A.) - Oti: 700 numa- Ur. Bu adanı, Çinlilerin Doktor 
le yapmağa teşebbUs ettııw hr-umıar .Mandalaya glrdiR"fn1 blldimıektedir. ViPI, 3 (A.A.) - Fas uın•ın1i \'il.. lihvada harekets.izlik var 1 t '· T-.. ı·u sa,,.ılmaktadır. 

6• w;; JaPo k i:" , J ra ı umum ... arargMı te.bllflnin ne..., uıa ,, 
akim kalmıştır. n &S erlerini, lngil!zlcrle Çinll- lls! General No:ues, dün J.t. La•,,•l Kahire, 3 (A.A.) - Çoldcn Kaid· u b uı ıta .,,.. Yol hPkkında şöyle dedi; 

lerJ f •.. m nase c e, !yan gazet-eleri, har-DUn yapılan hala sa\•aşl"-nda n, r eatınden eV\'eJ Jlf'.hirde yaptık. tıırafından kabul edilmiştir. reve donen Jn-tliz pilotları, beyaz bi b d b . _ Yolu açmak için 2 aya, dr. ı -· lar ta ... _, " ı.• n ~ın an erı Italya tar•fındaıı d"--anın 33 tayyaresı· dO-UrWmUş, h 
1 11

"Plerden dolavr aon d .. ...,,9 Al " m""'-olu döşemek içln 12 ı:ıya ih· 
....,... v ldd ti "'· "~ "''" renklerle kamuflaj yapılmış bazı • dllşmana v~dirilen kayıpların bılin. ··"' 

Alman tayyareleri hiçbir kayıba Uğ- k eb enen Birmanyalılard&ıı milrek. İn o·ı·ıı· z tayyar ele rı· man uçakları gördUklcıin! Ye .Mman- Ç06UUU yapmaktadırlar. ttyaç var. 
ramamıştır. ep Uyük bir kalabalık taldp ediw.r. & "fYT"' k Geçen ay. aralarında Doktor 

du J ""' Jarm, Rus\."adan getirilen uçakları, " "' uça · katı ''e 797 utak muh- DiMi Ek rcs nn t R~ların T t&Or adaların yaptıkları · apon askeri makamları halka (Ba)ı 1 JacUe) ı:: § <ı " t 1 1 
k Tseng \'C Y ·sp G-.e c· 

t• .. rru~ deı·hal bol yiyecek, su ve ıı .. ,. da"'ıt- görünüşe g6re Libyad& Jmllandıklan- eme 0 ara dUşUrülnıUştUr. 53 harp sinin harp muhabiri 'bulunan 5 
- h .. ,. 6 Bİr çok İııgillz hava tcşldUeri ı:U· "emisl batırılm~ 193 u h lb 1 nz fıh Ü ı 

HelslnkJ, 3 (A.A.) - Yaln•• bu- mıtıtır. n"'"" bir havada, İngiltere ,. ... nlıp nı bildimıi~lerd .r. • asara uğ- kışj u yo un g erg ı zer nde 
... .,.,....... .... ratılmış \"e 87 si .torpillenmfttir. u yolculuk yapmı~larclır. İki oto. 

gün a~ığa vuruldu.tuna göre, geçen Ye!'ı cephe kuraı..sı beklenher doğu kıyısını aşnu~l•r \"e Fransa Kahire, 3 (.A.A.) - Orta şark teli· denizaltı 'keza babrılnw•, 10 tane.si mob le O!l -güııluk 'Yiyecek, ben. 
hafta 4 bin kadar Rus Fin! KalkUt 3 • istikametinde yollarına devam et. h .., ı k 

• erin 2 a, (A.A.} - MandaJayın llll: asara uğratılrııı,tır. 237 dU1J1ınn ti- ıdn ycr1cşt rcre yola ç1kmışlrır; 
nfsanda l;ıg'al ettiği 'fytacr takım kayıbı lıitblr veçh!le Birman~·adakl mlşlerdl,r. ,,"nd•••, ileri mevzilerinin doğu· caret gemisi batırılmış, ı~,!l ü hasa- vkür. arnbalarının, ve vahsi f.J 

d ı ı almaıı. h k t "' Şi.m&l Fransa ür.erlnde 3 dUsman uu .... w 

1 
• 

a a arını ger öll- tcşebbU3 et- are e in artık sona erdfti manasına avcısı dOşürüldüiü buıün resmen eunda de\Tiye ırezen kUc;Uk ~· . l'a uğrahlmıştır. Batırılan gemilerin sürülerin t aç:tıklıur iz1crdc llcı·· 
ml~lr. Kronştad'Clan kalkan Ruslar gelmemelidir. Zira da.tlara daya.- öirenllmiştir. içinde 28 pet~l gemisi de buluM1ık- lemlşlerd r. Fillerden kurhılmak 
bu adalar ısUlcamctınde oldukça fler~ narak yeni bir cephe kurulması 811_ Iogilblel' Jt plHle 209 tayyare mUfrezelerı nitflz ku\'ııetıerimtz ta· tadır. için sllAh kullanmak zon.ıncın da 
lcmlŞler, !aknt yolda bu7Jardakl bir keri bakımdan hAIA. mUmkUndUr. Bu kafttetm.ltler ra!ında.n Geri ~ekfirnek zcrunda bı- kalmışlar. ~zgas 1töyündP. yerli· 
çatlak yüzünden durmak zorunda suretle A88am yoluna çıkan geçitler Berlln, 3 (A.A.) - 'febUğ: rakılmı\!lardır. ler otolmobllllerl görUncc etrafını 
kalmı1lardır. Fin uçakları, bu Rus Japon kuvvetı~rine kapalı tutu}ac:ak. .Malta adasındaki hıRlllz t.va a. Berlln, 3 (A.A.) - TebUt: Şlmaıı Vazife kurbanı sarıyor ar. ~lerinden blrisl diyor: 
kıtasını fiddetıl bir bombardımana tır. Gerek arazı .zorluklarının kerck- lanlarına yapılan hücumlar gi!ce Afl'likada Jıer iki taraf, bUyllk bir ke- - Bakın, bunlar homurdanı. 
wtmu.ş ''e buz Uzerlndc konak.lamağa se bir haftaya kadar başlaması bek· (ilndüz muvaffakıyetle devarn et· ,ır ve topçu faaliyeti ısarfetmlştir. gazeteci yorlar. l\luhakkak vshil lıay\·an 
çıUıpn :R\Warın bUyUk bir kıamını lcnnen mowim rtlzs'irJa.rmın ln&"il'z m!ştir. Marmarika'da ~1an ordugAhlt.· <ır.tı 1 .IAaNie) >+ C olacaklar ..• 
imha. etmiştir. Rusların yalnız kliÇUk kıtalarına btlyUk yardımı dokunaca· İ~Uterenln şark sahili yakının- ra, tnalz:eme dt'polarına ve kamyon blr cazeted olmakla beraber bir zaafı ::;)r diğeri itiraz ediyor: 
bir kısmı, ckığu istikametinde ;;-eri fI alTICa 'ka,·dedilm'".kted;r. da Alnıan ha.fi( savaş <tayyareleri topluluklarına yaptlan JıUcumlar es- H 
kaı:ab.lm~tır. "' "' bir kafi!~ dahil, topyekfın 3500Ô na.&nda, malzeme bakımından ciddi \'ardı. Kahve !alına inanırdı. Kahv, - ayır, bunlar 1'oruln11• 

Danimarka 
başvekili öldü 

~lln, 3 (A.A.) - Kopenhagdan 
resmi .Alman habeıler ajansına gelen 
bir tel-ata ~" D 

o• .,urc, anıınarka ba.şvc-
Jdll Staub!ns- bugllnkU pazar gUnU 
\'e!at etmiştir. 1873 de doğan mUtc
yeffa 1929 danbert Danimarka ba • 
\'cklll bUlunuyordu. ş 

l'e.nJ Ginede tah!fldat artı3er tonllato'uk iki düsman semİsi ba. teh·eslne bakarak uı:un kehanetlerde hayvanlardır, baksana inkv. ip 
cı l .ı... fil d kayıplara uğraınıştır. b 
..,aygoll, 3 (A..A.) - Japonlar, Uç tırmı!itır· Ayn .,.a e eıı -bir baş.. Ulunurdu, Bundan bir l<aç ay e\'\"el duruyorlar. 

aydanberl, Yeni Gtncnin flmal sahi· ka 1karet gemisi bombalarla ha· -""'•--- Ankarada btit1ln arkad?:4lannm kah. İçl<'rlnde en bilH!li g_.....__ "'-ı". 
sara u~ratılmtştır. H b. b dan ve :!al b k k ı ı ıı 'ti ~ ...... '"" oı.ı llne \"(l ~e\Teslndekl adalara, fhr"n "' d 1 ar ın aşın • ına a ar ·en O r ~U SUa SOr- si b&§Inı sallrvor· ..,. Shctlands a a arının deniz bo. mu9tur: B • · 

malzemesi ve ileride yapılacalt hare- gesl.ndc bir keşif tııyyarcsl 4800 - eyaz insanlar bunlara ( ya... 

ketler fçln ihtiyat kuvveUerı getir- tonluk bir petrol gemisi baltrmı:;. berı· Amerı· kada ııu::z ~endi falınıza nıtln bakmıyor- nl otomobillere) buharlı vapurlıı...-
mektedirler. tır. l derlcı·. 

Tokyo, 3 (A . .A.) - Jnpoıı kuwct- 21 .Nisand n 30 nisana kadar Gazeteei kadırı. akıbeti içlııc doC- f~e Doktor Tueng'ıri JOO bin 
feri 1.Iindanoa adasında. Kotabaton'un Jngiliz hava ku\'\"etlerl 209 tayya. 8 3 3 2 yolcu tevkı•f mu, gibi, ŞU cevabı verınl~tir: ) erli i çl çahştınırak 2 ~ ~noe 

1·c kaybetmişlerdir. Bunun 63 tıı· - Herkesin falında kötU bir şey 
işgalinden sonra hareketlere devam nesj Akdenizdo ve ı;lınalf Afr ı. . .:-örUrscnı rahatını bozmamak kin açmayı umduğu ikmal yolu böy· 
<'tmlşUr. Domei ajansının bilairdlğlne da kaybedilmiştir. Ayni müddet edı•ımı•ş gizli tutabilirim. Fakat kendi falım- le Vah~I Jerlcrden seçecektir. F • 
gôrc dün öğleden sonra. Kotabato va- zarfında, 1nglltcrcyc karşı olsn ta. da göıilrsem vaktinden C\"Tel akıbe- kat lbu da Japo~ların çabuk Uer. 

• ~!'ıııma Ynnt htirrlyet ve terakki
s ı; den Yolun dil ma.nlnrı ezmek 
n~retfl(' ~ılııcatı hakkındnkl ka. 
a 'timi bu \•esile ile majes1cn•.te 
n:.eciJyoruaı. 

Japonya dahili l Ukraı: ~Kili.) or 
Tokyo, 3 (A.A.) - Japon hUk1hne. 

ti, li y.ılda tfa cdllmek üzere 450 
milyon yenlik devlet bonoları çıkar
mıştır. 

dlslndc pek ehemmlyeUJ b!r strate- aı-ruzlarda 45 Alman tayyaresi ka.. Vaşington, 3 (A.A.) - 7 llkkAnun- timi eezmtf olacatını. Feci b.r akı- leınemelerl.nc bağlıdır. Mandalay 
jik nokta olan Pagalungan işgal eau. bolmuıstur. "' danberl. Blrle~ik Amerlkada, 8332 betten ürkmem, fakat bunu iptida- istikametinde Japoııl<ır i~i hare. 
miştir Japon kuvvetleri araları d Şimali Almanya sahili ilzcrıııdc 

• n 
8 

2·3 ma·vıs !!eCA""ı uçmı~·a ı-'"-'-bils yabuıcı te\•kif edilmiştir. Bıınlarm dan bilerek llz:Utmek istemem_. kete dcvRan ediyorlar. Çinlıler 84 ü kadın ve çocuk olınak üzere "' - ~~ "' ....,..._-u ı 
eden İngiliz sa,·ıış tayyRrelerl, ya arasında Japo:ılar, Almanlar ve tal. GauteeiUk vazifesinin kurbanı olan mukııbl! hikumlarJa durdur.mıya 474 

Japon, bir .Alman ve bir lspan- rı .... , Jd d · ı . ed"I 1 '-"anlar \"ardır. Me\•kuflardan 6761 Bavan Burdet hcnUz otuz Ur ~·arı d 
yol kurtarmışlardır. "' 0 an onm ;ye rnecour ı m .... "' "' " "'...,.ın a çalışıyorlar. İki taraf ta taJ..'"'\ltye 

lerdir. ki~! muhakeme edılecektir. bulunuyordu. 
ku~~U.~ri ~lııı•ktadır . 

• 

• 



• 

--- - . 

Beşiktaş - Rapid 2 -2 
berabere kal ılar 

Rumenler ilk maçta 
sil e c~k kadar 

Biikreş şampiyo~ u Rapıd kincL 
nıaçrnı dün yİnC' Şeref starlt11dR \'C: 

yed: sekiz bin ki<:il:k bir s yırc: 

kütlesi önünde İstanbul sa;-npi V.J

nu Bı-şik.laş,. karşı yaptı. 
Rumenlerin ilk oyn·dıklıırı oyu

nu ıgöz önünde tutarak bu maç ü
zerindeki tahminimiz. yaparken 
rnİ.!afırlerin pek bozuk ve rJızl h ç 
tatmin etmiyen oyu ~tarı karşı:ıın

da nctiecyt Bq:ktaş leh ne gör
müştük. F.kat yine müşkül ş rtl-tr 
altında yapılan bırinci nıactan ~on
ra as.ıl oyunlarını ve kıymctlerın: 
ni mi~af rlcr~mizin bu maçta &t)C'1k 
tz"ö..c:te-rebilcceklerlni de Hivc ct
mi~t!k. 

güzel 

• 

bıraktıklar ı 

bir oyun 

f cn a t2siri 
çıka rd ı la r 

VATAN 

BULMACA 

Soldan sağa: 1 - Süslenme: Bir 
peygamber. 2 - Lliak;J; n:nı tö
ren. 3 - Pek kocaınan ve saki}. 
4 - Beraber; Tersi: bir nevi tu
zak. 5 - Bir sayı: Ayakyolu. 6 -

1 İstanbulun b r kl\jbü. 7 - Tersi: 
koyverir. ~: - Bitkin ve yorgun; 
Caka. 9 - Hazır: Bir yıldrzırı adı. 

JO - Pejmürde kıy2(ctli ve sar
sak; İ!JarEt ed2tı. 11 - Bır sayı; 
Bir ~oru; lfayat cevhC'ri. 
YukarıdRn aş-g:~·a.: l - Saba 

melikesi; A\·ukath:r cemiyet:. 2 -
Ben: Tüyı;i.i.:: halı. 3 - Şüphe: 

Kalın sicim: Kaya parçası. 4 -
1 Yamya-;sı etti; Şen ve mamur. 

5 - l\ıf butlar; Kc~enıe. 6 - Ter
liis : P<"k önemli. 7 - 1ran vil3yel
lcrinden b ri. 8 - Gaflet göster. 
JTIP- 9 - FC'nFn düşmanı; Tersi: 
,1rökte ve bayraktad!r. 10 - B!r 
nota; Kuş ağ7.ı; Bir kuma~. 11 -
l\1evhum bir kuş: Sahip; Bir gtda 
mrıddcı:;i. 

Dl.:0.tı:U JffL}IACA ...; ıı-; HA.LJ.I 

SoldRn ~ ğa: l - Patlıcan; ve. 

Dün Rumenler ll:"kikaten b\r"rı.ci 
o.vunlarını ur:utturacak bır oyun 
ovnadıJ:ir- Aralarında öyle 0.)-tın

c~iar gözüktü ki, biz düşüne ler:: 
mizdc- ~ldandığımızı anladık. Bizl 
oldugu gib: bütün ıpor meraklı
lannı da aldattılar. Bilhassa sağ a
çlk futbol kıymetle 1 öyle bir gös
teriş gösterdi kİ. lbir bucuk saat· 
lik oyunda onu doya doy:ı. sc)·

1

2 - Ev; F..ı;ck. 3 - Isı; Ay. 4 -
:>Unkii nıaçtan evvel bayrak 'ermt mera."!ln1l yapılırken I\1:<:c (can1); Ket; L3.f. 5 - Elek; 

bir şüt kt ;eden Eğlara takıldı. Bu ı sındak oyuncuyu üzcr:nc çektik-. Ta.ban. 6 - Zarar; Namaz. 7 -
gol misa[irlet·e lılr kaınç tcıirı ten sonra ?~·le gı..i.:ı:cl ~:tyrılı.jlBr )'3· ı Ak.de; Can. 8 - Lahana; At. g -
yaptı. Daha canh bir oyur '?yr.a p:yordu kı, bunda; zevk duym~- Ang1lkan. ıo - Ar; Aile; it. ıı _ 
mıya •başlad1Iar. Bu arada bir de mak mümkün de~lldi. Sly~ı~ b_0

• Kem; Nrko~ç (çapkın). 
gol fırscıtI kaçırdılar. . ( y;.7:lı~arın b~r~a bır hat~?'a duştük Yukarıd;ın aşağıya: 1 _ Pek-rett'k.. 

• 1 1 Yine Bc~ilctaş oyuna hikı.m ol- lerını d(' j!oruyoruz. Hucum hat· 
İk'bal devrınl at.atmı~. 1>en er- mı\·& başladı. Ve bir hiicuındcı Es- tında Jflzumsuz bfr ta.dl!ita da. kal

ce Avrupantn bir çok tak~mlaı:~n~ \ reİin attığt bir :;iüt dlr:ği buldu. k:ştıl~r. B. u büsbütün ins.camı boı. 
da .o~adıktan sonra artık :so1

, gun Bcşiktaştn 25 inci dakİkadarı dıı ve n h:;yct 36 ıncı ~aklkadil 
1 <'rını ya~~~~ta 1° 18 ~-kblu 1°~ubn:cu sonra g:evşediğirii görüyoruz. Rapid sağ açıA:ının ir:dlrdlğl ve 
futbolün bııtun ncctl f'r nı ·7C . t. . ., • ı··· b. ··ı d"""' •· 

··c- · hat 1 1 t k ba 
1
_ Bu gcvşckl:k mı:;afırlcre hucu:n çc;c ı.ı;::ı 1 r şu ·r'C·~c carpara .... gc. 

ı;:o. t~;~~k.lH~uEm b t "hat e k ~· fırs.atı veriyordu ve nihayet 44 ü>ı. ri g~lt!i, !nt'r~~z muhacim yEtlşc-
nR suru e 1 . t ~ker u ta h en. ı cü dakikada ortadan yapılan bır hü rck ıkıncı golu yaptı. 
ayarında b r e oyuncu da a O•- . .k . . 

mcz almak. 2 - Av, Alaka; Re. 

3 - Cer:ha. 4 - Le; Kadana. 5 -

Işık; Rengin. 6 - Ceset; Allı. 7 -
Akıtan: !. E. K; 8 - Ba<"k· 9 -
Kalan1ata. 10 - Yanan; Niç (Çln). 
11 - Eş. 

1 ıd ... 1 d. k. cumda merkez ntuhac•m berAbcrlı Bu gol, Beşıkt.:ı$lılart b r p'"rça 
mus o s;ı. ı, oy e zannc ı...-oruz ., _. k· t, 0 . d b · · . ... Ed'rnede f ti b"' b .. t·· lb k l d l\.1"ıt Sc:.)ISJOI ayde t • C\rC e USU· canlandırır J;:lbl oldu \C: 40 ıncI d·- 1 e 
ne cfrh u.c; u

1
un aş qlk~ ur u. • - retle 1-1 bcratx-re ..:·eticclendi. kikada. penaltıdan Şükrünün aya-

ve balık 

ucuz l ı..:ğu ema ı , maç an evve ı yaı:ımtzaa . . . . . _. . 
da temenni ettl#imlz gibi bütün fut iKiNCi DEVRE gllc bcrab~rl:gı temin ettılPr. Maç 
bol merskhları futbol zevklerini Siyah bcyazlıJar ik;nci devrede ta bu n?tlcc ile 2-2 beraberi klc 
bu bir tek oyuncu ile tatmin elti- müd~faaya Yavuzu aI~rak çıktılar. sona <"rdı. 
Jer. Bu da ovun için kilfi geldi. Fcyzı oynamıyor, S.:yc;,h beyazlı- Hakem $o;zi Tezcan oyunu tanı 

~ !arın ,gevşek oyunu yınc devam c- blr bıtaranık iJc güzel idare etti. 
Bcş'kta~a gelince, m'9Rl('scf şu- diyordu. O canlı Hakkı. fldet.a ~·1- Kemal ONAN 

Edirne, (Va.tan) - ].f('\'Shnln ilk 
gilnlerindenberi 120 kuru,a satılmak
ta. o;an kuzu et"nin kilosu son giln
Jerde yüze dUşmü' ve bir kaç gll.ne 
kadar 'Seksen kuru,a dü.,mesi Umit

.. ,.. . '. . ~ :~~.>!·~-.ıı:-...":t:!·'?.~·:f:i , . . ,•· ~ :· .. :.'ti ..... -,""""·~ 

iLE SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa m untazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

Y<!ni neşr.j t : 

Milli korunma 
kanu '.1 u 

1, 
Devlet Deaiz Yolları işletme umum 

\tUeHi fl: .:O:"dat ('un1rah 
Ankara MilH Korunına Mah~e

mesi hAkimi deA"erli adi1yf'<'ilf'rim 7.

den Bay SOOat Çumralı ı Son rl~ği

fikliklere göre ::ıerhli V(' iz.!lhlı Milli 
Korunma Kaı~unu) isimli bir eser 
ne~etmiı:ı ve ~atışa çıkarmı~tır. 

HükUmet merkezim\z;n yeni CP-
7.Revi matbaasında hac.:ılfı:ı bu 216 
!\8.j"{R.11 kitap. mucip ~rbepl!'r maz
bat..'\.<Jnıt, Koordinas;r·on hey~ti, trm• 
yiz nıahkeme!il vr mahl<t:ım<" krıraı·Ja. 
rını ihtve atmektPd;r, l(anııil ma.d
df'leri ayrı ayrı rnilta!Aa ,.dilmektı:ı 

ve hf'r madde hflkkınd·J }I.{; IJPt MP< -
];glnde lierl RUrUlen dü~Uncelf'r de! 
bPlirtilnıektedir. Söyler(', Milli Kn
rıınma Kar:ununun son 'eklfni a·ın

eıya kadar f:"C'<;.rd1$.i bUtUn i~tihalr 

ve tekılmilllf'r göze <;<1rpmAkt~dt'·. 

KrymetU h.8.kJm Bay Şedal Çuro~ 

raltnın ,hazırladığı bu e.<:ıer yalnız 

adliyecilerimizi de~ll. hlitün iktısadf 

miles~eseleri, tacJrlcri Ye iliın adH:n1-
larımım, u1Tium:Yetle müne,·ver'.eri
n1l:ıi ilgilendirecek nl.ahiyett(;dlt. 
Hem okunmasını. hen1 d(' kUtUphanc
lcri.n bununla ::;i.l"-lenmc!'>ini tay11iyo: ı 
ederiz. 

1 Askerlik ~şıeri 1 

Jo'aU h A5ke r lik ~uJw..ılnden: 

P. T~ .. Muhittin oğlu llayrcttln 
Giray, 51746. Ad.re": Burgaz Ayan!-' 
kolo caddesi No. 53. 1 

Deniz Makine Ustte*nl.. ::127 doJ!ıın1 
hı Jstanbu:ıu Emin oğ. lsmail S~
kin (1983) 

mtıdtlrliğll llinları 

/{.\RAD1'Nİ~ HAT11 

• 

Br·RTIS HATTI 

KARABİGA H A1TI 

İMROZ HATTI 

AYVALIK HATTI 

4 -5-942 10-5-942 fari 
hin3 kadar muhlel if hatlara 
k.:lkacok vapurların isimleri 
ve ka' kı ş gün ve saatleri ve 
k a! kacakl a rı rıhtı mla r 

Salı 1.00 de KadC'J, Cuma 4,00 de 
Karal•cniz. Galata rıhtımından. 
NOT. İslanbuldan 28.4.942 salı gü· 
nünden itlb-3ren Karade-rıiz: yolun~ 

da yaz pro~ramının tatbikine baş
Jaıımıı:;tır. Postalar Jstanbuldan Sa
lı ve Cuma gür.lerj sabah saat 4,00 
el~ kalkacaktır. Yolcunun pazarte· 
!'i, PerşC'mbe günlcrl nihayet saat 
!?l,00 c kadar gemiye ;irmlş bulun
ınaL .. rı lftzımdfı.•. 

Cuınarte .. i postası yapılmıyacaktır. 

Pa:r.artcsi, çur~amba ve cuma 9,50 
de Trak, Cumartesi 14,00 de Ma. 
rakaz, Pazar 9,50 de Trak, Galata 
rıhtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 
Ve 1\Iarakaz. Galata rıhtımından. 

Ayrıca Cumartesf 20.00 de Bartın. 
T<'phanc rıhtımından. 
g,ıı J 9,00 da Barlın, Coma 19.00 
da Antalya,. Tophane rıhtımından. 
Salı 9.oo da Antalya. Tophane rıh-
tımından. 

Ça.r~aınba 12,00 de Bursa, Cumar
trsi 12,00 de Mersin. S;rkecl rıh. 
tıınından. 

İZMiR BİRİNCİ POSTA - Pazar 13.00 de İzmir Galata rıh. 
tımrr.dan. Bu posta gidiş ve dönüş

le Gclibo u ve Çanakkalcyc uğra .. 
yacaktır. 

nu kaydetn1ck mecburiycti.r.deyiı hada tanınmıyacak bir vaz:yette i
ki, İstanbul şampiyonu kendisin- dL Yalnız bu h_tta Şükrü çı;hşı
dcn beklenen oyu.r.u gösteremedi. yordu. Şeref de ele geçen Cırsatlırı 
Her zaman, en mü<?ktil anlarda miltemadij·en kaçırıyordu. Bu R

FENER - GALATA SARAY B 
MAÇI 

lcrj de bellrml~tir. Yeni kesilnıe.ğc ! ~;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:;;;:' 
ba..,ltyan koyun ctJ de 120 ye Yerll

NOT: Vapur seferleri hakkında ıı~r türlü malümat aşağrda 
tC'lefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 
BAŞ ACEJ\l""TE GALATA Gabta rıhtımı Llma"lar Umum MU· 

ra.d~ misafirler ikl gol fırsatı daha 
kaçırd:lar. Birh::lndc direk .nıd2da 
yetişti. 

ArLk yalnız sağ açığın yaptığı 
incelikleri seyrediyorduk. Kar~a. 

Biiyük maçtan evvel Ff'ncrbah· 
~c Gah.tas11ray B takımlerı kariı
Ja~tılar. B;rlacı devrt"şl 0-0 bt-ra
bcrc biten nıaçın, ikil~<'i devresin· 
de Galatasar;;.yhllr 3 gol yaparak 
m~çı galibiyetle b~tird ler. 

mektedir. 
Meriç '\'(' Tutıc& nrh rlcrinde tutu~ 

lan ve kfJosu 60 kuru~a !atı1rnakta / 
olAn yayın, sazan ve diğ"cr tatlı su 
ba.lıkl81n dıı hava ve sulaı-ın ısınmaııu l 
münasebetılc çok çıkmıya 'ba.!{amış 

ve fiyatlar yarıya dU.,mUştür. 

canlı oyunlarllc takımlarını sü
rüklcylp götüren Şeref \·c H,kkı. 

dün çok !C"n& lb:r gününde İdL Hak 
kı da o her zamanki Hakkı değil
di. Velhasıl bütün hücum hattı iyi 
bir oyun oynamadı. Eğer ı-iyah be
yazlılar i>-i bir oyun O.\"ni'mış ols~
Laı-dı bu m ıçı kazanab:llrlcrdi. 

!'tlAÇIN TAFSİLATI 
Saat tam boş buçukta evvela mi_ 

Fafir tak:m !·.haya çıktı. Halkı ~-:-

lô.mladılar, stkı~landılar. Bir k'lç 
dakika sonra da İstanbul şampiyo

Ankarada at yarış
ları dün başladı 

Eskişeh i rde büyük bir 
değirmen yandı 

Eski~e'hir, (Vatan) - Şehrimi1.dc

ki dc~rmenlerin en bUytiğü ve mtl
kenuneh olan Yasin Çakır fabrikası 
bir yangın netice.ı.lnde mahvolmuştur. 
Zarar ve z,yanın 700 bin lira olduğu 
ve fakat, fabrikanın ~lgortah bulun
duğu söylenmektedir. 

r.u s!hada göründü. 
Beşiktaşlılar aralarına İzmirli Ö

meri almı!'.' bulunuy.orlardı ve şöy
le- bir kadro :1" Rumenlrrin kar
~ısında d:zİldiler: 

Yarışlar büyük bir heyecan 
cereyan etti 

içerisinde 

Jı,f. Ali - Feyzi, İbrahiın - Ca
çi, Ömer. Hüseyin - Sabri, Şü 1<

Ankara, 3 (Telefonla} B~har taylarr. Bu ko~uda Atatürk koşusu 21~ Ye 3eO kuru~tur. 

rü, H;kkı, Şeref, Eşref. 

Ankarayı yine zilnıriit h:r rcng(' bo

yadı. Ankara1r1ar baharın saadeti 
ic;indf' y:ne ~enliklerine ba.,ladıla.r. Oyun, sazı T<.'uanın idJr('~lndı:: 

başl~dı. İlk dakikalar k<ırşıhklı hü- Tilrktln hiçbir zamnn yanından A.yır
cumla:Ja gf'çiyordu- Fakat çok g('ç ma4Jğ"ı atı .. mod{'rn rrıptXlromu rlnl
m('deıı. siyah bersılılırın ml.:safır duran binlrrce vatanda_,<\ zevk ve 
takım k~lC'~ini bİr çember iç;n~ eli· heyP<'an Y<'rmckledir. 
drkları görüldü. Bugün ba.~h ı:tn UKhAhRr ı:t.l yarış-

Rumenlcr;n d<' l'lçtldıt:::~nı ~ö- tarının hirin<'i8i ŞE"hrim:zC' bir canlı
rilyoruz. Bilhassa sa~ açığın her J_ lık ve neşe \·crnıiştir, 
nişi tehlik<' oluyordu. Ayağına gc- Saat 15 den itibaren yUzlC'rce otn~ 

cen topu her istcdigi vazi •ete ~o- bll~ ve otomobil, :ıt yarı~ı meraktı-ı 
kan bu ('şkl ve tecrübeli oyu'°.Cu !arını Hipodronıa taşınııştı. 
her ·oplt4ı inişte topu ortaya c;~· 1 Bir bahar ç çeti gibi göz alıcı rlb -çlriyor fakat üç orta bu f·rsatları 
kaçırıyordu. ~eleri ·ve baharlık mantoları ile geııç 1 

Cok g çmed<.'n siyah beyazlılar ba~·anlar, Hipodromun husu~ nı~v
sağdan Rumen kalc.dnC' İndil.?r kllerınde hAkıkaten mutena bır koAe 
5eref güzel b'.r c~R.p~ yaptı ve "'kı 1 teşkıl edıyorlardı. Herkes temız gi- 1 ========·======= y nmış, baharın bu güzel gilnUnde j 

fE5) .5'ı ~ "tt...IJ IA\. sankı birhırlerıle zarafet yarıfına 

~ (9J \QJ Y/ Q, ) çıkmıılardı. ı 
.. .. j Btiyük l\fillt Şef'lnılz lsınet Inö-

BUGUNKU PROGRA!\f nU'nUn ya.nlarında rC'fikaları o'duğu 
SABAH halde Hipodromu ~ereflendirmeleı·I, 

7,30 Program ve nıcmleket .sa· bıı ZArif kalabalıkta neşeyi b:r mis:i 
at ayarı, 7 ,33 :1.tUzik. Rady., :-ıa· 

lon orkP-~trası, 7,45 Ajn:ıs haher
leri, 8,00 Mtizlk: Orkeslran!n de
vamı, 8,15/8,30 Evın sa.at!. 

ö(;L E 
12,30 Prograın ve nıemlekf't ı>R

at ayar1, 12,33 J\.fUzik: Tilı ~Uler 

12,4.!J Ajans haberleri, 13,00, !3.30 
MUzık: Şarkılar. 

AKŞAJ\I 

18,00 Program ve memleket sa
at ayarı, 18.03 }ı.Hiz:k: Rad~·o 

dans orkestrası. 18.50 Milz k: 

arttırdı. 

1-Tariciyf", Sıhhat ve Ticaret vekil~ 
terimiz de seyirciler arasında yer al
mı,tardt. 

Ilkbahar yar121larının birincisi çok 
heyecanlr o mu~ ·ve yarışa ko~u ka
zannıanu,, hiç kn,mamış olan genç 
atlar da iştirak etmiştir. i 

At meraklıları. gelecek yarı~ların 

umulmamı• sürprize yol açacağınr 

ı;öylemcktedirler. 1 
YaTı 'Jl& rın netlt'elerl 

ı inci koşu: Yerli yarım kan Ingi
lız tayları arasındaki yarı~ 5 tay 
itt.rak etmiş ve Suat Karaoamanrn 
Menevi:şi birinci gt?:ıni~tir. Mcaare 
ıooo metre, Ganyan 125, plase 195, 
bahis ~80. 

II nei ko~u: 3 yaşında hı:t.. '.3 Arap 
kanı erkek ,.c dlşl taylara. 1nah!'>lUi, 

b:ı irıl·i Sunay, ikinci Ba.~-raın, üçUıı<.·U 

Mihrace gelmiştir. Mesafe 1000 met-
re. 

m Uncü koşu: Halis kan Arap at 

namzrtıcrinden Uç al koşLutundan 

bllytik aliı.ka uyandırdı. Birinci Ali

~R.h, ikinci Heybeli, \içUncU Karabi

ber. Me~afe bin metTe, 1 dakika, 7 

saniye, mu,terek bahis 660, plase 

V int'i ko.,u: Bu ko.~uda birinci Şeh
naz, tkinct Sekban. UçUncU Yavuz 
gelmi~tir. M.esafe 1600 metre, mUddct 
1 dakika <f6 saniye. çiftr be.his 3 Un

cu Ye dördUncti k~u\arda J.210 ku
ruştur. 

Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 
Kurulllf ta.rihl: 1888. - i>erm!lyesl: 100.000.000 TUrk llrMı 

Şube ve ajans ad@di: 265. 
Zirat ve ticart her nevi banka. muamelelerl. 

Para biriktirenlere 28,000 ı.ra ikramiye veriyor. .. 

Ziraat Bankuında kumbarah \'e ihbarsız ta.sarrut hesaplarınd a. 

en az 50 lira!'ı bulunanlara .8e:ıede 4. deta çekilecek kur'a ile a.,ağı · 

~akl pl!.na göre ikramiye datıtı laca.ktır . 

4 adet 1,000 llra.h.k t,000 li ra 
• » 600 » 2,000 :t 

.. • 250 :t 1,000 » 
.. • 100 :t 4,060 • 

100 adet ıso li ralık 

120 • • 
160 • 20 • 

S,000 Ura 

4,800 • 

oIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene ıçinde 50 liradan aşa· 
gı dU.,miyenJere ikramiye çıkttfI ta.kd.rde '10 20 !a:ıla.iile vernecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 ha.Zl!'a.n, 11 eylCıl, 

11 Bırincikln!i.nda çekilecektir. 

Fasıl heyeti, 19.30 J\.lemleket 
saat ayarı \"e Ajans hnber\f"ri, 
19.45 Konuşma. 19,55 Mtizik: Şar
kılar ve türkü ('r, 20, 1.) R~dyo 
Gazete-si, 20,4.') Mtizik. Bir ınarf 
ö~rt'nıyoru?., 21.00 Ziraat takvinıl, 
21.10 )fUzik: Karışık şarkı ,.e 
tUrküler, 21,30 Konuşma, 21,45 
~IUzik: Radyo senfonik orke.stra
sı, 22,30 ?.femleket • saat ayarı, 
Ajans haberleri ve bo~alar, 22,45 
Yarınki program ve kapanış. \·e klSraklar i_ştırak etmiştir. Bir!nci "ı•••••••••••••••••••••••••ı•••.,,, Tomurcuk, lkınc: Sava, tiçUncU Boz-

1 
kurt. ~tUşterek bahis 750 kuruş.. 
ıv Uncu koşu: Halı.s kan lngiliz 

Sah'. bl ve Ne,rlya t Mtidürii : Ahmet Emin YALM~"'f 
'\'atan Ne, rlyat Türk L t d. Şti. \ 'atan !\fatbaa~ ı 

• 

BUYUK FIRSAT : 
Kira rı k bahçeli ev 
Nl~anlaşında Veli konağı kar· 

ış:ısında. Eytam caddesinde 3 numa 
rada. 7 odalı, banyo, \"eranda, mU
t.eaddıt balkonu, tarhedi1miş mun
tazam bahçesi, denize rnUkemmel 

manzarası ve telefonu bulunan 

bir ev, mevsimlik veya sene]lk 
mobilyel. ve mobilyesiz kiralık

tır. Telefon: 80664. 

YAZLiliA GİJ)ECEKLERE: 

•&sıa KOLTUK 
we llOBILTAJllZI 
Her yerden ucuz; lstanbulda 

Rızap~e. yokııfunda 66 No. 

AHMET FEVZI'nin 

.asal MOalLT& 
J\1ağ$zasır:.dan alınız. 

18 TANBUL L E VAZIM Al\IİR
LiliiNDEN VERİLEN A S KE

Ri .KITAAT iLANLARI 

80.000 kilo koyun eti kapalı zarfta 
eksiltmeye konmuştur. lhalesl 6/5/ 
942 Çarşamba gUııU sae.l 15 de Er
zurumda askeri sa.tın alma komisyo
nunda. yapılacaktır. Tahmin bedeli 
56.000 lira.. ilk teminatı 4050 liradır. 
Taliplerin kanuni vesikalarile tekli! 
mektuplarını ihale saatinden bir sa
at ev\ el komisyona vermeleri. 

(2973 - 4723) 

• Kapalı zarf usulile 400 ton 
boynuzu münakasaya. konmuştur. 

Evsaf ve hususi ş.artıarı komi!;yon
da görWebı.lir. 400 ton k~I boynuzu 
toptan bir istekliye ihale edilebile
ceği gibi 200 tonuna talip çıktıhfı 
takdiı-de de Jhale yapıla.bilir. lha1e8l 
9 5, ·942 cumartesi gUnll saat 11 d·: 
yapılacaktır. Muvaltkat teminatı 

5650 liradır. T aliplerin ihale saatin· 
den bir saat evvel tek'!! mcktuplari
le Harbiyede Yedek Subay Okuhın
da k om sy'ona mnracaatıarı. 

(2963 • 4678) 

Abone Ücreti 
! ıirklye dahlllntlfl' 

>;cnellk 6 ayW. 
uoo 7fl8 

3 aylıll 

-&08 
l l:ırig rnemleket!erde: 

senelik G •Jbk ~ aylık A;yblıı 

2708 1410 800 K . yoklıu 

Gu.eteye gOn.4erUr.a e\.·rak dere 
edilıln e<illnıe.Jn. Sade omu.ınaz. 7.J-
7a.radaa. mes'uliyet kabul eclllmel., 

dürJUg-il hinası altında 4.236Z 
~ l' BE A CF,N] 'F.L i (j i GA1,ı\1'A.GR1Rta rıhtımı Mıntaka Liına.n reiS'" 

SİRKECİ ŞUBE • 
Ut;·! binası altında "f')lJ:: 
Sirkeci, Yolcu salonu 2~i40 

(511J) 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 150000 lira olan 1200 M3 fırınlanmış: kayın kerti' 

te 1215/19.f.2 sah gUnU saat 1.:; de kapalı 7.ar! u~u:U ile Ankara'da. Jdare 
bina.sında toplanan Merkez O uncu komisyonca salın alınacakhr. 

ı· 
Bu iŞe girmek Jsteyenlerin 875_0 liralık muvakkat teminAt ile ka.J'l~1 

nun tayin ettiğl vesikaları ve teklıfler;!li aynı gUn saat 14 <le kadar ll 
geçen komisyon reisliğine vermeleri lilzımdır. 

Şıırtnamel~r 2 lıra mukabilinde Ankarada :Merkez 
H. Paşada Haydarpqa vezne..c;fnden temin olunur. 

Türkiye 1 Ş Bankası 
11.lfD tasamı1 llesaplal'I 1142 lkl'aalJll pıtıı• 

IU!ŞIDEU:R, 2 şuı.aı, ~ Ma;y.., a Af;ıaıtoe 
ı llWı.clt.ef;rln tarilale rlacle yapıUr 

lll'2 lliaAMIYELE&I 

ı &det 2000 liralık = 2000,- Ura 
a > 1000 > = sooe,- > 
2 > 
3 > 

ıo • 

750 > 
500 > 
2lıO > 

= ~,- > 
= 1500,- ) = 2500,- • 

40 
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