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IDARBYERt: ANKARA CAl>OE~I \ 'AKll' \'URDU: ISlA.,Bl.f. Tel. 23812 

Ev.iiote kanlı bir 
aile faciası oldu 

mcmiştl. 

Bilmek kartları 
Yüzerlik destelere dadanan 

gizli eller araştırıhyor 
Ankarada sayılarak ylzer yOzer ayrı. 
lan kart desteıerinden bazııa n~ım eksi~ 

çıktıftı girildi. Tahkikat yapılıJor 

. 
Ankara 

4nkaralllar, izmirlileri 
7 - 1 yendiler 

lJarlşları gelecek 
oazar günü başlıyor 

1 

lzmlr at yarışlarının altıncısı dUn ' mdrc ikramiye~ 295 liraydı. 
Kızılçu\lu koşu alanında yapıldı. DUn. Bu koşuya Uç tay iştirak •tU de9e.. 
kU koşularla İzmlrde sona eren yarış. ccleri §unlardır: 
!ar, önUmUzdckl hatta pazar gUnUn. ı - BllA.loğlan, 

~Jau.a, 26 (A.J\.) - 23 Nı.san 
tadlannın i1dnclsi bugiln 19 Ma.y.ıs 
l'i lllda Ankara • lzmir muhtelit
!) 

3l'asnıda yapilmt,Ur. 
·it' ~e Anlmranm bir hüeumu 
'ı al'l şladı Derhal oyıınn ha.kim 

Ankaralılar devrcy1 6-0 bi. 

tirdiler. 
.İkinci d 0 vredc lzmirin enerjj.k 

c,yunu karş::sınd::ı Ankaralıiar bir 
gol yap:ı.'IJi'dilcr. İzmirliler de bu 
dc,vrcdc bir gol <'tkard!inr ve maç 
bu suretle 7-1 Ankaranın galibi. 
yetilc b:tt.i. ~ 

&esmimiz Antmmdıı. K~lörendı-kı Umay çoeıık yuvasmd& mama tağnıdıtkl 
çoonklann bir kısm1nı g1>8terlyor, Ba yavnılaTa, bo yuvada, ~atU ve UL 

ta eller tarafmdNı bir ._ ~ ~· 

den iUbaren Ankarada ba§ıayacak ve 2 - Meneviş. 

nklz hatta devam edecektir. DUnkü s - CeyJA.n, 
tzmır kotularmın neticeleri §unlardır: zaman blr dakika 5~ san!~ .:tmda· 

RtRlNCt KOŞU: 
Uç yaşmda yerli yanmkan erkek ve 

dit: taylara roi!.hawıtu . M'.-fMl 1600 ı 

ki !nrklar 2 boy. 2 boy, 
Ganyan 13n kuruş verd' , 

{ I)~ s llıı.eMı9) 
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eticele di 
1942 Tüıdkiye serbest güreş bi

rincilikleri müsabakasının evvel · 
ki gUn yapılanları tafsilatilc ver
nı1ştik. Dün güreşler devam ct
m'.§ ve neticeler almmr§tır. Dıı 
ntioeleri sırasilc yazı} oruz: 

Türkiye serbest güreş birinci
ltklerine dün de Beyoğl11 Hal
kevi salonunda iki devre üz.erin
den devam edilerek neticelendi
~. 

Alınan neticeler: 
Üçüncü devre: 
56 kiloda: Bursadan Arif An

kara.dan !ınl3ile sayı ile, lzmir
den Rect# Tatar Seyhandan Ke
male tuşla galip. 

61 kiloda: Seyhandan Ahmet 
Bursadan NaStına sayı ile, Anka
mdan Mustnfa Beton ve Sıvas -
tan Hamrli arasındaki güreş Mus 
t.a.fa Betonun ü.>-tünlUğü altında 
dc.nm ederken Mustatanın kolu
nun çıkması neticesi Hamdi hük
~ galip addedilmiştir. 

66 kiloda: lsta.nbuldan Bekir 
Sıvastan HUsniyc tuşla, Ankara
dan Y3§8.r Doğu Seytıandan Be
kim tuşla. galip, 

72 kiiloda: Ankaradan Celal A
tik Koo:ıeliden Serlete tuşla, Iz
mirdeıı Bekir lstanbuldan Kazı
ma tuşla galip, 

79 kiloda: Kocaeliden 1.smaiı 
'l'op<Ju Sıvastan Resul'e tuşla, An 
karadan Aziz BU!"Sadan Nuriye 
sayı lie galip. 

87 liloda: Anknradan lsınail· 
İzmirden Mu:ha.rreme sayı ile, Ko 
caeliden En.ver astanbuldan Ali 
Ahmede sayı ile galip. 
.Ağmfa: 1 sta.nbuldan Musta.fu 

Çakmak Srvnstan Hasan Hüseyi
n~ tu.Ş!a, Samsundan Seyit Ah
met Kocael:ıden Ahmede Uşla ga
lip. 

Dördüncü devre: 
56 kiloda: Ankıa.mdan 1smaii 

Sey'handnn Kemale tuşla, .Buma.
dan Hnlit lzmirden Reoo'be sayı 
ile galip, 

61 kiloda: Sey)la.ndan Musta.fa 
A:ııknradan Mustafaya hüknrn 
galip, 

66 kiloda: Kocaeliden Mehmet 
Srvnstruı l\füstafa.ya t'U§la, An
kara.dan Y~r 1stanbuld.an Be
löre sa.yı :ile galip. 

(Sıva.c;) ikinci, Seyit Ahrnet
(~!Ullc:un) Ucüncü o'muşlardır. 

Umumi puvan vaziyetine göre 
Ankara 15 puvanla birinci, ls
tnnbul 6 puvanla ikinci, Eskişe
hir 4 puvanba üc:;üncü, Koca.eli 
dördüncü, Sıvas beşinci, Samsun 
altıncı olmwıbrd•r. 

Son l{iireştcn e..onra 15 dakika 
bir aralık verilmiştir. 

MÜKAFAT VER1\1E MERASiM! 

Derece J;:azanan güre§çıler orta 
ya gelmişler ve mükafatlarmr nl
nuşlardır. 

Mü.1<Mat verme mPrnsimine gU
reş federasyonu başkanı Tayyar 
Yalaz güreşçiler~ hitaben söyle
diği ltısa bir hitabe ile başlan
mıf)trr. 

Güreşçileri muvaffakıyetlerin
den dolayı takdir ve tebrik eden 
ba..skan kendilerine federasyon 
namrnn ~kkür etmiştir, 
Kupaları ve hediyeleri Bay He. 

ftz Besim verm.i31;ir. 
HEDiYELER 

Birincilere bilek saati, ikinci
lere birer yüzük, ilcüncülerc de 
portföyler verilmiştir, 

56 ve 87 srkletlerin kupaları ol
madığı için verilornemiştir. Diğer 
kupalar !her bölgenin birincilerine 
verlmfştir, 

Yaşar 1938 tnrihindenberi 5-
senc zarfında 3 defa birincilik 
ald!ğı için, Cclal 5 defa, Aziz 2 
defa. Mehmet Ç.Oba.n 2 defa bi
rincilik aldrldarı için kupaları 
hak ~rerdir. 

56 sıkletin kupası Edinıcden 
gelmediği için verilememiatir. 87 
ninki de mahkeıooye müracaatta 
almaeaktrr, Çünkü bu kupayı 
gegen defa kazanan güreşçi fede
rasyona iade ebnemiş buhmmak-
tadir. --

Altm madalye ve altın kırpa. da 
Ankara.ya verilıniştir. 

5 aenedenberi her yıl devamlı· 
surette lbirinciliği muhafaza e
den Ankara.dan Oelfil Atik'e ay
nca Jronfederasyonun bir hedi
yesini başkan Tayyar Yazar ta
rafmclan verilmiştir. 

Merasime son verllmeden ön
ce lzmitten 'I'ürkçe !öğretmeni Nu 
ri Ö'ırloğan gayet heyecanlı bir 
hlta'bed<ı.Jbul~ ve bütün glı
reşcilerin iştirnXi ile ''sağol, va
rol'' töreni yaprlmJBt;ır. 

72 !kiloda: Aııkaradan Celal 
Bur.sa.dan Musta!aya t:tlşla galip. 

79 kiloda: Koca.eliden 1smaı1 
lstanbuldan Mınıede tuşla. galip, 

87 kiloda: Samsundan Adil ts- ilkbahar atletizmi 
tanbulcbn Ali Ahmede tuşla, An- tstıınbnl, 26 (A.A.) - BUo<>1ln 
kmıı.dan İsm::ı.il Koc:>.eliden Enve- Şeref stadında ilk lxıllar a Uet.im 
re tuşla galip. müsabakahrr yapılmıştır. Alman 

Ağırda.: fstanbuldan Mustafa tc4mik neticeler §UDlnrdır: 
Çalanı;.k Samsundan Seyit Ahmo- Birinal kategori: 
de tuşla galip, 200 metre: Cezmi 23,7, Muzaf-

Beşi.nci devre: fe'r 23,8, Remzi 24,2. 
56 kiloda: Ankara.dan İsmail 400 metre Re-mzi 54.4, Skaçu-

ltzmirden Recebe tuşla. galip. maru 55, Ziya 55,5. 
66 kil' da: J{ocaeliden Mehmet SOO metre Hataylı Ahmet 2.06,9, 

lste.nbuldan Bekire ıtu.5}a galip, S.lraçumnnı 2.09,2. 
79 .kiloda: Ankaradan Aziz Ko- 1500 meLooe R:ı.if 4,26,9, Nuri 

caeha 1 .1 tu~' li 4,41,2, Habip. 
en smaı e ~a ga P. 5000 metre F-4iref 16.07,8, hak, 

87 kıloda: Ankaradruı l , ı,• • 

üsteşarı 
• 
ıaşe 

Mersinde mevcut manifatura 
stoklarından 

a ID da ıhl· 
ı e e 

Mersin. 28 (A.A.) - 1aşe mtl.IM -
ş&rı ŞUkrU SökmcnsUer -0vvelld g11n 
genç tUocıı.rlarımızla, dUn do halkevin 
de çlltçl ..,.c b:ığcılanmızla ıuısbihalde 
bulunm~tur. UUstcşar tüccarla. muh· · 
t.cllf nıevzulo.r Uze$de görUŞ?Deler 
cıınasında ezcUmle şunlan söyleıni§tir: 
''- HükQmetln ana prcnslpl ithalA.. 

tı azami şeklide kolnyln§tırm.akUr· 
llh:ıl edilen malll!.rm te.,,'Zlinde bunla.. 
rın memleketin her köye.sine ihtiyaç 
nlsbeUndc dağılmasını iııUyoruz. Bu 
dağrtl§ nisbet dahilinde oımazsa fiya.t 
yUJuıelme.sine scbeb olur. Bu da pa. 
ramı:znı iştira .kablliyetinJ azaltir. 
Türk paramnm iştira kabiliyetinl asla 
dllştlrmJyeceğlz ve her ne Jxıhasm& 0 -

lur.sa olsun bunun kıymetlnl muha!a· 
za edeceğiZ. 

Ma.st.c§ar ehrimizdo mevcut it.bal 
eayasmdan manifatural:ımı yUzde el 
Jtmnln derhal tevzi edilmesine emir 
vermişlerdir. 

S6kmensü r saat 15.ISO de Ceyhaııa 
gltmlrı ve istasyonda vali, resmt ve 
huswıl daireler mUdllrlerile b!ıçok ta. 
clrt~imh: tarnfından ucur1anmr,.'ltır. 

SaJevaiı livatları 
Cı:ma gtlnü, ek.seriyet oJ.nındJ -

ğı.ı.da.n sadeyağı toptıı.n ve perc. 
kende fiyat.'lanru tesbit edemi.yen 
fiyat müra.'luı.'be komisyonu ynnn• 
ki !çtlrr.amda ?ıyatb..rr koyncald;ir. 

Postahane binası 
tamir edilecek 
lstımbul adliyesinin işgal ettiği 

Büyüıkıpost.ane binasının bazı kı. 
smıl.armm tamiri lüzumlu görül. 
mlişt!i:r, Bilha.ııısa frll1h ve e.ıfıiye 
ecza mahkemelerinin bulunduğu 
kimmda )-a.pI]a.cak bu tamlr Şnin 
postane blnasmda adliye m~ir.r. 
ten !bulunduğundan posta ve t.clg. 
raf ın;rıum mUdUrlüğU tarafından 
~-aptmlı:mısma. karar verilmiştir, 

tstanlml üçüncU icra mmıurlofun· 
dan: 

M%/3M 
Alacaklı: Enver, Kumkapt 'Behram 

cavuı mahııllelli Az1zzado ac>\tak 
55 No. 
D ~u: Ha§1m Hulki: Kumkapı Muh 

sine hatun :malmltesf Samsa sokak 
7 No. 

Bir borçtan dolayı mahcuz oıup pa... 
r~ya çevrilmeetDe katar vc:rnen ma
sa, sandalye, ııa.m:ı. ver ~in para ne 
ve açıl~ arttırma il& 30.4.9il tarihine 
rastlayan pel'§CDlbe gUn11 saat 9 dan 
itlbft.ren yukarda yamı adreste satx. 
ıa cıı.ktır. 

lruhammeıı Jcıymetmln yüzde 75 L 
n1 bulmadığı takdirde lldncl nrttınna.. 
sı 4.5.942 tarlblne rastlayan ~rtesi 
gUnU aynı 118.nt ve aynı yerde yapıla_ 
caktır. Taliplerin yUzde 7,IS pey akçe. 
lerlle 942/334 No. ne mahallindo hazır 
bulunacnk memurumuza mnnıcaatıan 
iltln olunur. (16599) 

ZATt - Fatih ntt!wı memurluğun_ 
dan !;ıkardığnn ııU!uıı kllğrdmt zayı 

ettım. Yentmnı ~knracağmıdan cakt. 
sinin hükmü yoktur. 
Şehremini meleldıstun nınhnllesı Se. 

lftma~"ll"'• aolmğt No. 15 'Kadir oğ'lq 
1•nıcup Künıtlz 

~an Adile ~ galip, Alı. 
Netioode: 56 kiloda. Halit (Es- Uzun atlama: Muzaffer 6.68, Ve. _ Rasl8r 1111 Cledbat 

kişebir) birinci, lsma.il (Ankara) kur 6.40, Valili 6.24, - öyle ya. Çinin giSbeğinde ROBl&-
ikin~ Recep (fzmir) üçüncü. Ü~ adım: Vakur 12,89, TOV:flk nn dol~aınrmı Prfp bu1dtmı deftl 

61 lkiloda: Hamdi (Srvas) bi- 12,06. mi f 
r.inci. Enver (Sey'.han) ikinci, Sn1klıı. ntlama: Muhiddin S,61, - Hayır,.Garfp bolınadmı.. g&ıüllil 
Mmt:a.fa (.A:nka.m) ilçüncü Ziya 3,30, Süha 3,22. Ruslardan b:ıhSetmeık latlyorewı mıu_ 

66 ikiloda: YPr-ır (Ankara' ) bl- Disk: Melik 38.35, SUha, Cevat. yomm. 
-....... Cirit: Kemal 53,40, Fttat to,60. Ev.... ~• onlar beni -~'Lo.-...: .. ,.c , .. ...._ __ t i'V"---1t) ikı·nc·,, - ., ••. c,,.,... .,.,,,.._.. 

... ..........., Dır=ıır; \~ lküneü Jmterrorl: 
Beidr (İstanbul) Ü •• - .t:t ·e t.ehllkell günler Ceclrdtna blbm!-

çuncu. Bu b:tegorldc gilnUn en ;,,,; de- .n....ı '"'"'" ._'"'"--ıı --·-- ._L 72 kiloda: CeJ!l1 (Anl...,,_) bı·- • .,. - ~r ... ,. ... ........e ...,... .. -· 
<ı.J. .............. recesmi yn.pan Güner'dir. 1n __._ ...... _. ""- -ı a..1-.o-1ıen ..... 

rinl'i Bekir (Denim) ildncı', M'"' m .,.....DJıuum ~ J• .,,,......., ..., 
--, ....., Bu genç yilltsek atlamada 1,70, -•- lbl ~-n..."'"'- d-...ı u-__..._e tnfa l"'mcıt..:......,,ı..~-) - •· - SC.o.uıu g O _. ... .__,.. .,., .-ı-.u 
'~"~ uçuneu uzun atlamada 6.33, fiç adımda ıtm•·ttm .__, an ,,,._,.. -1rn1nilr 

79 kiloda: Aziz (Ankara) bi- 12.90 ynpmıştrr. g ~ •• uo.;>U ~uuuer #-· 
l'Tnl"i lsmail ru...,,,... .... 11·) ı·kincl, Ah mr .• eo)'JDadtlar ama, Jlemde)'llO dert. 
---, \~ Aynr kategoride Cevat 35.46 m. yüz ı •--"f J>....d.· ,..,, ım_._..A_ - (İstan1...I) n...r. .. cu·· ınl ece Uw-u • ....." b .. 11 ı;wıo•uı.ua. 
··~ ın.n ~...... dist atarak Yeni Türkiye rekoru rthf , _ _._, t .. tan •--.... .a..•--t ' fr1ki.loda:1smiil (Aiıknra) bi- Bl r..uuu .Y• lyOrULC...., .uanA, 
· • Adil S yapmrşttr. ı, yOzJerlnı meydana vurmamak lçtıı 
~cı, n~ ... -L.~) ~i~cikinü. cl, Ah- Dördüncü K&tcgoıi: ~k kapalı konu!Jlıyorlanh, Tlyen - Fo 

\J.D•4 u.11w "" Bu lkategorldc en iyı· dereceyi 1 bJ - JdJ (Kml 
.ıı.;:.....ı ... : Mustafa r ... ı:-ak (İs- "ini vurdu.. r p . ..,,.. ge • 

t .c~)ULI. b. . ya.ıuu 50 metre sürnttc Namrk Baloğlu kelebek) gar5-0na 4!1ndü: 
rı.n ınnri. Hasan HUseyin 5,4 fle ynPirlJ'§tır. _ Jfü:e rey.eu getir •• biraz da ye. 

8C!ı1!mllliil:~lllll&m.Bml!ll.m_Bll_Bliltl'ft!llSll~lm-ll'll\, mlıt. 
Sanatin yarathğı ... Rengin süslediği ••. 

oberts'in 
a en ı 

a ımiy 
BU PERŞEMBE AKŞAMI 

Sonra Temn~ne ııordc: 
- Ba:ılta bir fflY fAter mtstntz! 
- Hayır •• 
Oareon lfllerr.I< tıktı, Arad:ın tok 

ı;cçmrtı~n lçkfier geldL 
Tlycn • Fo: 

lond::ı beni dinlerken ne içi. 
yordun? cı dl, 

Ttımuı:tn stildll: 
- Sakc.. 
- Ö) le:v&e M>n fi8.ke 1~ •• ben pey-nı 

J fçer;w_ 

l - i:I 'ır ı•n "" iı;r.nıl"n, hen de 

1 
öndnn i\?'et''•im., 

e!ı!nn~~~~m:x;::ı:ı:;:z:m:~::r'!:!\raB~~!'.':'.!~~2:."Ja'!~~C2:iUE - 1·:ı zrh'r lt;ı>r l'm .. ?: 

Babı Alinin 
mahzenlerinde 
tasalar bulundu 

Denizyolları bir 
tamir porogramı 

hazırladı 
-o-- ---<>--

Anahtarsız olan bu kasalar Bir Jasmı malzeme Karabük 
ıatıhğa çıkarılıyor fabrikasında yapılacak 

İstanbul vtm.ye<t biımsmm tamiri Devlet denlzyollan i§letmeslnln e-
esııasmda. es1d Babı&linin büyük Unde bulunan bütUn vapurlann umu· 
ın:ıh7.enlerl açilınıŞ ve burada on mı ve csas!I bir ta.mire tabi tutulması 
uı:n-eden fazla. büyük ve ldlçUk ikasa için mUhlm blr program hazxrlanmış. 
bulunın:uııtur. Hemen hepsinin a. tır. Bu prorrram bütUn tıeknelerln, ma. 
nahtarla.n buhn:mıynn bu kasnlar kine ve kazanlnrın mUmkUn olduğu 
dan ma.iı.da. defterdarlık binasmm kadar kuıa. bir müddet zarfında birL 
+nm:ri s1rosmda da bu eski binanın biri ardınca esaslı muayene ve tamir. 
mahzenlerinden de aynca İngiliz ıerlni., bilhassa. bUyUk tamire ihtiyaç 
ve Viyana. kasnla.nna tesadüf edll· , gösteren bazı vapurıann tamirini iS· 

mi~tir. BUtfu1 lbu knsalıır çıkanlmış tihda !etmektedir. 
ve muayene etJilml:tJr. Knsıı. müte. Bu tamlr progrıımmm tatbiki ıçin 
hassrsie.n taro.fmden açılan bir kts icap eden maızeme lusmen Karabük 
ını dıı nçık olan Jınsalırrdn ehem • fabrikasında imal cdllceek ve memle. 
nıiyetli bir 15cy ç~a.ınmtır. ket dahlllnden tedarik olunacaktır. 

Gere't Babmli gerekse defter • Fakat büyUk kısmı ııarlçten bllhassa 
·hırll1t b'.nalar:ı mahzenlerinde çı • AJmanyadan a!maca!;tır. Halen dcntz 
kan em ka.ıınlnrm nnahtarsız olma. yollan tıılctmes1nln bir heyetı bu mal. 
lnrm1':m dobyı tllığn. çr.kanlma. zemenln mUbnyantı için Almanyııd11. 
l:ın maliye vdklieltindcn bildiril • bulunmakta.dı:r. 
mf§tir Kt?1:ala.nn b11%1Jarınn bugUn Büyük tamir programmm masraf. 
kU hnlle'riyle lSOOO liraya. kadar kıy ıarı, BUyUk Millet Mccllıılne ~rtlml§ 
met konulmlı§tur. olan ynmn milyon lirayı mütecaviz 

- ~ munzam tahsisat llo karoıtanaco.ktrr. 
Vali muavini yeni nu tahsisat ayııı zamanda malzeme 

vazifesine gitti stoklan vücuda. gelirflmesl.nde do kul-

Mtmli.n wlil:lğine tayın edilmiş lanıl.ncaktır. 
ol:m tstanblll vali muavlııi Raşil l ------n-----
Demj,rta.Ş, dUn lda}anild trenle Mar Te rar la" stı•k 
dhıo hareket etmfştjr, Yeni Mar • 
din ,."3.li&i, ist.asyonda iş elb.cla§la. d ...,,, t 
n taratından tığurhnmımir. agı 1 aca 

Bahk 
bollaşıyor 

--0--

Ticaret vekaleti fiyatların 
yükaelifini önlemek için 

Taze balık lbracını 
yasak etti 

1'kıa.ret V ckAleU taze bo.lık ihra
C.."!lI tahdide ~ ~ ve vek8.. 
Jetten mOsaade elmmrufon ihracmı 

y.ısak et.m.i3 buhımnaktadir. 
Yalmz tnth atı Te göl balı:lı:Iarı:, 

lm a:rada 88mtı. Ve yılan be.lığmm 
ihracı BWbcst lxralalnıı§tır, Bu ted 
btr balık fJ:ya±lannm yillmclmcsini 
önlcımek ve !ıa.Ua:Q. dıilia ucuzca gı. 
da maddesi f.eda.ıilQ.Iıe im.kA.n bI. 
nı.kmak maksadfyle almm.qıtn-. 

~ 

Birçok arabanın garajlarda 
kaldığı görüldü 

Oğrcndiğimlze g6re halen ikmal e
dilm!§ olan otomobil ıruıtıği tevziatm. 
dan .ııonra yeniden 111st1k tevziatı için 
hutrlıklar yapılmaktadır. Bu tevz.ıa. 
tm yapılması pek gcclktlrllmlyeoek • 
Ur. 

Son teTZlattazı gerek bOtiln memle
ket 6"(lrclaıe İstanbulda. en ziyade IAa· 
tlğe muhtaç ola.n arob&larm vaziyeti 
naznn dikkate alııımıotir. Buna. rac. 
meıı pek çok arabalar gene garajlardıı 
ve hattA sokaklarda ta.koz Dstnnde 

~ bu müddet zarfında btmlara 
,.e_"!Derl de iltihak etmJıtir, Gene bir 
çok taksi de lAstfkslzllktcn çalışamaz 
hale CClmck 07.ercdlr. Btlttın bmılar 

iaşe mllste§&rliğınca. naz.an dlkakte 
alınmIJ ve tetkiklere baoJanm~. A.. 
merlkadan gelmesi bcklcmm lAstiklc_ 
rin yora çıktıBma dair hentız bir haber 
olmamakla beraber kıamen §imdiye 
kadar Basrada bulunup da §imdi gel
mesi temin edllen tutıklerden karşı· 
lanmak ve ktsmen mevcut stoklardan 
ayrılmak üzere blr parti daha t.cv-Ant 
yapılması mümktln olduğu netJ.cCfilnc 

VanlmI§tır. Bu bu.susta emir beklen • 
mektedJr. 

Ba'l.ıkçılar havalarm. fazla balık 
tntmıya en mil!mt olacağr günle. 
:mı geldiğini ve d~ sulardaki 
t'lalı:k.l8l'm artık dalıa az derinliğe 
kadar çı!kam.ğmı söylemektedir. 
Balı1tçılar ~ ihtiyacın on 
misil bah'k tutulmnmna ~lnnca • 
ğmı ve :fiya:tlamı kendiliğinden. 
düşeceğ;i.ni vo o..."'1:ık b.ızlama mev • 
simfnin geçm:iş olduğundan, iste • 19 mayıs hazırlıkları 
rd.en milsı.a.de sUratJc verilmesi 19 mayıs gençlik b:ıyrnmı için mck. 

Ne vakit, nerede, 
nasıl ııece z 'l 

GENÇLİGİNDE ~li bir ıı. 
ua11ıst ruha ta§tyan, lD5aP 

zekasının yarattığı her ıseyi nkn 
rak t.cıblatm ve yaradıb~m k,e.ndili.
ğinden kumcağı n.lza.mı anyan bit 
adam tanıyorum; t;imdi her lşt~ 
kılı kırk yarar, batta buna bir ~ 
talık derecesine getirmiştir; iç~· 
de bulunduğu ve vaktiyle yılan1Ü' 
istediği içtimai nb:amma ı;nyet ar .. 
maş lidcta onun içinde crhniştJr. 
Bu a.chm o zam.anlar da dermlş lri · 

- Ben muhakkak ya. darağtl• 
cında can veririm yahut bir ken&f 
ela lmrsuola. geberirim. 

Belki bunun JtirOmcz bir da'\'S 
oldui',"tlnu bHiyormq; belki DJ.11, 
vaffalc ol&e:lğmı aklı kesmiyomı~· 
Her hnldc buı;tin nrhk o x.aınaıs 
innnılıj;ı f}ekı1de öleceğini hlc zan
netmiyor; ıim lsthIJAI ,·runtıısı ot• 
tadan ~-allmı15tıl'. Sn dcstlsf su yıY 
lnnila kınbr. Falmt ım ta~ll 
isinde knlJa.nılm!ıızsa elbet bat;l.ıt 
yolda kmlır. 

Nerede ne zaıııan ve ne HekildO 
öleeeldcrlni önceden S•e:ifctmi~ O• 

Ianlam tesadüf mUuıltünıför. Ba 
:t.ılıırı mlılnnnm istlldmle ba.knlJ 
tar:ıflnn pelı: olgunla"ill'lJ,. insn.ntJıt 
bulunduğunu, cmlann bir radyo W• 
lıi uza.khı.rclan sesler llldıklnnııı, te
levizyon glbl u~lardan \'e yanJJ.o 
dan sslınelcr gördüklerini i<ldİ:l 
c,{]iyorJnr, Jlattfl cfah:ı ileri gide• 
rek diyorlar iti: 

- Jler'keste bu h365a mel"cat .. 
tur; falıııt tarkmcb olmazlar. &ani 
bazı ''bakar kör''ler \'Bl'dır ya, bir 
17cye bal< rlar, fa.kat onu göremez 
lrr, ı;ilnlrti gönnek ruıhunnld:a, i~· 
t;c öyle!... · 

Jf Pr halde eğer nerede, ne :ta" 
man ve ne ~eldlde öleceğimizi bil .. 
mlş olsııytlık fena. olmazdı; insnıı 
bel".d ondan sa.lmuı.bUirdl; bu dun· 
yadaki hayatımızı ODA SÖre ôysr 
etmek, tıteki dilnyaya baınlıl>l• 
g1tmtJc mUmlrtin olurdu. 

Acaba biz, istikbalimizi gönlillö 
mu~ İçimlZc doğdu dn farlmıa vnr• 
mu.dik mı!' l"nı.ıısız §Birlerlud~ 

lan Rispentn anln.ttıl'11lo. göre Flo 
rac.sada Blajji J.:itap eWıde :Nıı. 
ııolyonun Brlyen askeri olmlund:J 
iken yazdığı bir defter \'amıJŞ: 
A lmanyada:Jd taç giyme mer:ısiınl 
hakkında ylmıl lı::ular yfa dolı1~ 
muş; tngfüzterin dilnyac'lnld r;afcr. 
krine dair yanlar küçtık bil' ellıl 
kadar tutuyormu, ve son sayf ed:ı 
ıliğerlerinden a.y:a olarıık fiti satır 
olmnnyonnus: 

"Sent Elon, Okyanusta bybO· 
lan ktitlik 3dn.. •• " 

Gizli blr kuvvet ona. hayatınıll 

son gtinlerlnl bu küçük adada gr. 
$:ireccğini, orada ölceeğinl Dıtnr 
etti \'e bu ilıtn.r kafıı dnn kSğıdıı 
tlôküldü de lu:ındi~i farland~ mı ol 
r.ınclı? 

lazmıgeldiğini ilen sürmektedir • tcplerdekl hazrrlıkıar ilerıcmişUr. DL llcr halde içimizde ve dr unrzdu 
ter. Son birlrcıç gün içinde bnlık ğer taraftan gmçllit te~ckküllcrl, Be. bizim hcniiz nnlıyamadığnnız, bel. 
f:iyatlan bir hayli düsmliştilr, Knl. den terbiyesi te~ktlll.h da. mUtemadl l ı.i hiçbir 1..runnn anlıynınıyacağunıı 
kan l 00, toıilt çüti 90, cr1tinos ki_ 1 hllZ?Tlık halindedir. Mayısın dördünde 1 blrcol• gi;ı:ll B'Cylor \'ardır. 
~ı 12.17 kuru~ toptan satılmak tık defa Taksimde umum1 bir prova 
tadır. yapılacaktır. KADIRCAN KAFLI 

. 57. 
- Bell de tsı:ıblr 1oertm. 

• - Do,, Jmdab ı>e;r-cu. bir chmla Ol. 
dürUcll zehir yerlnJ tutm-, deri r. 

- o halde ~ do BDmbS ile ge. 
tindnler •• 

- llo alr§am Deden ~k l~mek Is. 
tlyorsnnf 

- SeYlnclmc!en.. 
- Türktim muıa dokuuc:u uru T 
- Hayır .. 
- o halde Deden tezla ıomek lstL 

yol'9UDT 

- zehlrlenfllC!e ~k önceden karar 
vermiştim de, 

- Hnyrr. Sen ölecelc t 1r erkek do. 
filsin! Sen Yll§lımnbsın, Temuı:tn ! 

- • J>ckl nmıı, beni •ıec!cu tllrkilnde 
ölllme m:ıJ?hQm ettin? Bu G'COO mll -
tcrHero bir ölUm aa!ıııesl göstcrecc rint 
vaadfıdr.n aen dctft misin? tııte, seni 
yalancı ~karmaın:ılı için, 1 ·ı gece ''<'" 
111ml ttblrlr•nrj;c karar v~rdtın. 

l'l)CP - r·o Jiadltc p rd")'I J;.ııp:ıttı •• 
locı:mın kap :ıı it t:ını!tıın al.. ele. 
dl .. \'O Tenıuı-lnfn ooyr.unn ıınrıJdı: 

- U:ın.rı nıl'r?'o:ımct rt, K:uııleıur.ı .. 

bana acJ! Nac-Jdde ı.tJayaıa qkL 
iDi bumda ııClodOrmO#O galqmal Şuna 
lru.ı.ıı ki, l>cu, bildiğin pyplardao de. 
ğtlJrJ, Ben de aaınM111 aile kadmlan 
pbl 11evmeelni bilen bir kaıtmmı. lla
yatmıa .,ıındJye kadU otuzdaa fazla 
erkek ka~ Buıılarm ~ birin! se.. 
veoıedJnı.. bJg blrln®n hoalanmadıuı, 

Seli Nagaaa.ld4e kartıma cıkttltn 1.n.. 
man, 111.ı!ll de ötekiler gibi ııanıyorcıwn. 

Ve eaaa ba:ratımdan ~ ya. 
lan aöylem13t1m.. etmd1 ttı.rar ederlm 
ki, ;aınız 15QPJ eevlfO~ 'l'emoo!n! 

Tcmucln bir muz aldı ve kabokta
n:n soydu, rakkascnın ağıma uzattı, 
Tlyı•n • 1'~o bir lokmB lflll'dı, geri kalan 
kısmını Temucln y~ bnşladı: 

- lyl nma, şlmdf bu llÖy~L 
nln de J nlıuı olmadı'"llU bana kim te. 
min cdobJllr? Otuz erkekten nrtnJ.:ıl.aıı 
bir Jmdrnm ı.!izll'tlıw ı;oı:uı,ıar bllc ı· 
ııannı:ıl, l~:-n in:ını.rsam, gülüne cıl 
rnn~ mı'? 

- H:ı~ ır .. bt'n, nln \'I'! bcrl•cs1n 
s:uıclı~ı gibi, hu barlarda hü\1yrtlni 
ırnybrd ret; yuı;nmı:;ı bir ı.uduı değilim, 

Temoçln ! Ben bu Alemdo yıl]arm lieP. 
ti.ime aam1mi blr ~bulmak için dol!ı"· 

Om. 
- Seni nıumnm edeaek bir erıretı 
ınlJ'O~~f .. 

- .Bclk1 vardi. Fakaı, 1mronm. '11'· 
ınac!ı. 11k defa N de aen1 bUI• 
dam,. MDl aev4Jm,. ııenln peelndon kılı 
kıp buraıa gdtibn, 
Temu~ eaJınenln &ılbıde etoJ'SI' 

Bektay an:ııead:ın bahsetmek " onıııı 
hllvlyctl baklanda rıı.kaBeden DJA!il· 
mat almak eevdıMıma d tn. ı..oeanıP 
kapm ıç tara.ftıl!I 11UmıellJ'clL. " ...._ 
dlfe perde tıunamlle kapalı boJllJlll• 

~rda. 
Salon4B otnrnnlnrııı 1;6%11 yedi otı· 

maralı ı &l nlımyordu Y 
Acab:ı Tlycn _ z.-0 yn1.nız p:uydl t 

Yoksa herluırıgl bir 6efkOe mi ~ 
•ıtt geı;lrlyordu f 
t~ herkes bono dl\3ftn~ ve bl

tfbfrlne bamı eomyorda. 

Temogln lnıdch!el'I cJotOontoı 
- l'lladcrokl heni oıuıdan sevlyor

ann.. o hııldo b::ı.na ısnmd:ı. oturan \"c 

ecııl ~k iyi tıı.nıyan Bektaydan ı:ıııtı. 
Bet biraz, Omm ldm olılağu?Ju r.ın•· 
n ın k lstfyormn. 

Ti en • ro götlerini stızere1r ~ 
ı;!,ıln yQzUnc b:ı!rtı: 

- Bc!•tnyı tamvor mwıun? 
- llnyır. Ttıruı;:un, 81%C gomr nıı. 

ymııı 

- o, l7. nz:n r lr mo~ol tnctrldlr. 
(Dcrnmı var) 
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Hitlerin 
nutku 

SON HAHER L ER Jlttsra/arrituı 
Hindistanda nümayiş~er Japonlar -

2 ~ . . . . . ,. ,. ............ ... '" :,. ... ~ .. 
......... •flllt7M ......... 

luıkJo tank ua 
RuıldıılJ '9n Yüıt M•U.u• 

ABONE fA&'DAIU Auaıı&Md, 27 <A.A.> - sıyua .r.-'-lbbl fu'0aradır 
Almanyarun kurtu· aı Kalka limanı ::ı:ın~~=1~1MA~b: Mandalaya 30 •H•U çorba: •• 

Alman Tebliği 
:ı'lr'kQıe -bl 

.... HAi &r, 11.00 &r. 
• .. s.ıe • H.tl • ... .... .... 
ı .,.... ı.oe • a.oo ,, 

b b 1 d be.d iffta,syonunda bir nUmayiş ter. 

Laou ı·ç·ın çok 1tlddette om a an 1 tip elmiilerdir. Nümay~iler cskj k"I etre yal<la~tı B AŞKALARL.~I bilmem, laknt IU9 Madras B!lf}Vekffni kar§ılamak için ' om . ~ , hen lolmnt:ıda yemek yeme. _.rıo, !7 (Radyo saat 9) - AL :{" •. , __ .. _ de 

1 k la d bildi d.ği ij siyah bayraklarlıı istasyona gel~... , .. _, r (A. A) _ O.t" 1• 1 i;i ı;~\mcıu, karnımı uura~ • laue ı.ıeton: usıo 

Dünd6'n 
,8ugüntJ 

Ça l'ma Zlm lr man tebl!Jinlıı r ı ne g re Stu. rck Başvekilin mUslUman bir:iğinin G'"ll"ı , h' b "ı • ö c:::a. ,'.ıcn ... .. , ... n ğil, mimde doyurnı.:ı.k iı;;terim. Dı. 
-•ar Kerçte Sovyet kıtaıannı ve nak. .. . . • e en a ·er ere g re - • OJVı... • • •·•-..& l.k 
_. infirı:ı.dçr tcm:ıyuller;nın taııuın1a.:;1 ll ll J l lı,ianda.'a•·a 80 Sanla \ 'ClC\' cD nefıs yemCaı.cn • B e r 1 1 n, %6 (~o) _ Ra _ Uye kollarını oiddetıe bomb:ı.lamışıar. d . t• c& er yen ap!>n ar " t 

1 
h t ğmı1a 

"'4.t.... ...,,, .. n.. top'·-·-. Gö- dır. At:ak cJcni&l kıywnda blrka<; nak. baldtında Mn r~ kongrc.sı pa~ ı • lulometrc kadar yakta&ım~.ardır. rnm c sc er~ \ ' C) a u ı:aracı • 
ı-w.._ ...,.._.. --- sine tevdı ettiği kanr sureUru tas buJmnk ımı.anı olsa, ne d&\'e~ ıca. 
ıtııı ıcıel.le71 a~q. ııuırımu •n de'r· llye pmı.i haM.ra ufrat.ıtm11tır. Ko.t. vib ct.meı.liklerini göstermljlerdir. Malta üzerini! e bet eder \ e ne de bir lokantaya 
re emamnda ~len mebuılann hatıra· ka.syada iki Sovyet limanında askert b ' . fak t . 1 .. k ll" . f t dle 

be.l mı,,tı H k E."1tl aı;vekil seımemış a Mali"', 27 <A. \.) - Patnr günü gır p >cnm ·en ımc zıya c t • amı ta.zlze davet etmif ve aoDJ'J. reıs. tesı.ater bom an. "' r. ar of kesı. randit Nehru bu nümayişe it.Jraz .. - J im. nuna r:ıt:'lllen, sou, ü~, dört 
Bitler kQrslye ,.ıkarak ıu nutku ııöf. mJade taarruza geçen SovyeUerler . b. Malta üzer:nc ~"!\J•Il:ı.n akınlar ~· d b" • 1 k d.. nlle 1 ._,....._: "' pllı:k11rt111mU§, bir mUstahkem mevki etıne-k iç'.Jı istasyona gelmıa v~ ~ nasrnda bir Jüeman tayyaresi tah• ay ~\ar~wı .a.j~ ~!JD• ~ 
-- t kaç ı:ilmş.yi§Çinin elinden ıııya rip eıfümı· ,,, ve dört ta·,·tc•are ha.s3l'fl lıan a :ı yeme )ı)·oraa. 

Su aon aene zarfmda ge~rdftfm\z alınmış ır. b:ı'-Tnkları a1.mı3 ve bur.u bir kar. " " .koca, o lokanta senin, ba lokanta 

llarşabllb llna 
aıaaıan 

1 t ltlba..ı .. ıe ~ ug· ratılmıı,tır 
.- hld19eler ehemuı ye • .,, ga§alrk takip ebııffltir. Bir kişi tev benimdolıı.f'ıp duruyoruz. 
p b07U)[tilr. Bu hldlMJerin b0y1lk- Sovyet Teblı"g"'ı· k'f cdilm.ştir. Bir lngiliz muhribi battı nununsebebifjO: Kömünüzliik. .. 
JMQal ileride tarih umar ge(tlk. Eski b11~vckil bundan sonra ge. Londra, 27 (A.A.) - ..ı\mira\ll'k da • .Kı~ ta. kıyamette kömür balama,, 
ıı. MOJıra takdir• edecektir, de41}cten len trenden de çıkmo.mı~. bu ara • iresi Sutvold muhrlb'rıl:ı battığını bil dı'k, bul:unayınc:ı tla enle tencere 

lllCQla hombardım&n t&)')'U'Cleri nara Bitler, İngilizlerin euıperyaU.t Bir Alman deniz. hk bir ka-rgaşalrk daha clmU§ fa. dlnnektedlr. ka)IU1t.'lmnl1ık. o gtln, ba gündllr 
~ gece QcUııcil defa ol&rak Al- aiyaaeUeri.ni tenkit etınif ~·e ~~~ k:ıt Nehrunun bir h:tabesi üzerine ı.rz•O!llr uarl'S, '!ll'I lot.antalarda "taam" edi,rorm. Soll 
--v&da no.t.ok ,elu1De hUcum eL ki: Avıupadakl .muvazeneyı e_,.. albSI batırıldJ ıtümayi~ı;iler sUklinetlc dağılmı!i • ıl uaı r7 J. birknç gün içimle, ı;öyle biraz, mia. 
~- BUi binalar huar& ul;r&· rak temin edebileceliAi llnlit. eden 1n. tır sona erdi kal miskal kömür buluyoruz .... 
~. Bazı Jrtm•ler mmo.ı "" )'9.1"&. sUtere bunu bUtUzı :mJlletlerin ~Vl Moıd<O\'a, %'7 (A.A.) - Röyter: Po'lSCC tn\•kıf ,dilenler serbest gel gclcliın. bizim hatun rahata .... 
~lır. Bafka tııgnıs tayyarelert, be9abma tahakkuk ettirmek ı.ı~mlf· Gece yarısı nc§rel!Ucn Sovyet tebıı. • rnkı~ıştrr. (Ua~tamfı 1 incide) Jı~ı, bir türlü yemek pitdnnelt 19-
de eernıl:d Almanya 07.erlnde birpala.. t1r 1Dgiltere Fraıı.ada nıJlll bir bil.. ıtf: tKtNC"I KOŞl: temiyor. 
~~ketleri yap11U§lardır. Ta&rruZ ~ bın~ama:ıc. ,Avrupa nılDeU~ 26 nlaandn cephede kayda değer mu Ou senelik katli Üç ya,mda hali.akan Arap erkek Ak~amları \'C öğleleri Beyoğlu. 
edeıı tayyarelerden dok= dUştlrUl· r1n1 biribirl aıeylıtne Jat]artıD•k •• hlm bir değlıı\ldik olmamıştır. (Ba.~tarafı 1 iaC"idc) ve dişi taylara mahsustu. Keaaı..l da n baz:ın dıı. tek &1aşıma, yalmt; 
~r. ft1117etten ..ııtade edattk Anııpa mu. 2~ n!M\nda 21 Almıın tayyaresi tah. <laııberi tutulaımyan Yusuf oğlu 1600 metre tkramlyesı S20 liraydı. bi.dm( a.r~ Sirkeci :t&rafmda 
~ taraftan cumarte.sl, pa.za.r p. n.,.Mlni l•endl Iehlno ııııı:;:.1:~::. rlp edllm~tir. 10 Sovyet tayyareat :Mııstaf'" .. 10 yıldır yurdun muhtelif Bu yarııa Suat Kara Osmans. alt ~·emek )iJ·onmı. J<"'akat ııe yaı.. 

ee.ıt .Alman bomba tayyareleri !ngllte. laU)'Ordu. Avrupa .......-n k ı rı ı kayıptır. Yerier:ıtctc dola~ı~. nihayet Bit • 2 tay l§tlrak etti. Yar~a d ğer ·.aylar 5öyJirc) im memnun değilim. 1'.-. 
~Bat §ehrint hede! tutarak ııiddot.. meml tnglllzlerll\ u kaD dö me e n Barentz denizinde gemllertmlz bir ; :ıııe gclıniş ve :na.rangouuğ:ı. bat• girmediği için çol< zevkSiz bl.r koıu seıı ı-.·ı 'ı:alı :}emekler 1emek ide. 
lt ~ &km yapJDll}ardır. Şehrin ika. icabetttrecekU h&lbaki ulmda muva. dil~man denızaıtunnı batırm~lardır. 1am.I§tır. oldu. Netice de §liyıeydi: tim olrnndıj;,ı, yalnız aliminiit ~. 
~ IDahallelerinde ağır lıaaarlar ~lk ol&ll ini • .,.myet, bir gtln Biti iste Mustafa, tahtalar üuri. ı - Hızır, kr .redi~im hl\lde, y~ mldfllll tıı.. 
~- B:Wcn fa.ııılaaız olarak bir· ceıecek 1nıtUzlere eok kan dökttlre- 191ptekl CID8Jet ne yazdığı ynzılarla §öhret bu?. 2 - Gediz. yan edi~·or. 
~ Ala&t eUrmO,Ulr Yoralz kaıanıara c..kU. lncDı.J'a ba _.ueaedell ba§. ~ muştur. Bit' gün kahvede bu yaz:.. 'OÇUNOU KOŞU: Uontın sebeplerini 51l'ab)'orom: 
ıı.ı..... ZDerkezlerae ;er temin edUml§. ka bOUbl elh&D mnuenMIDl de kendi (Ba3tara.fı 1 lnci<le) laruu ka.hvedeltil.f're gösterirken Dört ve daha yuk&n yqta yarım J - I.oknntııl:ınn, bilhassa~ 
'*-. Y&Qgm bombalan yangın çıkar. nl devam ettinnek ptt,ordu. Fakat bu m~. karısını da ağır aurette ya. i<.:eri viliyet en:niyet fun.iri Cenw.l kan İngiliz a.t ve kısraklara malıslll. il lokantalann temizliğine hiç dik,. 
-., .,. J11k&ek infilt.klı bambalarl& eY. umuml JBUvaseM aaoak A\'ftJpa ile ralam•tır. Kôksaı girmiş, Mu.stafanm oozı çc- tu. ııesate&l 3000 ikramiyesi 390 llray kat cdllmJyor. l\lasa örtüleri, hav. 
leır kanınca. yıkılmı§tır. beraber olabilir. H!dise röyle cereyan etmiştir: ki:ıgen ha.Uerindc-n uUphelene~ dı, lulnr pts; yağ, meze lckelerlle k... 
~ hepel önlenmlftir. tn.. oort aenelllt umumt ~arpte bOtlln Eyllptc, GlimU§8Uyu m.ı:.haUesi'l'I. ~snaf kıı.ydmı g;7Jice 8l1lştırnıııtır. Bu kO§uya dört at ııtırak etti. kccl dii'ölJinlnrmm mosturalanna 

._ •Jlatı milı:tan gok yllbek~r.K& clthty&.J& karfl koJmUf Te nihayet al· de oturan Kemerburgazlı Mehmet KnyrtJarch. bulunamayınca :M'ustB. l - Elhan, - diınmii • l{{iğıt örtülrr. yerler ise, 
~ da olduğundan can kurtal'Nl e. d&tılıPlf olan Alman milleti · harpten c;ğlu Cemil. bir müddettcınberi ka. !:ınrn elin ll'ki ~~erlik tezkP.~~tie 2 - Şehnaz, hir fcliıl<l't ! .. 
~faaliyete geçmiştir. Enkaz yı· geldllDce ~ltere ~pt.eıı muzafler rısı 001.izarın hallerinden §t1phcleıı bi: res:nu !l.lm1p lfaraı vilıiyetin 3 - Hevc:ı, 2 - ı~:,atlnnh uy,unluk )Ok. 
~ hA.IA ara§bnlmaktadır. Hu&. çıJmut bl.r devlet maUyle .l.ııtedlğini mi§ ve kendi8ini tarassudo. ba.cı.:'a • l(onde-nlm 3 Ye omdan gelen cevıw. 4 - Neriman / Y:mraıın ve nynı mıftan Jo,kantn 
~ ~ b1nalar arasında bir kW"8 )'apmak aaWıiyellDl kend.inııde ıördll. .rurştır. Bu arahk da: du;rduğu !bazı la lbu ~::ılıs"1. nı~trcabıi öklUr~k Zaman Uç d:ıl:füa 3i ,1nnlyedlr. Gnn lards, fiyKtl:ır n.rasmda t"1k fllrt. 
~ lılr af.nema vardır. Alman tanra.re-ı KuvueMyi kendi leyhine idame mak. ded!kouula.rla. şüphesi bü~bütün 11) scnedenhe-ri tıran&n lfiıstafa yan l30 kuruı verdi. nr: l.He5eli birinde knnı 6..\ ote. 
leırs •Ynr bölgede bir ba§ka §dıre de sadiyle Fransayı &&yıf dlltflrmek ga· ku·vvctıenmf3vc dün öğlc)in: olduğu an1aş~ustır. Bunun üzeri • llÖRDON<'tl KOŞU: kindt' kll'k beş ... ıriyntlar, e<>rı it'. 
b.llcunı etmek ıstemı. .. ıe:rae de bU le· yeliyle hareket etU. Fakat nihayet bu - Ben R'k§llına eve gelmb'cce • ne kaçak katil Yakal:ı.narak n.dli Dört \'O uaba yukarı yaıtaki haUs. barile ı,ahah oJma~la benı.her, por. 
lebbQs yanm. kalm~tır. ı ınunzene gayreU bluat Brlt.&nya im. Çim! diyerek ~?lanl!!, gitmiştir. yeye teslim cd\lmiştir. • kan İn&"iliz erkek ,;•c dişi atlara nıab- ııiyonlıır pek az, hele pl'i\' porsi -
~ paratorluğu iÇln eıı bllyQk d&rbelert AnC9k, şüpheli koca, evin civa • au3tıı. Meeafesi 2600 mct:-c ikramiyesi yonlarını sorma:rm ! lnsan löl k:ı. 
l" 'GtLız DENIZAL'I'ILAJLDON tevlit 9decek blr ıxıahl,yet aldı. nndıa.n aynhnanıış ve ıbil:az sonra ı:nen ölmü§, bunu gören Cemil bu soo liraydı. Bu yarı~a iki st lftirak !-:lk n!mc:ı, tabak 1rrt.emi:ı oluyor, 

'Vu.tl'ETt: Benim aulJı için mubt.eUf sa.anlar- kansının sokağa çıktığını görmüş_ !afer de karısırun üzerine :ı.tılmu. 'ı etu. Daııcll yarışı çok kolay 11.ldı. bir 'ey kalmı~·or. 
tıııııız amJralllk tebll&i: lzııUJZ de. da yaptrtmı teklltlerl bu meyanda tür. Llkin kendisini takip eder • t.rr. l - Dandi, l<ikrimizce, azlıkla raha.lılık, 
~m AkdenlZde mihver :mal· 1931 eylUlOnde y&~ teklifi tngL ken g6:ı:den b.ybetmi~Ur. Yine e. Cemil karısını da bıçakla ikl yerin· % - Subutay gırtlak ı,ıerinde \"C botrnz derdin. 
~gemilerine kar§' yeniden muvat. Uzler reddetti. lngi11%ler harp i.;tiycr- vittin civanuda.'ki kahvede bekle _ den ağır surette yaralanmıgtır, bu sırı\ Za.man iki daki~e. 53 saniyedir. Dan de atbıuıı berabet' gitmtmeli, hunn 
::vetıer kaZlllldıklannı bildirmekte. du. Bu vaziyet d:ı.hillnde ıcabe®n fCY meğc ~lannşt.ıx. da gürUitliyU işiten polis ve bekçiler d.i lle Subutay arn5mdnki JDeııafe far. blr ç:ıro bulmalıdır. 
g • Atrr yUklU dört dU§ma.ıı maızeme vu~a geldi. Nihayet akşam saat 9 ı. cioğnı yetlam , katil kocayı elinde kanlı iu 15 at boyuydu. ia 8 - Kompof!U,l!lnn ynnına ~ııl< 
keıxtı.i :aı&bnlııufbr. Teğmen Mak YAllUDb..Emı: Jlt)'OUJI k~ı GUH.z:ı.r.n yanında yabancı bıçafile birlikte yakalaDUfl&rdır. Ya. Oanyaıı l4G ı.u.Uf verdi. ı.l)ılmıyor, af-8 pehıı ma. lfay<ll 
~e:nzmın ~ denlalt.ı orta ....... dt .. _k y-'- diw .. t ...ı,ı.ı~· · rntıırı a""ır olan Iruli.z&r Haaekl has. 5T.ŞlNCI KOŞU: • l §eker pa.hah <liycttm .• ya r.ı~~" . lıkdenizde bir dtl§man kaflleal -Kr. - nya ... i ... u .. arp bir adamla biırlik e g .. ""ugını ve eve o t ki hall.s 

ev UıU,W. TalluOt kapltaU.rt ittifakı el. giı\iiklf~rini eörmU~ür. laneılne kaldınlmııtır. Dört \'e daha yukarı ya§ a ya ne buyurulUJ'? •• Memk?<etlml:r. 
lllU§, bu kafileye dahil bll- nı&bcme bam tebll'keye dllfllıG1Gl'du. Bugün Cemil bu aureUe her ~eyi öğrcr.. Yakaya mUddelwnUJDl muavinlerin. ka.ıı arap erkek ve diıl aUara m&hsua- mey\'R memleketi oldu1hı, \'C mey • 
~~ınlıilni torpllllyerek batınnl§tır. Blr gerek lngUtere gerekse Amerlkadakl mis ve bhru: dtoh:ı s;ı.bretü.1'ten den Necatı KUtUkçUotlu eı koymuı. t!ı. :Mesafesi 3500 metre lkra.mlyeıd \"aJar diğer maddelere ~öre biraz 
-ç gUn sonra aynı dcn1.zaltı güverte. harp kundakçıları hep Yahudilerdir. so~rn vanındr.kl ans.htnrla kapıyı :ıön)e doktoru Hlkırıet Toıner ceııed:I 855 liraydı. 1.fa. ucuz satıldığı hn1<1c-, lokaııtslar. 
tinde tıllyUk bir hamule bulunan orta Alman milletinin Amerika milletine sca.rak. eve girmioltr. Cemil, karısı mua)·ene ederek defnine ruhsat ver • Bu koşuya Uç at ıııttrak elti. •la, meY'·a porsiyonanna --eski 
tonajda bir malzeme gemtslnl torpil· kar§l hiç bir dost.Juır... yoktur. Bugün· 1, rt mir.tir. ı - Tomurcuk, tabirle- a.nalannm nlkf'thlannı is-
U ~ us lU aıtcıht e.. rı:ıiiJizıtrı ev halcyle ve dostu >J. ın " 

Yet-ek be.tırnu§br • .ınO r 
1 

kU harp mllletıer a-·ında bir harp • od d :MUddeluınumt muavlnl bu aabtıb 2 - OeylAntek tiyorlar. 
bı dı1 'Jtlr ..... Jır Mdunetle \birlikte b'.r n a ya. ı 

r ınavn.aya topta taarruz c m~ · de"'ll, mllleUerin birbiriyle menf4aL k kaUll so,..,.,•ya çekmlf, Cemll: 3 - Tarzan, f.okanfa1a.n nıiitemadiyen işle • ' K t 6 ~ .:ıalamış v-e o anda gözil kır.ara ·e-
"lavna hasara uğra.mıgur. omu an lerinin c;:arpt<>masmdan ile"' gelen bir · - Zaten kanmdan oUpheleniyor • Zaman dbrt dakika 37 ııanlye~1r. ~en, dolup boş.'l1!ın sclırimlzde, bn l.•- ı ıt d bU "' • • c~bir.deki knmasmı çtkaı mış. iızer-

... tonun 1d:ıreslndeki den za 1 
& • harp değlldlr. Cihana ırulh - -ı"-·t dum. Nihayet kendi.sini taklp ettim.ve Aradaki tarl>lar 3 boy ıı boy Ganyan işlerle uğra~:ık. dikkat etmek, Yll bılt ... ""' ....... !erine atılmL,t.ır. • d 

k bir maızcme gcn)l.Sinl ırml§ • gettrmek JsUyen Nasyonal Soayaı·ızme 1 1 d t do~unu eve aldığ'ını görUnec içen g1r. ıc;o kUl'Uf verdi. lmntmller<": önem \'emt~t tazım ır. 
tır. Ce-m 1 ev.ıe fı, kan.onnm os u o. 
l> karşı Yahudiliğin açtı!ı bir harptir. . ım Ba'rtrnh Mehmedi muhtel r dlm. 1\tls1nl de bir odnda görl\nce de Üçünell ve dördUncıı kO§Ular ara. 

UANSANIN S1YAS1 DURUMU: Hitıcr bundan umumı harbi takip yerlerindPn ~·:ır:ılanuştır. l\ıı..-ılıır namu,umu temizlemek için. bıçağı çek EJnda çifte bahl.s 600 kuru§ ucuncU 
ı;ı.anm naberler bürosu uınumı kO.- 1 eden mUtnreke ııeneleıine geçerek Yıı· i~ind~ yere aerilcn t.fehmet, h~· Um. &onraımıı bilmiyorum.,. deroljtır. • ko§udakt il;ill bahis •20 kuruş verdi. 

tıpıı~ı Fransa.nı:ı:ı &yast durumu hak- budilcrin Alman mıneunı .,_rçalamak -
~1·nıoa., bir tebliğ ne§rctmlşUr. Bu teb· ıstedilkcr!ni anıatml§ ve demiştir kl: ı.stemek hakkını verıneainı ri~ ede _ 
g enJ ki· Fran kalmı•tı. Hnreket ıayet zorlukla lnkl· c hUltsa. olarak d yor • · Dlr tnratta Proletarya diğer tarafta ,, rim. Şimdi çok c;:al~m:ık 11.zımdxr. tı 
an k ...... 1anan •af edl'-·ordu. Bu zorluk. ve aoğıık tn rnukad1eratı ile ayb... Brojuvaji menfaaUerinl ttl?ll!U baha .. " ba~md'l clr.nlara lzln hiç \'erllmemell· 
llıare~aı Peten Avrupayı yeniden 1 ur. nesiyle r.lilleU ikiye bölmUılerdir. B~ lr..sanlar için değil dır.ha !azla makine. dir. 
llıa•· h ı rl ttırınalı: k 1 t .ıt ıer içl.Ddl. 1812 de Napolyon ordusunu "' ~dakl gayret e nr ayrılı \•az ye 1 aJyada da keııdiol Te;:killt ~kıınından. bu dıını-
11?-cıre LlTaıtn S§btrllğlnc mOr.ıc at göstornılıı ve .ltalyadl\ Musollninırı mahveden bu Cl<>fUk Alnınn ~r~~s~t~: muıı tekNTtır ~tmesinclen saicın-
tnıı§ttr. lılarepl Peten Uıvall A\•ru. rehberliği altında Faıtst inkt1Abı Bot blr §t'y yapamıyaeaktı. Bu ' 8 Y d mak için gerclccn tc<lbir"eri ald 

Jıa •lYasett gt1tme3e en ehcmmlyetll şevlk demokratik rejimin tenalıktarı~ ":-~n adımı ordunun tallhlylc ba~~a .;~ 1 Gelece:t kılJ Alman tren.teri ne~: 
~t aaanıı addetınektcdır. Dahili na nihayet vermlştlr. BUlUn bu mtıca ı · ~ mücadelenin rehbcrllğlnl ;a en de olursa olsun vazifelerini daha 
!Sllruı:ndan ziyade harici siyasettlr ki dele beynelmllel Yahudilik ile Naayo J.ın. Bu aoğuk ve zorluğa ğıll ri iyi y:ıpıı!>:.Ieceklerdir. Lokomotir
hııt ~j.ınde.n cesaret. \'C otorite i8tc· nal Sosyallzm araan:ıda bir mUc~deı~ kahramanca mücadele eden asker:, . ten hsıııayarak tanıtma, tr&ktörli
~lttedtr IAn.I Avrupanm h::ı:ıtalığl. şeklini almıe ve bu llitfüamette lıı~i· mlze burada teıekkilrU b!r nevi ~ ne, kom}'OOı.enn:ı kadar ordu gc
:a Yegaı:e çarenin Fransız • Alman şaf etmıştır. Aynı vc.zı~~t İspanyada bllirlm. - •O derecede açıkta yat::n ç.irdl.ği duruma benzer hir du r u-

ll§t oldu~u a!Syllycgelm~tlr. Bu da aynı yolda yUrUmı.i!lUr. Nihayet o. lmkAnnzdı . Ruılar yilz binlere~!.,.... mun tekmilr ebneınesi için d:ıh 
..ın d · ili bl l!lt b' lideri ld , rcda. c:1c:-cl• b!ze karııı hllcum vv.y- • • edi'"""'- ~ .... e bir kere dalın bu siyasctın rada da mı r .r n aresı 1 ...... "'ı teçlıız .. ,.. bulunacaktır 

"l•- . h ı 1 b !ardı. 1111 2 de Napolyon ordusu -or .,, . · 
""88. için mıım dirim meselesi ol· aıtındn o.zıh veç c:ı nı a a llml•tır. tdL Bununla benlber mıHetin bana 

tl·ı~ - u d d u Glği 1 ko\·ndan lmc;:ırke:ı hararet - 215 • Uımzin • . 
nıı söyllyeceği btr zamanda bu. Hitler ~ovye er e .e ce r . zn· Ha•bul<t h-a ene_ 52 ic11. Buna raf- nıevcudıye bağlı bulunduğu 

' ııuyoruz:. Fransanm önUndc Uç :rol rnrıar::n::. \ "C mmı kUıttırün mnh\oldu • ıı ı· yüksek hizmet ve gayretler lı:ıhis 
ar<l Une ·ve•'er n or •a:ı~ ı nen Alman ~kerlnlıı ceıı&reti Napo Ld ğu ı._ h 1· Beklemek İngiliz Amerikan • ndın ve m \ ·• ~n .Al mevzuu o u •lCr yerde itııa• c-
o• ' - 1;u d okrlla'nin llt :;on orduımnun uğradığı afetten • i 6 • 

tıı ' u ite b!.rle ıımck, Almıı ııyn ve Av kaldırı.,'lığmd:ın cm · rn e ma.n orchıeı ku tann1§tlr Burada dilm~ Ve ona g re hareket cdil-
'filrrıa Uc ~blrllğt ynpaıalt. lllr ı;:ok 1 rcdJl l'ar~em.!lltarizınlnden ~ah8~mlş ss. tırkaıa:::n sar poU. blrİlklerinlD meal için milde.ha.le hakkmı '\"Cr

~.~.Zlar beklemek lchlndc bulun· :;:ıpltalist cUıanda nıt~ıet·l·er g l~k ccsareu ~e • ~ah~anlıklanm :ısar meetni bekl!yormn. Cephe, vatan. 
ıt:ı(tıı. lhnun bir hııta olduğu şimdi .!•~C~lnl tedarikte glı~IUK çet~t;.~nı mct?e zikretmek 1Jıterlm ~· .hliıkfı~ v~ .adliye bir tek 
1ı ıtımınıştrr. ÇUnkU Franıı:ı bununla vnrlıldarın mnhsııın ) nltıp a 1 

.. nrı • fıkre ıtaat ewuelidir: Zafer. 
~.,. lkl lara.fm d:ı husum,.tiJ?I t\zcrlne ho.'dc balkın aç kaldığını ııöylcmlatır. b l~IUer Ru.syada. yeniden harekete Bundan dohyr, herkettten vaıı;i-
lıı l.:ınırnr. İngiliz .Amrrlka ıı b'oku ile ~ıman devlet retsı Alınanyaya kar. ı ~-a-na~a~ını aöyW!dikten ııonr& söZ- telini yapma.sınt bıtaneğe ve şuur-

rıevı:n . in Mosko\·aya er...., şöyle de•am et.ti· 1 bir tctldkten SOll2'a v .,, . ;ı ek harbin m • e:ı! hrr ne olur. 1 şı ac;:ııan hı.rpte Kırıp& · u ~ . aı..tLE:sını 
Olsıuı Fraruı:ının istilt!M!nl ltavbct. idi l d bfıhaetml• bunun Hlndl!tan Şark cephesindeki aakerlerimls1n yapmadıgmıa hlilunedeeek oldu. 

~eli! dcnıekt1r. Halbuk i A!rnnn;a ne :ön~ .. ~nednen dıtha çok cesurar.e ~ldu· fed:ıltthlı~ı sonsuzdur. cenubt ttaıya. ı1mn kimııcleri kazanılmt3 ha.klan 
btrıı~ Yapmak Frnnsayı tabii \.,. ta. ö ' fr. !.lak .\rtur·un Uza'k 1 dan gden bir tümenin limen gölllnde ııe olu('S:?. olsun §erefinden Jnah-
~ A.\rupa çcrc;:evesl iı,lnc koyacak ~~t~ ~·:~ı~, Almantor tarafından göeter.diği kahramanlık bunun bir rum e~enin v~ Y3hut işind~ az. 

r. ~'!alım btltün m n! atıı:ıri Al· 9... • !ı bir E"h!l noktA.!Ina a. \ dclllldır. Anteneakonun idareei Altında }etmen n kamını hakkım oldugunu 
~?lYa:-e Avrpa Uo ı l>lr ı' ndPl'll r . ı~P :l~~~tıı ,:q'ik O)~ ~:ıuıpl:ı.rla tnglli%1 Romen ordueunun kahra.nıanııgıuı hUr saıih bir au:ette ~yi.t etmesini 
~ .\ ın• ce1Urane metle annrını. BlltUn Avrupa bo~\'lk mecli~ten rıca cdıyorum. Bunu 

askerlerinin lmrava ınnııs • 1 ka u ...... 1 d b" k 

ÇI d · . , .... her mn· ere rıı m ca...., eye i§Urak ctmifll. miJ'-·on.ar arasm a ır aç unsur 
D e bir hareket uıre go.sterın.§ ,..,. H ttA E t yaı ı " Aylard be • 

. tl vardır • a • 6 on 1 ıır bile bu harbe ııtL · ç"n isUvorunı. 'ln n cep-lJ " . " b l"k ıctin kendine göre bir cesarc . rak ediyor. ı ı .. se e mswtlyet vereme-
k .. lrlunn mallı sefer er ı diyerek 1n~111zlerlc alay etmiş 'e de.1 Hltıer ordunun kahrama.nca f l1 h~~.e kbını dyevrede lılç bir k•-~ 
"'tar · b t u baki!< aa - cııgım u ~·~e nameıı es mayıs a 'lli. tir ıt:: Almanların cee11re etı yanında mllletın de feda.kA.rlılh L _,__.,.ıeme,; Biz7at b 

• • • • · 1 ı B ı c\·lk tch· Y r.. 0n1 haktan r;na:ııt."' •• ~· en 11lerıyete gırıyor ccııar..:tt:r, A rr.:ın arın ° § .10 l\ndılıtan l.'!onra memleket içinde par. 
1

, :l'' dcnberi ~ giln mezuniyet al. 
~kıog, 21 (A.A.) - Resmen bil· lllcealnı hudı:l'a.~ndım hhılcrce in . u·nı'n lvi rehberl1ı?"lnden, i.'11.crin iyi tc• u. d., fi ıman hakimi milletı"n 
·'lly (ı b' ı rce ton 1 • • ,,. ma rm •• • 

or: m Lrc u:ı:ağa atmı, 0 mnsı 111 e 1 Jdlll.tıandırııdığ'mdıtn bllhscdcrelt Al . k a· : de-"ü kendisinin millete 
~erde Çin hUkfımcU t11rı!:n. muıt, fıi< gcmilcrlnt batırması her 1 nıan demiryollarını methetm.L, ve önU X:c~ı~::~ldu~~u nnl:ımnlıdır. 

1 ıt :n edilen umumi mım r t rb<'r. 1 •ıoldr dıılıa hesaplı değUdlr. mUzdckl geçen k~a nazaran daha çok uiJcımıer, on binlerce cc.sur Al-
ı., Ilı klurıdakl karıırn mc b('Ş unr.s· ı ırns cıı:PK&SINDE ·e daha iYi i§ göreceğini bugUn her • manın memleketin b:ıl~c,•ız.ın ta. 

• n'riYete girecektir. llu l:r ro "nnme Son dern RaYJtagda konuıtuğurn ı ~ bilmelidir ki yalnız mecburiyet ve rMI!l.d~n yok C'dilnıeEinc engel ol-
t !h tnete insan mevcudunu 1'rı"'P :n:ıl 

1 
z:ı:run ~arlt cephesinde kı3 vardr. B:~ v:Ue vardır. Ve ·ben Rayatag Azaııı. mü !.sin ölmek zorunda kaldııh 

t~ı~· flyatl!.n ve Feı n.nvnı l<l"tı . ı,aç ;:l'!n l~ndc termometre eıfırd ı nnı ~ va&lfe.sinl bihakkrn ifa • bir anda en nlı;:ı..1< cnnile!' hc!<kın
'trn.~ hemen hnds!z sn· 1 yct!er l - 40 n dUşmllştUr. Bu vaziyette as.. bmllt.! -ıtvLıa w tam mO.ııaılyle da anormııl bir surete merhamcW 

~ıctedlr: ltcri hareV.t'ıt durmak m~buriy•tiade mDI • ~·- -

kamrlar veriyor!Ar. Bundan böyle 
:ra.?-dığunız dn.klk:mm gereklerini 
takdir etmiycn hik.i.mkrl azlede
ceğinı. Alman askerinin, Alman 
~çisinin, köylUnUn ve kadınlB.11· 
mam. ~ehlrlerde ve köylerde, bir 
ttk dlişüncedcn, r.afer dU5Uncc&n
öen mülhem olarak yapuklan fe
dakarlıklar, menfaatlerini temsil 
için hizzat millet tarafından me· 
mur edilmiş olnn kimsel0 rd 0 n d:? 
nym lıcrckelj isl!0

zıım eder. 
Wilhlş h'r k ı; h<ı ı·bi : ·oı.mL'} bu

lunuyoruz. Ccpl: C'lcnn süknnctten 
çıkacağı ıııRat gele~ek~ir. Ve ~ za
man kr~ı.n kimin nıağlüp oldugunu 
tarih ı;ö~·Ji:rccektir: 1ns:ın küUe
lerhıni fl.'d:ı. eden saldırgan mr, 
yoksa mcnlini tutmakla ikt.ifa e· 
den mUdafi mi? 

Bu hafta dü:ımanlanmız taz)ikle 
rini 3rtJmı.ağa ~ gayret etmiş
lerdir. Ben \raz!ie:nln ehemmiyetini 
mUdıikim ve onn göre hareket c<'li 
;}'orum. 1ııgil.zler tayyare hUeumla 
1 ile sivil halkı bombardımana de
vam ederse biz de ayn: yo1.fa da. 
ha ilc'li gideceğiz. Haı bin ilk baş
ladığı zaman da ben dört ay bek
l~müttim. Şimdi de bck.l yebilirim. 
Ve öyle de yapacağım. Çörı,:il ''e 
Ruzveltin tahr:klerllc nihayet Ja 
ponya cta harbe girmiş bulunuyor. 
Bu vazivet bizzat kendi aleyhlerine 
inkişaf' °Ctlriştir. Bunun re?.8.81 ya 
hudi. kabitaliııt. bol~evilc cıhe.nı biz 
ut keneli nefsinde görereklir. 

Hitler, bu hnrbi.n Alman milleti
nin 8.kibet ve ietiklıalinl temin ede
cek bir harp olduğunu ve ona gö
re hareket etmek ve çall§ınak foa
be<leceğini söyliycrek sözünü bilir· 
miştir. 

Bu nutuktan sonra Ray§tnğ re
IE.! Gör1ng mebusları FUhrerin is
tediği bOtlln aalihiyetleri vrrme
b davet ctm~ ve mebuslar ayağa 
kalka.rıak bu aaJA.hiyetJ verdikleri
m .... lırk ..,_ W'rdis', 

Sağlara, hastalara ayni lifadır 
QOl'bl, 

Ağniya dostu, muhibbi fuka.radn
çortı&: 

LAıroR.l 

Klç~k ıaaauer 
tanzim ediliyor 
Hükfımet. kilçUk sanat eri:ıabmı 

alakadar eden blr kanun projıelli 
hazrrhya.rak Büyük Millet lleOtisl
nc vrrm1ştlr. Kurulıln muvak:ka.t 
bir encilmendc tetkik edilmekte 
olan bu proje 145316 kiı;iye iş V<'· 
ret• 59272 'kU~Uk sanat mUc.caesi 
ni :ı!akadar Ptınektedir. Pl'Ojede 
kUc;!ik sanat şu ~retle tarif edil. 
nıekted!r: Bir ustanın tek başı. 
na veyn 10 tıneden ez çırak ve bl 
fn kullanam ÇRJ"fit veya pazarlar. 
da veya hususi im::ılalhanelerde el 
emeği ve ihtisasnu ortaya k.oynrak 
)"&}"ltığı i~:· 

Proj~ kanuniyet kesbetti~i W~. 
cli:-d~ kUçük sanatlara çrrak olarak 
alınn.c'llkla= 11 ya~nu ikmal etmiş 
bl'lunnc:ı.klar ve tam sıhhatli ola • 
caklıı.rdrr. Çıraklnr, kalfalar c;ırak 
mektt'p Ye kursltır:nn nkr;am snııa~ 
mcktep~cr:.:ıc Cl"ve.:n edecek:er vo 
bu~':.u;n t-ı!d :!f e~mcs1nde>n w;ta • 
lar mcsul tutul:ıc..-ıklardn-. 

Ma rif Vel"..!iUi C'Irak okulları 
daimi ve SC.\'\'nr kurslnr açara t 
kUçUlt sanat ·erb:ı.bınm b.l ı;i: eriıu 
artırmaya ç:ı'ışac:ılttır. 

Çıraklar ve k:ılfalar, ustnl:ıri!ı 
birer mıtkayclc yapacnkl:ırdır. Bi· 
rer birliğe b:ığlanacak olan küÇ;Uk 
~annt cr~b'Dın krc<li htlyaçl:ın 
halk banknsllc seım:ıyesinin yçdif;i 
devlete ait ohn d!S"cr bankabr ta_ 
rafmdnn k~caktır. 

Küc;Uk sanat erbabı iki yılda bir 
bulundukları vi!Aycttc veya dört 
yılda bir Ankara.da umum! kQllPıt 
Y"~· 

U9bı1ar, ~ ve kalfaların Ye • 
tişmclerindea ve sı:blıi vaziyetle • 
riad-...a~. 



13,30 Şarla ve UlrkUlcr. ıs,oo prog. 

nı.m, memleket aat ayan 18,03 Rad. 

yo daruı or~struı 18,415 ZJraat takvl· 

mı 18,ISIS Radyo çocuk ku\QbU 19,15 FiL AVCISI Saz eserleri ve prkrlar 19,30 meı:nkı

R ~a.dan çevırcn: Servet Lünel ket ıut ayarı ve a3&ns 19,45 kon~
ma (Çocuk Esirgeme kurumu adm&) 

Yazan: A. At:erçonko 

Pastahanede, yüksek arkalı bir 
koltukta otururken yan taraftan 
J...-ulağnna akseden ve bu köhne 
dünyamızda. her hangi bir zaman 
söylenmiş fevkalade cümlelerden 
birini işittim: 

- ••. Aınerikada fil avcılığı 
yaptığım zaman ... 
Koltuğumda dönerek, arkama 

baktmı: Beyaza ~.alar, a.çık sarı 
saçlı, atıl tavırlı bir genç, kar. 
ŞJsmda oturan iki güzel baya.mı 
doğru eğilerek anlatıyor, onlar. 
da parlıyan gözler ve yarı açık 
ağızlarla onu dinliyorlardı. 

- •.. Size şunu dn söylem~li. 
yim ki, Amerikan filicri, di~er 
memleketlC'rdeki fillere nazaı.-an 
daha vahşidir •.. 
Göğsümde .büyük bir gümbürtü 

ile r.arpan namuskar kfübim buna 
tnhammül edemedi. Yerimden 
kalktım, konuşanlara yaklaştım 
ba:u·,nlarm önünde centilmence 
C'ğilerE-k özür diledikten sonra 
yukarıda. tarif edilen gence doğ" 
ru eğ,.ldim. 

Yalan söylüyorsunuz, dedım. 
Yal~na asla tahammül edemem. 

Genç adam, yerinden fırladı ve 
sönük gözlerinde şimşekier çak~ı. 

- Beyefendi!! Size bunun 
he<:ahmı Foracağnn ! 

- O baska mesele! Fak11t Sİ7., 
simdi bu bayanlara yalan söy. 
lü\nr<hmuz. 

Baranlardan biri müdahale e 
derck: 

- Amcrikada nasıl fil avcılığı 
yapt ~ını anlatıyordu, dedi. 

- Hanımefendi! Siz.in spora 
miitcallik haklı merakınızı ta
mamh·I<> takdir ediyorum, fakat 
mes"' k: şu ki Amerika.da. fil yok_ 
tur. Filler, yalnız Afrika ile As· 
yada bulunur. 

- Ne diyorsunuz?! Öyle ise 
bize Amcrikada 2 fil öldürdüğünü 
nasıl anlatır? 

- Basit, yalan söyliyerek. 
Aç.ık sarı saçlı genç, taşkın bir 

cesaretle: • 
- Beyefendi! diye tekrarladı. 

Siz.e hunun ihesabını soracağım. 
- Ne zaman ve nerede arzu 

ederseniz, fakat lbu yüzden Amc 
?ikada filier ıpeyda.b. olmaz. 

Bayanla.Tdan 'tiri, birdenbire 
güldü. 

istenilen her şeyi harfi harf ine 
yaptık. 

- Fakat bu ndam esmer!! Ote. 
ki, beni düelloya çağıran ise sa· 
nşındı. 
Hasmımın durduğu yerde de he. 

men hc:men aynı muhavere cere· 
yan ediyordu. 

O, bizim işitcceğımiz b!r sesle 
bağırıyordu: 

-Ne münasebet! Oradaki ta. 
bancah adam da kim? Ben onu 
ilk defa göriiyorum. 
Şahitlerim. isyan ettiler. 
- Nasıl olur! Dün sıze geldi.ı\ 

ve siz kabul ettiniz!! 
Her iki grup, elleriyle işaretler 

yaparak biribirine yaklaştı. 
- Evet, ben kabul ettim, çün 

kü siz'n kendisini düelloya davet 
ettiğim adamdan geldiğinizi zan_ 
netmiştim. Bu baya gelince ona 
karsı hiç bir husumet;m yok. Hat 
ta o bana fevkalade sevimli gö. 
rünüyor. 1\lerhaba! . ~asılsınız? 

- Ben de onun elini dostça 
srktım: 

- Teşekkür ederim Lutfcn 
söyled misiniz? Bu kartvizit si 
zin mi? 

- Benim. Ben onu renksiz 
sarı saçlı §'U... Alçak ... 

Ben. sevinçle: 
- Durunuz! diye b:ığırdmı 

şöyle zayıf, sarı saçlı, balık göz 
lü adam değil mi? Öyle yalan 
söylüyor ki insanın saçkm diken 
diken oluyor •.. 

- Ta kendisi! Benim önümde 
de meşhur aktris Sarra Bernar 
ile evli olduğunu ve Bemar'm 
kıskançlık yüzünden kendi ayak. 
larmı kırdığını anlatarak övü· 
nüyordu. Ben dayanamadım, ya. 
kasma yapıştım ve ~yle bir i!d 
tane ektim •.. 

- Ben. de fil yüzünden onun!a 
kavga ettim. Amen1cada fil av_ 
ladığmdan bahsediyordu. Ne bu· 
yuruhır, ha? 
Gül\Şneğe başladık ve hep 

lirlikte şehre döndük. Birlikte 
yemeğimizi yedik. Öğleden sonra 
da şehirde dolaşma.ğa karar ver. 
di'k. 

Bir aralık yeni ahbabım kolwr.u 
dürtbü: . 

- Bakınız! lşte o! dedi. 
-Kim? 
- Sarra Bcmann kocası ve 

19,55 ~kı ve tUrkUler 20,15 Ra.d,.c> 

guetesl 20,45 3!r hnlk türküsü öğre. 

n1yoruz 21,00 ltonugma. (Öğretmen 

aaatt ) 21,45 R&dye senfoni or~ 

22.30 saat ayarı, ajans ve bOnıalar 

22,45.2250 yarınki program, kapanı,. 

Evlenme teklifleri.: 
• Yaş 30, boy 178, kilo 71, sarı:m, 

yeııll gözıu. muhitinde güzel olduğu 
söylenen, aylık kazancı 200 Ura olan 
bir be.y, 18.20 yqlarında, az şişman, 
vasat güzellikte, esmer veya kumral, 
orta t.aluUH. dul veya kız bir ba:ranla 
evlenmek istemektedir. (Can) remzi. 
ne müracaat . 293 

• Yaş 28, bo~ 180, kilo ~ı. bUğday 
renkli, oldukça yakışıklı ve gUzel, 
AvrupBDm meşhur bir üniversite.. 
!!inden serbest bir mesleğe alt yUl<Mk 
bir diploması bulunan, ballhazrrda 
klm.ııesız ve i§slz olmauna. rağmen 

yUz elli Ura gellrl bulunan bir bay; 
geçirdiği ıstırabı teskin ettirebilecek 
in<ıe, güzel, musikiyi ve gezmeyi se· 
ven, yUksek seciyeli, açık fikirli, ser. 
best ve huy.suz yere kıskançlığı olmı.. 
yan bir bayanla evlenmek istemekte • 
<lir. (G.M. 19) (remzine müracaat 194 

• 211 yıışında 50 lira maaşla bo.rero~ 
dahJl ve ileride tekaütlük hakkı olan 
blr devlet memuruyum. Hayatta hiç 
klmaem olmadığı gibi aakcrllkle de 
alAkam yoktur. Müskirat kullanmam. 
EIA gözlU, Hrı~ın l.67 boyundayım. 

Mumklyl aeven ve biraz geliri veya 
bir evi bulunan 18.20 yaılarmd& be.Irk 
etinde arışm veya kumral mazfa1 te. 
m1a bir kızta. evlenmek iatlyoram. Fo
toğraf ve mektupla (R~ö. lı) remzine 
mtlracaat. 

it anyaıdar 
* Tecrtıbell bılr fen memuru ı. ara· 

maktadır. (M.C.)' remzine mOracaat. 
• Ltseyi iyi derece ile ikmal etmiş 

bir genç; resmt veya hU8U.ll blr mtl • 
eaeaede iş aramaktadır. (Açıklı&va) 
reınztne müracaat. 

• Franar.E llseai mıezmra bir ıe<.: 
kJz ili aramaktadır. Şl§U l.lkeJe aokak 
No. 13 te bayan Gllnaeliye mOracaat. 

• n1mıektep mesmıu. tt&lyanca ve 

,., ... ~ • . • • ' ., .-~. ~ . : . ,' .j ,;. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrllarınızı Derhal Keser 

tCABINDA GUNDE 3KAŞE At:INABIL J R 
.. 1 ... ~ ... • -. ~ . .. . ' 

• ıT ya:,tarmdll, ortamektebln ye . 
dlalne kadar okumuş bir genç; kız: 
llerbangi bir mUesse&e veya bflrod" 
dosya ve yazı işlerinde çalışmak ıste 
mektedir. Daktilo bilmemektedir 
(Genç .l<Jz N) remzıı:ıe mUr~aat. 

\ 

• Eski tUrkçeyi bilen ve uauıu def . 
teriden anlayan bir hukuk talebesi 
husuıd mueaseseıerdc, gazetelerde vt 
ticarethanelerde öğleden sonra 14 den 
24 e kadar iş aramaktadır. Hukukı;;ıı 
3:S) re:nztne mllraeaat. 

• 18 yaomda. orta okul mezunu ber 
111 yapabUen daktilo kullanan, &Uevt 
vaztyettnln 'bOZUkluğu ytlztlnden çalı.ş 
ınak istlyen bir genç, h'rbang1 biı 

mUeseeaede l§ aramakta<1tr. Beılkta~ 
valdeçepe aktarlar sokak No. 3?! Mu 
zaffer Yorulmaza mUracaat. 

• ıs yqmda orta okul mezunu bit 
genç. allesiD" bakmak mecburiyetinde 
kaldığı tçtn, resm1 veya buauıd bir 
mnemeaede Ç&lı§mak lırtemektedlr 
{Çalı§kan K) remzine mUracaat. 

Aldırını~: 

A.taltda ~rt yutb olan o. 
nyuoulanmır.m namlarına gelen 
mektu.plan ldarebanemlzden (pazar. 
lan hariç) bergb eabahtan ötleye. 
kadar " aut 17 den snnra aldınnlı· 
lan. 

(Tezcan) (Pembe gill) (S.S.) (R.U) 
(E. Ural) (K.N. Mehtap) (Y.Ş.) 

(K.U.N.) (2,2,f4) (F,F,) (Kntp&ne) 
(iLK.) (C.M.) (A.L) (B.Y. Ka,.a): 
(Oran~ '(Tek can) (A.0) (Emekli) 

(Ania~elrm) (Cfddl) <t. Şen.kan) 
. (Sezen 26) r Nadide 79) (Tunalı) 

•(El) (!?7 S.R FJ.0) (Semiram1s) (Neşe) ı 

(Liman 2) ( Re8:;am) <Aradllmı kadın) 
CR.S.> 

İnhiıarlar'"U. Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla alınacağı ilA.n edilml~ olaı:ı ( 4.000) adet tahta tuz kUreğınlıı 

pazarlığı görülen lUzum& binaen 28 n.laıı. salı g1lnU saat 10.20 ye tehir edil. 

rni§tir. 
Bu iş için evvelce fiyat tekUt etm.l§ olanlann ve diğer talip erın aynı 

tarihte Kabataştıa levazrm mUdUrlUğil binasında mUtcşckkıl merkez aım1 

komisyonu.na. yüzde 7,15 teminat paralarlle birlikte mUracaatlan ııan oıu. 

nur. (4S27) 

J. Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 
Miktarı Cln.st Tahmin !iyatı nk teminatı İhalenin gün n 
Ton KUnt§ lira l~Uru§ sa.ati 

30 KunıUzüm 62 139:> o S.15.942 cuma saat 10 
30 Kuru incir 53 1192 50 8.IS.942 cuma saat 15 
Miktarr, cinsi, tııhmln fiyatı ve ilk temlııatları yu";(nrda yazılı !kt kalem 

y!yecek kapalı z.art ~ksiltmesile h!zalarmda yazılı gün ve saatlerde komlll· 
yonumuzun bulunduğu yerde Atın alınacaktır. Nümunc ve ıaı·tname her. 
gUn komisyonumuzda görillebillr. Şartnamesi parasızdır. Kom~yondan alı. 
nablllr. 1.steklllcr kanuna uygun vesika ve teminaUarmı muhtevi kapalı 

zart teklif ıncktuplarmt ekslltmc vaktinden bir sa.at evveline kadar komls· 
yona. makbuz karqıltğmda vermeleri (287:S.4814) 

-----------~-------------------

8evlet Demirı,9"arı ve bjtnanları t~Jetme 
Umum idaresi il;nluı 

Muhammen bedeli 23390.00 Ura olaı:ı 10 ton ktlp ve 12 ton krisuı.1 şeker 
6.15.942 Ç&rfaruba g11nU saat 15,30 da kapalı za.rf usulU ile Anke.rada idare 
ti.Jluında toplanan merkez 9 uncu komisyonca. aatmaımacakbr. 

Bu 1şe girmek tstlyenlerln 1754.25 Uralı)t muvakkat teminat ile kanunun 
tayiı:ı etUğl vesikaları ve teldlflerlnl aynı gün ııaat 14..30 a kadar adı ge. 
çeı:ı komiayon rel.ııliğine vemıeıeri lAznndır. 

şartnameler parasız ola:ak Ankarada ma.J.zeme dalrealnden, Ha:>·da.r· 
p~ada teııellQm ve aevk şcfilğlndcn temin olunur. <'895) 

_, 
Devlet Deniz Yolları işletme 

Müdürlüğü IJinlan 

. 
Umum 

27.4.942 - 3.5.942 tarihine kadt11' mahteli! hatlara 
kalkacak vapurların isimleri ve kal/n.$ gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıhtınılaT 
Salı 4.00 de Cumhuriyet, cuma •.OO 
de Akım Galata nhtunmdan. 

Bu. eri.ek arkadaslarmı o dere. 
ce ;ücen linnişt1 !k( sabalı güneşi 
gibi kızararak bana hitabetti: 

- Ümit ederim ki anlıyorsu.. 
nuz ... 

Amerikalı fil avcısı! Onümüız<lc 
bir !bayanla gidiyor. frarunzca bllf'n. ukfırılkla Uglıl olmı , (Yalnızı rcınzile mektup yazan o_ 

olmadığı 

NOT: latanbuldan 28.'-9'2 alı gODÖ 
kalkacak po$tadan 1t1b&reıı KaradeoiJ 
yolunda yaz programı tatbfldne ı.r
lanaca.ktrr. Postalar latanbaldlm -11 
Te cuma gUnleri sab&b ııa.a.t '-00 de 
kalkacaklardır. Yolcunun puarte91 
perşembe gUnleri nihayet aaat 21.00 • 
kadar gemiye girmi§ buhmmehn 1'
zymdı:r. 

- Ne, düello mu? Hay, hay! 
Arkalarından yetiştik ve ;mı 

ha vereye kulak verdik: 
yan bir genç I~ aramaktadır. (M.D.~ kuyueuya: Sarih &dre.slnb 
:\15) remzlr:e mnnıcaat. için fllnmızl nqredemedik. 

it 
Uıtfen kartvizitinizi veriniz. 
Mağmum bir yüzle cüzdanını 
karrcıtırdı ve düelloya alışkın !:ı.fr 
insan tavriyle kartını ba:-ıa u· 
zattı. 

Merasimle ueHi.mlaştık ve ayrrL 
dık. 

Patırdıya p.ı;bur. bırakan adam 
bı.rdan değilim, fakat düello, ne 
öe olsa düellodur. Bu gibi i!jleri 
ciddiye alırım. Yapılnıa.cı icn.he. 
den ananevi bir <'.Ok seyl<"r varc'h. 
Şahit, d'lktor bulma <. hısım ve 
akrabaya ne olur ne olmaz. Yeda 
mektupları yamı ak... Ancak er'" 
tcsi gün akı,arrıc doğru her f'.CıY 
yapılab"lmişti, ı\kc::am da şahit. 
Jcr, cevap "Ctirdilcr. 

- Her şey lıazır! Yarın sabah 
saat yedide. Meseliğin arkasın· 
da Tabancalarla. 

- Mrnn kmn etmedi mi? Kork. 
rnadı mı? 

- Hayır, asla. Çok cesur bir 

- Evet, ibiliyor musunuz, ha. 
nunefendi. düello, beni:n ir,ir. 
yeni !bir şey değildir. Fakat bülUtı 
erkekler, o kadar kort.ak olmu!}. 1 
lar ki hayret! lştc size bir misa..!. 
Bu üç gün zarfında iki kişiyle 
düelloya davetliyim, bütün gün 
evden ~ıkmada.n ~kledim. İ(Jte 
diyordum. Allah bana t>ğlence 
gönderdi. Fakat ne gezer! Ben 1 
umumiyetle hisleri kamçılıya.n 
şeylerden hoşlanınm. !skoçy:ı<la 1 
Niyagara Fclalesini yüzerek gcc. 
tiğim zaman ... 

Kalıkahalarla güldük ve 
döndük. 

S. LUNEI. 

Satıhk Ev 
insanmış. Derhal kabul etti. üsküdal'da Doğancılar park 

alt krıpısı karsısıncl aki kfü;e<le ı 
Yediye· çeyrek k~la 'Ra.bit ,.~ oda, b!.r sofa, elektrik. tcrkoq, ay. 

doktonımla bcra'ber ta:;.;n ed·1<'n rıc<ı caddeye nazır baJ1cesıncle 1 

yere gelmiştik, on dakika ~or.r. I kuym:u olan b r ev satıhktrr. MlL 
da uzakta. hasmımın otomooıl· racnat y~ri sa.at ıo. 13 arası Ve. 
göründü. 1 kıt m:ıtb,,'1.Smda Orhon. 

Şahitlerim, ona doğru ilerledi. 1 ıı.ı.....ı-..-----------• 
Icr. şahitleriyle konuştular ve 
~eyi ölçtüh.-ten sonra, taban 
caları bize tevdi ettiler. Her 2.a_ 
man olduğu rri.bi at~ edince) t:' 
kadar ikimiz de bribirimizi far 
ketmemeğc calı~ıvorduk. Bu hu. 
sust bir nezaket. yoksa ö.üşır..:ını 
istihfaf eseri miydi? Kim bilir. 

ZA Yt - Eyüp askcrlk §Ubcsindcn 
almL11 oıdugum terhis tezkeremi. nU. 1 
fus k!ğıdımla blrlllttc zıı.yl ettlrn. Ye. 1' 
nl!!'ni çıkaracağımd:ın et-klslnın hffk. ~~1 
mu yoktur. t.i~ 

Fincancılar yokuııbıı 1 No. S 1'.ekl l ~ 
Olıntlirkün ~ıl' Yerlerimi7..e ge<;tik. Tahanea:!'l~ 

kaldırdnn, ha.sm na nisan alc'l :r \ 
ve birdenl..,..jrc... Şaşkınlıkla ta ili••••••••••-. 
lbancam indi elimde allandı. 

Ha}-retlc sa.hitlerime bağırdnrı: 
- Bana baksanıza! Bu ne de. 

mek? Bu da kim? 
- Hallgisi? 
- Hasınmı, canım! Dün ken 

etisin(' mttiğ:rıfa ,., dam bu mu? 
- Ellx-t.te. b .-·.a !:im olabilir?' 

Verilen adrese ~ttii\, çağırdık ve ' 

UOlilOH 

HAFIZ CEMAL 
" LOKMAN HEKiM ,, 

Ul•·an.voh;ı 104 
Mu~,ı;ecı~ ~·ıı·ı~rl· l/~ti ' "' 

Kiicük T r"'::arruf 
Hesapları 

19t2 ' -RAMh'Y. Pl.A.Nl 

Kf,Ştl>Y.l.Y.H: 'l ~nhat. $ 

•1.ını.. t ğuııt""- t tklaı 

Cltl:·,rın tarlblerlode 

.. Dılrr 

26C 
ltY. 
~ 

2:1 

uı 

.. - '!500.-• 
.. - 4000.-

• ... t.!100.-

• "" W"'JO.-
- ;ıcııo.-

. . . . . 

BARTIN HAITI 
17.!lıtT !1.\ TTI 
'1'-'0ANYA H.\Tl'J 

BANDIRaIA IL\TII 

KAR \l~t(;,\ J'.' T1'1 

.\Y\'.\LE\ lJ \rIJ 

1:1,"'liİ'C Bm!:.c1 POSTA 

Cumartesi postaaı yapıımıyacaktır. 
tş'an ıLh!re kadar yapılmıyacaldıt"· 

Pazartesi, çarşamba ve cuma 9,SO d• 
:ırarakaz, cumartesi 14.00 de Tral' 
pazar 9.50 de Marakaz Galata rıbtı· 
:nmdan. 
Pazartesi, ı:arşamba ve cuma 8.00 de 
Trak Galata nhtımmdan aynca CU· 
marten 20.00 de Bartın Tophane nb· 
tımından. 

Salı 19.00 da Bartın, CUma 19.00 cı
.\ntalya Tophane nhtımmdan. 
Salı 9.00 da Antalya Tophane nbtı· 
mındnn, 

Çarııamba 12.00 de Bursa cumar~ 
12.00 de Mcrsın Sirkeci ı·ıhlımmdan. 

Pazar 13,00 de İzmir Galata nhtmıtn· 
dan. Bu posta gidi§ ve dönüşte c;eıı. 
bolu Ye Çanakkaleyc uğrıyacaktir. 
r•uma 18.00 de Çanakkale Sirkeci rıb· 
Umından. 

tO:OT: 1 mayıs 942 cuma gUnilnden ı. 
tibarcn şimdilik ayda ve imkAn oiduğ\l 
takdirde 15 gUnde letanbuldan ve ınU· 
teakiben Mersinden olmak tı.zere Mer· 
sin yolu yolcu ve yllk S"!cr1 a~ıımıD · 
tır. Cld~ ve dönU~te 'MC'rslnc kadıtı 

_ b H~mum ara iskelelere uğrıyacaktı1' 
NOT: Yapur .refer:P. rl Hrık'kmda bcr tilr\U rnal\lmat a~ağıda telefon nu· 

m ıf,\rı yaz Jı aceııt .. lcrimızden <Sğ'renileb.lir. 

H'lo: ,,~nlP. Gııl:ıtıı - Galata rıhtımı limanlar umum mUdUrıUğil bJ.nl1"1 

altmda 42S62 
(lalntn "' •he Rrent<'llğt -- Gıılatli rıhtmu mmtaka llmatı reisliği bına11ı 

altzııcın 40133 
~ırkl'cl ııul;c \.eentellği - Sirkeci yolcu alonu 22740 

(4925) 

Ankara Valili~indcn: 
1 - lfalabF'. kti)ilncle l°tiPtlacak llko:ml TC yatakhane binaları inşaaUartnfll 

e,, ı:• 1 lt 11.5.fl42 tar ıh ne ra!'h:ran pezartesl gUnU saat 15 te vııı:ret 
· dalnıt cncUmenlnde : ap:lmıık U1.<ıı e kapalı zarf usulilc ekSiltmeye ıco 

2 
nulmuştur. 

ı-:e~if b"dcll (30313) lira. (·13) kuru;ş ve muvakkat teminatı (2273) 
lira ( 51) kuru§tur. 

"J - İsteki l<"rin teklıf mcktupıarını muvakkat t<'mlnat mektup veya 111&1<· 
buzlarile ticaret odası ,·eslkaltırını ve v!Uıy t makamına istida ue mU· 
racant e.:lerek bu iş için alacRklan fenni chl!yet vesikalarını haınilcJI 
.rukardıı. adı geçen Si!ndc saat H de kadar daimi cncllmcn rcisllğlne 
vermeleri. 

4 - Bu işe alt ketılf ve ~artnıı.meyı hcrgUn nıı.!la ınUdürlU(:.lndc ı:örcbilC 
eoekıerı.. (2949·iBS2> 

' 


