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VATAN KOŞESİNDEN: 

Türk çiftçisi 
kazanmalıdır 

Gandi diyor ki : 

lngiltere 
teklifimi 

kabul etsin 

19 Mayıs Bayramı 

Yazan : Fevzi Llltll KARAOIMANOİLU Mihverin askeri 
pro je!eri alfüst 

olacak 

Y ann bütün memleket bu büyük 
bayramı kutlayacak 

T ürk çiftçisi kuanmal1d1r! 1 
Bunu düşunürkeıı ve diler

ken otuz sene evvelini, çocukluiu-
[/'M ı r~onoo Samsun ve Erzurum bayrakları 

yaklaşıyor h . h 
mu hatırlıyorum. Oldukça ıcran 
eunlerdi. Eski ve büyük bı r çiftçi 
~inde, ecdat yurdunda bir si~ril 
yeUm çocuktuk. Ben, kardeşım, 
amcmnın balamın çocukları ve hı
lllmdan ;krabadan bir kaç dul ka
dın ... Hepimizin baSJ, evin re ısi b~
Yük anamdı. Dedemizden ve bu
Yilk dedemiz olan babasından gör
düğünden ayrılmamış, eski çiftçi 
ananesinı ibozmnmış. evınl tasarruf· 
la yaşatan, işini kendi gören, sür
düren, ektiren bir kadındı. Kışları 
şehirdeki evde oturur, bahardan 1 
6(>nrn çıftliğe ı;'der, harmanları 
kaldırrr. uzümU kurutur, pamuk
ları toplar, kıstık zahıreyi ha?.ırlar 
ve kasım ~elince tekrar şehirdeki 
eve dönerdik. 

Bir çocuk kaç yaısında ancak et· 
rafındaki basit cıslmlerln, eşyanın 
rdını öSrenebillrsc ben, o ya~ta 
bunlardan fazla olarak ık! şey da
ha bilirdim: Ziraat Bankası, Eytam 
Sandığı ... Buna biz o zaman mem
leket tabır.Jc cıJdanep derdik. Mü
tehakkim ve kavrayışlı bir kadın 
olan ninem, kışın, arkası kesilml
Yen yağmurlar yağarken veya ba
harları yağmurlar eksilince, orak 

il 

1 
il 

Harkof cepllesiftde So,·3·et taarruz l'>tlkametıerı 

il 

Askeri Durum 
1 

-ır 
Kerç meydan 
harbinin sonu 

A 1 m a n 1 a r , K e r ç y a r ı m ·a d a s ı n ı, 
Kofkasyoya geçmek ıçın bir sıçrama 

tahtası yapabilirler 

1 vakti ekinler blçılmcdcn bıraz ev· 
vel sam yelleri eserken !kide b 'r 
:iskambil :falı 41çar, bir şeyler mırıl. 
danır, hazan katıtların başından 
sevinerek kalkar, hazan hiddetli ve 
meyus lırlar, bazen derin derin dil
fj1lnür ... Sevinçli kalkarsa eski bir 
türkQyü mırıldanır ve malvetinde· 
ki adamlara hemen bahşişl;r ver r. 
e vap, mükfı!at vadederd•. Ninemi 
bazı sevlndıren, bazı da bütiln bü
tün yclııc dUşuren bu hal, ekinler 
iyi olacak mı veya para edecek mi, 
ctmiyecck mi; z raat Bankasına ve Yazan: 

;.:a~ııı t ma C.anıll 

Bom bay. l 7 (A.A.) - Gandl haf
talık gazetesinde yazdığı bir yazıda 
şoylc diyor: 

cTnglltt>renin Asya ve Afrlkadakl 
nıfıstemlekelerlııden ve hiç olnıaı..sn 

Hind!standan dcrhıı.1 çıkıp gitmesi i
ç.in ileri eürdüE,'iim dileğe bütün In
gillıJcl'ln mUzaht'ret etmesini !ste
rim. Dünyanın cmıılrctı ve nazlllkle 
faşl.stlik'ln yıkılması için bu, zaruri 
bir tedbirdir.> 

Gandi. tall'b! kabul edildiği lak· 
dirde mihver de\•lrllerinln biitlln as
keri projelerinin altüst olacağı ka
naatindedir. 

,..,.........- --- - ---- - -- - -~ - _'AW<.UJU><.UMSF<4XV.,, 

J Ortalığı yine f 
i gaz lafları 

bürüdü 

Ankaraga 
.... .....---..-.--. I - --><L-GV«U~ 

( Ankara, 17 ( A .. \ .) _ t ;J>e<li ~Ciınil'. Atatıırli i•n 

1 
yurdu , .e •UklAH kııt"tarmak ~n sa~ıınffR A naclo
luya &)ak tıA.,~ıftın :?S Unı·ii yıldôn\imll 19 ~ta,HS 

Salı ıiinii m~fMetln hf'l' tarafında itil~ ilk törrn· 
lerle kııtıanaf~ktır. A.-·ni r.amanila (;eıw:llk ',.. :->ıı•ır • 
Ba.' ramı olan hu ı:ıinün kaMılerdıı 11.''llnılrrchf:'ı mil
li fıe,' ttana ili,' ık ':"kilde tM'lıli l(~R rr ,''f'rdf' tıa· 
rırlıldar .'·apılı.'or. ~alt g\inıl Bii~iik Atırnıır.ın "Anı· 

"unda kara.'·a çıktı~ ,akte t<'.bftdıif f'dt>n :.oıat ; dl', 
'! J f'61• atıJat"ak , e yHrdun Jarr tarafındll tören· 

Laval, Anglo 
Saksonlara 
meylediyor 

Amerika Fransız 
notasına cevap 

• 
vermıyor 

Vişi kabinesi Petenin 
reisliğinde toplandı 

Laıaı dedi 111: 

-----......-.-11111111.__1111ıı111 ... -.. 
ler hıa~lı;uwRL:tır. A~·nı rlaklkada ı:Jx"Cfı ı;i«ıfin ,.e 0 • 

nıın enııinde \atan ·i~in canlarıııı feclll f!tle.t azn ~-
Jıltll'rin hat.ıraları ta?.l:r eılilN·ı•kUr. • 

~arıoğlıı, l7 (A.A.) - Hünran, ~arkı,ıa kay
nıııı.aınlıtrı llıı (lerııl'r<'k 'e ' aroı:lan nıthl~e mü
dıırlf'rl, kaıalı&r f'rld\nı 'I' blnll'rCt> ko.'·lli hlt71Jri~ :( 
Atatu"k'den '1-filli ~efe ııhı~lınlıw-:ık bRpak 8mM at- ( 

ı 
lr.tlerinılen t~ .. llııı alınarnk Ka~seri atletlf'rine \e· 
rilm~tir. Atletll"r ~ olları na ılf'\'IHll etınekh'. kny-

<De\-:.nu: Sa. ::; Sa. ; del t 

\'i'I kalılnesl tnplRntı lıallııde 

ya Eytam Sandığına olan borçla- ( J IJasaa •OBAN /f ntil/~s adalermdan vaz-
rımız.ı kolayca verebilecek miyiz? 

1 

B A F 
Yoksa zorluk cckeeek mlyız? diye U • laa&D T geçmiyoruz, ransız 
idi. Hemen hemen seki~ yaşımda ---llarlJI ---- T -rnn:u muvattakryette - - aorruza uğrarsa gemileri hiçbir devlet 
idim. Ziraat Banknsını öğrendim. f"ran Alıı..aıı kıt.ıarı xerç Ruslar da gaz eline geçmiyecek 
ve bu hicran içinde Eytam Sandı· A 1 ~hrinJ alnt., ve Jarwnactanın tloju J 
ğının adını duydum ve hükumet m a n 1 a r kıyılarına hAkmı e>l~ll'. Ani- J kullanacak Stokholm, 17 (A.A.) - Dagens 

,-
1 
Şehit Kubiliy'ın 
hatırası anıldı 

konağındaki dairesinin yerinı bel. 1 crya bıraktlmtlf bazı Rus kıtalan bir Nyhter. gaz.eiesi Laval'ın bir aylık 
lı~dfm. Her sene, her ay, her gün 'J iki nokt.ada lilf~ dayaoıy·orsa da, hun. ) · I ki ( idaresi zarfır.da elde edilen netice. 
hu .•• Ziraat Bankasına, Eytam S an H k larra da ge<>~ karMlığından l!~tırade , lngili7. er gaz ataca an c lerı hulasa edl!rek şöyle diyor: 
dı~ına borcumuzu verebilecek mL a r o f ' u ederek feklle<>eklerl tablltlir. > yer/eri feşbit etttf er ., 1 - L aval Anı:to Sak~on cephe-

lnkılôp şehidi için Menemende 
bir ihtifal yapıldı yiz? Endişesi... Artı~ Ru denl7. filotu', Aı:ak de- Londra, 17 (A.A.) _ Eski garp ı;lne doğru tcmayiil etın :~tır. 

Çiftliğimizde on çift çalışırdı ve nizlne girerner. ve S<>\'yetlerln Ta- bölgesi kumnııdnnı general Sir Ro. 2 - işgal altında bulunan Fran- Iznılr, 17 (A.A.) - InkılAp şehidi 
bir de iki YÜZ donüme yakın bağı- J' a kv ı' ye e d 

1
• ganrog'da bulunı..n cenup <-enahına bert Gordon f"inlayson, Star gaze· sadaki Alman pot's kuvvetleri t3k- Kııb:lıl.y'ın aziz hatırasını anmak için 

dinlenen bu nutuklar bitince Abideye 
muht~· IC mnknmlar ve teşekküller 

tarafından ı;öndernen çelenkler ko· 
ııuldu. \ 'e lhtlfnlc son verildi. 

rnız vardı. Şehirdeki Akarımızdan • yor a~ yardımı y·apamal. Bu, RusJar tes;nde şunlorı ynzmsktadır: viyc edllm.ş ve tethi~il k artmış· her sene o'duğu gibi bugUn Menemen. 
da ez çok bir şeyler gelirdi. Böyle için birinci urar. lkln<'I r.arar daha r.u!"ya gaz tanrruzuna uğrayacak tır. de Ku'b!IAy llb!desinln bulunduğıı Ay 
iken bu inlHllerl cckmcdcn bir onemlldir ,.e ,odur: Kerç ookazının olursa ayni ~eklldc mukabele ecic- 3 - :\!üstem!ekelerin Vışlden ay Yıldız tepesinde bir ihtifal yapılmış. 
ı:UnümUz g~mez, bu dertleri dil- &'f'n!şlltl 7 lrilomf'tredlr . .Aıla ara7.if.f, cektir. Bu takdirde lngl)lzlcr bu rılı~ı devam etmiştir. tır. Izmlr \'<': Manlsndan ihtifale ı~-
Şunmedcn bir haftamızı yapamaz- Rus 1 a r 1 n han meydanları kuruhna1>111a f'he- muktbclcyc başlıca ş mend:fcr il- Bu ilç noktanın .sçık bir suret- tlrak edecekleri götUrmek Uzcre hu-
~ık. Adaklar adandığı, dualar o· ) rl}Jidir . .\imanlar, Kafl<a-ıyaya ~eı;- t ~sak r.oktalarına, mccburI gcc;ltlc- t e anlaşılmış olduğunu kaydeden susl trenler kııldırılmıştır. 

undugu Cilnlerln sayısı fse pek taarruzları J ınek ı~n h11rasını ilnıte hlr Mçrama re, iaşe teşkilatına ve Rus cephesi- gazete dördüncü b r noktanın he· l\forasimc H.iO dıı ba.şlondı. Derin 

Bundan sonra ihtlfalde hazır bulu
nıınnlr Menemen Parti heyeti ve Be
lediye ı tar:ıfıııd:ın tertip edılen bir 
l(>J>lnn tıya iştirak ettiler. 

çoktu. tabtMı olarak knllanal)lllrler. ne gönderilen takviye kıtnlarına nilı: ıı:ydınlı:ınmamrş oldugunu ya- bir .e::ıygı ile dinlenen marşı inkılAp 
k Bu h~l, bilyilk harp senelerine p •• k •• t •• J •• Almanlar Kerç berr.ahında taarruz karıoı jpcrit kullnnm k suret!Je i~ r:ıyor. Bu nokta Fr;.nsa üzerindeki Şthl<ilnin aziz hatırıısını anan ve o j 

adar sUrdU. Büyük harp çıkınca US Ur U uyor ~erken Done~"de miidafıaada kalllı-' tırak edeceklerdir. Alm nva llcr· İtal~'l<!n emelleridir. Laval, Alman kahraman ve masum kanın inkılllb:ı 1 
ıırtık bitmiş, hattfl üstelik ''akıt· lıu; niçin! Acaba Don~'t" de tRarruz de oldu"tı kadar gcrllcrcic .dt• gaz- !arla i~birlliii v. apıncık suret'le bun· ve genc;lite verdiği feyiz ve kuvveti, 
nıızı " ..... , h · "' · 0 

• b ıı t 1 
1 

ınurabnhocılara da kaptırmış Al 1 K """ eııu7 ha7.ır detll mltlll'\cr~ lh- !anacak ve bu sureti,.. gaz kullan- hırı bertaraf edcbllcceğinl ümii c- Rl?lladığı imanı e ren ate.şll hlta-
loldc idik, o harbin fiyatları yClr- man ar, lrlMdO tirnal Alınanlar, bundan onra hem makta elde edecrğl menfaatler "İİP d~~·ordu. Faka! Jtalyan gazeteleri, beler iaklp etti. 
~ırn etti. Buğdayın okkasını yirmi 7 5 bin kı' c: ı' Donf!Ç'de taarru7.a K~f't•ekler ' e hem hcl! kal<caktır. ~ (Del'a.mı Sa. S; Hil. 5 t.e) § Hoparlörlel'le şehrin her tıırııfından 

q kuru~. n~ayı ~r~ kuru~ ı ~ hb~una~~n~n~~a»a~~---------------------------~---------------
~nttık, Kuru üzlım yetmiş oldu kayl:eitiler rn:ı atlama~ ('alu~aeaklardır. Bel- G l Fı b h 
f t;Pslnden kurtulduk ve evimizi~ ki df' bu nıak .. atla K<'rc: ~nahını 'e a atasa en er a ç e 
ç ~~ bırnz genişlik ve ferah gcldı. y·arımadaı.ını en<'e elf' "Ci·lrmf'k j'lte· r a 11 -

E 
ır unculuk mu yaptık' Hayır• ı Ruslar Harkof k . mi~lerılir. Şlipfıel'i7. Alnıanlar Kaf- '.:I 

mcglml . . . . • 'es . ka .. ~·aya ~e"ert'k h-1"n (' .......... a --r-1 
B<'kl zın karşılığını bulduk. d 20 k d ' ... ~. ' ~- ...... , .~ b 

cdlğ.mlzl gordfik ve milli mü mın e il ar yeri kal'&k ıle~hlirlf'r; fakat Uk 1, olarak a 
c;ı~~~d o kuvvetle başlndı. • geri a/dıfar B:tkfı'den ı;-elen dt'nıir.\olunu ke<.e- s p o r a g r m l 
rına o llsl c bu dOn.ı. a harbi yılla- Lo d l 7 (A A <:f"kJer ,.c Rıı.. donarıma~rnı Xono-

yı ordnn fn ki l . j n ra, .) - Reuter n- .. ı.,k limanından da mahrum f'<IN·rk· 
mlş de •il' B r 1 o arak gır- ansının Alman hududund· 'd 1 · 
zlm otu'zızF.e üktluıı TUrk çlftçls. bl- ı . .n a. ı - erıllr. Rıı arada, Doııt"f;'dc taarru" 1 

n<' hal mızd d' ğ b r habere gore, Alma· lar Har., inki!.af f'dPr de Roı,.tıır ehle- eıHtın.e 
ıoeHıruı 'a, 3, ll. 4 ~~)ı\ A§~- kof (~~=-p~esınc. yseni .. kılaltr getir- Ast;akan ~olunda llerlf'. mf'li \e ;ü~ 1 

.....,, amı: a. ; Slı. 6 da) ( •:::) • 
(JJt,·arnı Sa. 3, ısu. ı de) »-« I 

ezeli rakiplerini 
uğrattılar 

Galatasaraylılar dün 
mağ lubiyete 

3-1 
HellaıHla :\'a:ıik-r ~fi M...,rt 

AnıerikıılılHr her 
şeyde oldut.u gibi, 
gemi inşaat n dıı dn 
rekor kırmağı; kıı. 
rıir 'ernı iş bulu· 
mıyorlaı. Dalın 

.şlıncildcn 7G günde 
hlr gemi y.ıpılıyur 
\'e tczgfthlardan 
çifter c:lfler. der. 
der dôı·deı denızc 

lnct,rlllyor. Hu sU
ı·n t lıöyl • cle\'8111 C'

dcı sc nıllttcf!k'er 

lç.n gemi meselesi 
hnlledllnılş olnc&k 

-----ı 
Hollandada 

Kis ing kabine· 
si kuruluyor 

'------/ 
'ad, (Yazısı dördUncU ıı yfan:ı) 

J ,ı 
~' I 

Nazi parti si sefi 

Mussert boşv~k ı l 
olacak 

f l l1/ma11/ar halka karşı sert 
tedbirler a/Jyoriar 

Stockholnı, li (AA.) - Soelal 
Dcmokru ı eıı ı;azcleslnin Eerlın nıu
hub.rıne ~ore. yHkındn llolland:mın 

l ıılrnı.i \'r ld ı i tcşkılll.tında değ'ı lk· 
ilkler yap.lacak ve bu memlekette 

'N 

1 

oı'V.eçtek! reJ mc benzer blr ı·oJ!m 

lturulacnl•tır. 

Hollanda nBZi şcfı M. Erus<>art, 
J Qulsllnı; ı;ıbl B~~ekıl .ilan edılecek 

llllll'Yt-.ıllilıılll'lllıııııllııııl .... ııilllllllllllı.-ıııı"-. .... lllllll ... __.1111111lllllll._.._.._.._._..._-..-.... -..,.._.._lllıtllı..__....,...,.1._ (De,·amı: ısa. S; sa. ' •> U> 
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F O~ır~lbleyHk ve =, şehir 

~ 'ltorn··a!'< - ~avase J Haberleri 
Bir sevgi ocağı 

Hacı Hamide resmen Yeni telefon \Halil Rif at Paşanm ruhu şadolsun, 
y,..~~~~ı,~:., 11.c,. 1 Dr. Bekir Zafir gibilerin eli varolsun

1 kefil old um nı:ıp mıM&.ka.mıznaki ~nırıer nrasın- y . A b met Em i n y ALMA ?f 
da 3 dakikııhk b ir göı llşmc 198 ve ozon . 

Yazan: Cemal BABDAKÇI Ankara, Izmlr, Konya Kırklareli, -------------------------· 
Manisa, Kayseri, Yahşihan için 182 ıa izim memleket, ifrat ve zam Halil Ri:fat Pa~anın yüksek iki ölçüm var. Nevyork beledi· 

_ 16 _ beter bir ıstırap ltaynaı;ı ol caktı. ve Afyonka.rahls'.lr, Adıtpazar, FAlr- ~ tefr itlerden mürekkep b ir hatırası önünde saygı ile eğilmek- yeslnin Darıfüıcezcsln! senelerce 
.Miifetfüllğe bır tezkere yazdım. 1 ne, Eskişehir, Knl'abilk, Yalova , lz- iHemdır. Bir yere gidersiniz, bir tır. Burasının ancak bin küsur evvel ziyaret ctmlştlm. l\Iüessese 

~ sıralarda ordu müfettlşlıgi l Hacı Hamide r ~men kefJl oldum. ! mit, Bursa, KaramUrscl, Keşan, Te- ihmal manzarası bulursunuz, nl- yat.ağı var. :.\leınlcketin bütün fl- Nevyork c'Yarındaki Blackvell 
~ makamını, bugOn Muğla Bunun üzerlııc müfettiş paşa da ıı- kirdap. Uzı.ınköprU gibi yakın şehir- çin böyle oldugu hakkıncia size clz ve yoksullarına, bütün kim· adında bir adanın bir kısmını iş. 
mebusu 

\'e emekli orgeneral olan • gili makamlara, Ham!clln tevk ı! e-
1 
ıere 99 ."!' Çntaı;ıı, .GeBbUzc: . 1~re1reke, sürü ile sebep göster irler. Diğer sesiz yavrularına kucağını aç.ablL gal ediyordu. Belki şimdi clü?.cl-

dilmede mL h k ı Had mko~·u ınin u5 'e Y•• "e t me meklen uzaktır. Fakat memlcke- mi.,tir. Fak ı.; t benim gittiğim zn· 

lzzctt
·n Pa"" kudret v t: saliıhlyet· . n. ı n eme o.unması cm- ', ı J n"'" k , tı 1... • bir .vere gidersiniz, her lıCY yU- " ,,~ r' n ı ve dı H 

1 1 
b ld ·· t cc frin de 2 ııruş cret a ınacak tin b:.r yerinde ol!!un, yoksulluk man kas\•etU bir yerdi, her tal'a-

tır.e go~rdl ıf~.a ı ı d kt tır ve kimsesizlik irin böyle b!r iltica !ına bir mezar havası sinm.işll. ı lc işgal ediyordu. Munasıp dlış- : _r ' ac ~· . ti urup ınus an " " ·' zlinüıe giiler. Bakarsınız yerlnde 
. k n na;:lk en çetin, en 6 m. dUe · o ın ı an · S""llmlş, kendine gore arkadaş .. ı.ıuş e n c ·d k d ' ll ş rnnra serbest bırakıldı. Bu adam. Dınt bayı anı g{lnlcri ile Cumartesi ~.,. yeri, böyle bir liman bulurıdugu· Bir müddet sonra hveçte: 

lıuhranlı zamanlar a en ıs e l ""''~! 1 t 1" d I" t 1 b seçmiş insanlar, vnzlfclcrlni be· . k h . . ı ı b ' ıı"·Iahcup ve lhllyrır fakirlerin e-
l erabcrliği ~ apmış olmak:a şeref ben Di)'arbakırda kaldıgım müd- t;•• .. er s~~ uk den azar es ro ıı-1 nimsemlşler, scvml~ler, harikalar nu duşünme , epımu: ç n ır ,. 
· k ht t detçe bazan köyüne gidip gelmesi hının seıuzıne a ar ve her gece sa- tcsellidır. vı,. denilen darülfıcczclerden b • 
bulduğumuz bu pc mud erlem zul -ı. I" n :orıa.:ııı:ım halde "r·ı<la" b"ır at 20 den saba.hın 9eklzlne kadar ya- yaratmışlar... l k r lni zivarct ettim. Çiçekler içlr.. 
t g

. dü"'ümüz yar ıın arı. Y "' .. " ı> ' " ' " n.z.sbelli lcl bu memlekette iki Ho~ btr toesadüf eseri o ara , " dl 
en or ı> d t .. k saat bir .... •·m b ile 11 ,,,rıl~ndı. ~·a· pılacıık görl\şmelerde yukardakl lic- ı:x; !il de, ferahlı blr yer · Buraya lııp-

muamelcler bura a m nne v e şu , ....... ,,. ..... ,. nev adam var. İyı nevi arayıp ben Darülacezeyi gezerken, Ha lıınanların hayatla olao aliıkalar· 
,an

la anma"ı borç b ilirim. Yuksek kat milstantJk Bey du .nedense o· reUeırdcc:ıktıylizde yirmi beş tenz!ltıt bulmak, yeUşmcs:nl, çoğalmasını Rlfat Pa:;;anın torunlarından ınü-
J !kl · b def -"-h y&pı a a r k · ı d b 1 dan b ir ço~unu kestiklerini unut. 

'e ok değerli ib r kumandan ola r: nu ncı ır a u.a a sorguya ' .. . . teşvik etmek \'e mesullyetlcri o- rekkep b ı r afı e e uraya ge -
ç • k i d 

11 1 
çekmedi. Hatt~ adamcağız ara sıru Ace e go~ talepleri lçln yine ""kl k 1,. d E misti. Aralarında kıymetli dostum turuyordu. 

J>aşa, ldarı işlerde erın v~ e.: bana gelir milstantlğin kendisini üç ml&li Ucret alınnca.ktır. muzlarına yu. eme .,zım ır. - Rauf Ahmedin eşi Bayan 'f'atma· Bizim D·rülfıcczem ız, Ncvyork 
,.oruşlcr s~ğl .. m ve isabetlı mu- ' 1 ğer bir vazifeye gelip gidenlerin, ta de"'ll, l.!wcı;tc gördUgilm örr.c. 
"'talan ve ' muhakemeleriıc hepimi- harp divanı.na ~vkelmemckte o - 5000 teneke peyn'ır çalışmalarını b irbirine ekllyerek yı, mebus Bay J:o'uadı. ~Uzel s~sl- "' 

d ğ d k
A et -..:ı-r c•-rt ya 1 t d - k t s o·· rı . g'c bcnzıuor. Hayatta tutı,ır:acak 

rf' idare bol"'.<-sindek bQtOn u un an şı .. y ..,....,, ' "" - siırekli ıneticcler yaratmularını da c anı ısınıız avu a uat r vı J z n, o. ı .. nc;rdı. d .. f 1 k . d'. f Ah dl ~ 1 M veri kaJmıyarak buraya toplanan 
darecılerln hayranlığımız.ı, saygı OQI 1 OCO temin edersek yurdumuzun en gor um. Rau me n og u • e- • ıo, ı de •-

A 
. 'k u\ imdi . b tln de kaf!ln ı"le beraberdi. Metlnl, ncizlerln yaş~dıgı yer er ı.cıZ.e , 

" sevgim zi iizerıne çckmlst . Bize zız 0 uyuc . ar, ş sız a· Bursa buzhanesinde bulonmakta mühim yarasma el basmış olu· "' zinde bır hava \'ar. H.rıyır, haya-
ı~ '- na· uEh artık fık r ve kalp huzur ideal kıvmetlerin tatbik yeri o· 

üzlintü llntl vcrm.,.. zorluk ç• .... aı·- ' · · · olan bey~z .... e.vnlrlerden 5 bin tene- ruz. " ı b k ' ' s· kônuna kav ışt n d · · '' lan bu çerçeve içinde görmekten tın pencereler uraya npanma. 
r.ıış hıç bır emır ve hureketler.ni ve u · l u ·1

' crsınız kesinin şehrimiz halkına dıı.ğıtılmesı lO arül~eze denilen yeri bil- n~ış, tıkanmamış. Sev," i dolu b r 
b

i d w•1 i? N ı B t bö" l 1 zevk duydum. Metin, büyük ba- • "' 
hatırlamıyorum . Aksine olarak. • ı egı m · • e gezer. ey er Ye alakalı VckAleUerce ımrarlnştırıl· mem lılç ziy~ret. ettiniz bakımla cemiv. et kimsesizlere o-l a· H .. bası Halil Rifat Pı,ı~adan d:ı. bii-
·-e dalma kolaylık göster r ı. er b ir ık! teşebbüsle kalacak, nuığl('ı- mıştır . .Mm.taka •r1caret MildUrlUğll, Jan s~fkatlı alfıkasmı bcl!rtcbili-

t k 
nı ı ? Etmemişseniz gozüııUzUn ö- külnıez b ;r idealist olan babası w' 

.nüracaat mlzi yl kar ıl:ır , her e - blyetl kolayca kabul edecek kırc;t. bu peynlrlerı yrıkrnda. lstanbulrı g~- yor. -"'I nüne gelecek manzara, kıyafeti , Rauf Ahmetten de cevher aldığını 
ııfimlzi, kaybet.tlğini asln görmL-u • ta k•mseler dcgw.J'-rdl. ,...._l~r 1 ·ı tirtecek ve ınflral<abe komisyonu ta-

l hl 
"' ucu • ~ hali düc'kün b ir takını zavallı in· lsbat c tıniş b ;r geı:çtir. Hayat•nı, 

f: m soğukkanlıhkln ince er, ya • ı .. . rafından tayin edilecek yeni bir fi- v 
zc hak verir, ~ ahut 'ta biz kendi sonuna kadar gotQrmek kararını atln \'C yeni kurulacak halk birlikle- sanların meskenet içinde .sürünüp büyük bir sevgi ve merakla Türk 
ııkır ve knnaatler.nc ortak ederdi. almıslarclı. Hamit hAdlscslnden b1r ı·i elıle tevzi eıttircccktlr. g .ttlkleri, sokaklarda bulunmuı;; ilmine vakfetmiştir. Kozmoğraf-

K ndilertnc derdim dökUtiim. hafta sonra Dahiliye Vekllcthıden hır takım çocukların bir arııyn ynda !htısas yapıyor. Bütün ta-
İhtikôr yapan bir depo edilip baştan savına bakıl. nıdıkları, ilmin ge~er akçe olma. 

Bana telAs ve korku veren nokta- 1 bir telgraf aldım. Tıpkı em yıl ön- dıkları yolunda bir şeylerdir. Ha. dığını, para getiren ameli bir 
ı rı, sebepleri nçarak önUne silr- ce Abid.on Paşanın Dahiliye Nazırı bokkol yakalandı yır, g idip görürseniz mcmnuni· meslek ~cçme;;ini ısrarla tavsiye 
dum. H cı Ham din gayr· mev-

1 
Mahmut Nedim Paşadan ~lmış ol· Beşiktaş pazarında be.kkal Abdll· yetle anlıyacaksınız ki bu tahm·n etmişlerdir, :faknt bütün tesir \'C 

kuf o arnk muh:>keme edılmeslnc d ~ lld' delAlcUnl rıca ettim. Bir iki daki- duğu telgrafa benzer bir telgr:.ıf .. lezel MangUp, faz!a. fio.Ua. pirinç sat- hiç yerinde cg ır. tazyikler idealist gencin iradesinı 
Akı fik 1 ld lt 1 

maktan suclu olarak milli kol'unmn Dari:ılfıcezc de, başka IŞ!erlınl2 sar&1mam1ıı, !leçtığl yola !'tadık ka1 
ku düşündükten, kısa süren bir söz ım, r m yen en a üst o du. · mahkemesine verilmiştir. gıbl ıyi müdürle yükselmiş, m~ır. 
!eşmeden sonra r camı kabul etti. (Arkuı \ar) ı ktldarsız müdürle alçalmıştır. H ı · ı Rlf t P t 1 Ynlr.ız. Hamıdın kaçmıyacağına, is. T k .l' h h"' L t a ı a aşamn orun arı· c. Banlakçı e ı tp 5f 1 zoo• o Çok düı•kün rnnmara gösterdiği ı t 1 bir h ldc akit •akı't 
tcnlldlğl zaman harp d vanında ha. ~ n n op u a v ' zamanlar da olmu~tur. 1''akai bu- D "'JA g ı ı · ı b 
zır buhınaca~ına dair bir kefil gös- Dag"'ıtma L!rlı·kterı·nı'n nizcrft'U'\amesı' aru .. cczeye eme erın ve u-D'I "n • rıu·· n ı"kbal devr!ııdcdlr. Şimd ik i ı b nı· le · ı· d p k ho 
tcrmek gerekiyordu. .. rasın e msemc r.n e e ~ 

t k
'J,.. f ho I Belediyelerin ayrı ayrı ve bazım müdur doktor Bekir Zafir, bir buldum. Ct>dlerimlzdcıı kalan mi. 

Bu kürek mahkOmuna km1 ke- e~ 1 o 1 ztr anıyor blrbirıne aykrrı nır-11mnanıeler vap- mu··e,,se~.evı' mua•."•.'en blr kadro İ- l . d 1 
bi 

-r J ,, ,, ,,., rus d ye vaz:fe uygu arının, ha· 
f I olabilirdi? Ağalar arasından r Daııt.tri blrllklel'ifıfn ,,..·rulmas1• mak ıruretile sıhhat fı;;lerini ar1..u edil. le lco-r topal '"evirme~! Is edinen, ~·--, ,,... ' ~ 6 yırlr alAkaların ve canlı idealle· 
kef 1 bulmak imkfmı yoktu. Onlar na bütün kazalarda çalışılmaktadır. diğ-1 •echllc 'başaramadıklarını gö- zahmeti asgari dereceye fndlrcn rln devamlı surette hayatımızda 
propa0nndalarını tc~rli bir şekle Şehrin birçok mıntakalarındıı, birlik ren Sıhhat Vckiıtetı tett tip bir sıhhi idare adamlarından değildir. En yer tutması memleket lı,:inde ço. 
sokab imek için Hamldln te\•klf e- hudut ve 9fthalarınm teSblti ı~ı biti- zabıta nizamnamesi hazırlnmnk karo.- yüksek b!r ideali gerçekleştirmek galması arzu cdilt"cek bir örnek-
d ldlğl habcr"nl sabırsızlıkla bekli- rilmlşllr. Sıra, birer reis ne dB!'der rını vermi' ve bu husus için tayin için her zahmeti göze alnıı, gece tir. Çünkü ır.es;ı1er arasınduki 
~·orlardı. Diğer ileri gelenlerden Azadan J'bııret bulunan blrlUc idare ettiği 1\eyetl faaliyete geçirml.şllr. gündüz, didinen ve çalı mayı köprüleri Gaflet yiizilnden blreor 
\"e)a az ~k t .. nınmıs ohu:lurdan heyeUerlnln S()Çimlne gelmışUr. Bu E\"ı L. k' b d yaratmayı kendisi için de nr- birer yok etmekle ıncşgulüz. 
h rhangl bir sinin de böyle b r tek- birlikler k:in hazırl!l.nan tnllmatna- 0tÇO 1 ir O am kadaşları çın d zevk haline 
ı fı .kabul edcccğ.ne ihtimal verile· mecle, idare heyctlerinln Cüınhurlyet Mehmet Ali Türkmen adında bir koyan ncvidendlr . Tanıma dı- B lr yer hakkınc'ı:ı b ir kanaa. 
mez:d . Çünkil H cı Hamit aklına Halk Pnrtısı nahiye mutemeUiklerl adam Sfrkeclde bir otelde Şemsiye ğım çalışma arkada~ları da eL tc varmak fç10 insanın e-
ser de veya yapılacnk kötil telkin. tnroflarından, her birlik için ayrı ny- ad!nda. bir ks.dınla. oturan Ganinin bette vardır. Fakat ınücs..:esenln lir.Ckı 1 bir ölçii Hızım ... Benlm de 

!erden korkar da knçarsa onun rı ve on beşer .üıml Mvt olarak hazır- odıısma girerek her ikisini de bıçak· kadrosunda esk iden beri tanıdı. 
ver ne kefdln muhakeme edilmesi, ıanac:ık il telerden, ltaza knymıı.kanı- la tNıdlt etmiştir. Şemsiye ile Cani· ğıın dahiliyeci doktor SalGhaitln ı 
<"eza gormesl lazım gel rdi. Durup lnrı tarnfındtuı seçilmesi ve bu su- nin feryadı Uzertne yetişenler :Meh· vardır ki, l~inl kendine dert eden 
dururken hiç kimse, bılmcdığı, ta-• retle seçilenlerin de kendi araların- mel Aliyi yakalıyarak polise t!Wlim insanlar nevindendir. Evvelki giin 1 
nımadıgı bir :ıd m için kendini rtan bır!nl re•s seçmeleri ımretile etm~Jerdir . .Mehmet .Ali adliyeye ,·c- tanıdığım çocuk hekimi doktor 
boyle b r tehl keyc alamazdı. meydana getirilmesı bildirilmekte rilmiştlr. Ahmet Akkoyunlu da ayni nevl-

M iicssescnln bir tarafı hayat 

la aHikası azalanlıırın, dl. 

ger hı.rafı hayata yeni baglanan 
yavruların ... Bunlar kcşk. ayrı 
ayrı ycrlctde olsaydı ... 

DarUHi.cczc, sokakta bulunan 
ı,:ocukların hepsini k abul ediyor. 
Fnzlıı olarak çalışan ksdınların 

çocuklarına da kadrosunur. mü
saadesi dairesinde ücretle bakı· 
yor. Bfr k~ ç gii nlük \'eya harta. 
!ık çocuklardan büyük çocukla. 
rın atölyelerine ve mekteplerine 
kadar her yerde tıbbın en ince 
iht'maınları, en şefkatli bir sev· 
gl hf,klm ... Kadro yüz iken yı.l1. 
altmış sekiz çocuk almak lazım ... 

H iç kendi rnesuliyetlerl ol

mndnn hayata meşru kap 

dan gircınl.ren za,·allı yavrulara 
cemiyetin bu kadar şefkatle ka
nat atması ir.sanın gözünü yaşzır· 

tıyor. Hayata devam ihtimali çok 
zayıf olarak ya_şamıya başlıyan 

bu masum yavrulara o kadar ıyl 
bakılıyor ki ölüm ni.sbett iki sene 

(De,·amı Sa: .f, Sü: 3 de) C§ J 

.., 
Eğer· sagsa • • • 

HasıJı yine gayret cbyıya dilştü. ıse de, vllıiyet. bu şekli muvafık gör- Yeni Mm+aka İkt i sef elendir. Böyle insanların; asistan. 
Ancak ben böyle b.r tchl keyi go· memiş ve heyetlerin Parti ocaklann- dan, hasta, çocuk bakıcıdan orta· 
ze labılırd m. Bir defo Hacı Ha· da veya mektep, klUp blnalarındıı Müdürü lık temizllyenlere kadar bütün b lr 

fdl k k tt 1 k ı d «f.ıı tıflltureı> adındaki lraru>t7.t·.a ıı n çmı)acagına a o ara yapılacak toplantılar n doğru an Isb.?ftftn Mınta.kası lktısat MUdQr. kadroyu nt-sıl kendilerine uydur-
nanı\Ordum Tutalım k . kaçtı. Ve doğruya halk tnrntından seçilmesini, ıu~ne Izmlr müdllrü Bay Kemal Til- dukları, vazife ~evk ve zevkini ~..tel bfr fllle('muarun J908 yıh 1"kha-

bu yuzden benim slgaya çckilmek- ı seçim neticelerinin kazalara bikilıil- 1 Ik nasıl bu'" tun bir muh:te aşıladık. laruukln birinde ~;\·le bk- yazı 'ar: 
kloğlu, zmlr tısat MUdUr!Uğüne iğim, ceza Gt>rrn kllğım icııp etti, me.cılnı mUnasip bularak kıualııra bu ları ha.,._·ret16 ··e hazla sevredile. «Bir Cenup Afrtkal'ı k111nııanya .. ı 
de lsüınbul mıntaka mUdUrU Bay '" • " f 

! kat o tevkif cd.Jlrs , gerçekleıı- 1 suretle hareket tavslyc!!ln<le bulun- _,ft cc.k bir manzaradır. tara ındftn tt<'hl:r. edHml~ .Ufred -
HalQk B..,,._<>on nakil ve tayın edil· :s 

mes uğuruna Cedn olmağı , her tiir· muştur. . • d" DarUlacezcd ik, sene evvel zl· • "obel adıı>dakt buılıarlı yatın Cape-
mış.er ır. Kemal Tilkloğlu ny nlha· ,, t iı belti ve cefaya k tlarmayı çok- Oğrendlğlm!ze göre, halk birlikle- t 

1 
Y rht etnılc:, cı"dden ha.vran kal- own'a ~e4dtil ,.e Kap müstl>mleke<'ll ye inde stanbula gelerek yeni \'azl• ... v 

tan kabul elti •ım idealim yıkıl:ıcak, ri ımrulduktan sonra, ia.şe bUroları mı"tım. Vnklt vakit bu z.yaretlcrl kı~·ııarı bo~·u•<"ıı denizin dltHnde ya. 
fesine başlıyaca.ktır. " tıanıp olacaktı, ve bu hrıl , bu ilkı- VLğYedılccek, nncıılt bu bUıohrcla tekrar etmek, memleketteki bir titn bir 'ürü gentl f'nkazmr ar~ır· 

bet, benim çln o cezadan cok da- şimdiye kadar emsanerlnden yllksek Ev sahibinin eş yasını kısım !şlerın gellşmeslne bakarak ınak ışne u~afı btkUriHyor. 
ha korkunı; b'r rızap, ölümden de faa Jyet ve dUrllstlllk goster<"'l SO 1 b k d diğerleri hakkında ümit ve iman D@Xrıthaiıına ştiphf' olnuyaıı veflika-

menıur kazn iaşe l~erlnde c;alşıtınl- ça on i r o 1 n peyda etmek ihtiyacını daldn dll- tar bu enkazda ı.;o mltyon frı1.nk 
mak suretlle ıncmurlukll\l'ını mııha- hk ,.. ld yuyordum. Fııkat iş, gtiç mani 0 _ l;ı)ıııetındf' altın '<' gihıılV, klilc;e-lf'r 
faza e<leceklt'!rdlr. ma um 0 IJ luvordu. DU Darülaceze Yardım ,.e tllkf'r k~rmetıl ~yıı buhındnfunu 

Sultanahmet Keresteci Hakkı sn- C;mfycli ko~gr~slnl.n toplanac~ığı. 
1 
gö..t~rlyor. Yat f'n ı~ikt"nınıt-1 kıır-

lslck Kükijrtterin 
satışı yasak 

ka.ğında 6 numaralı Hl\seyin Kemale nı h~ber vc.-rdllcr. Bu vesile ile 1 tarma yaı;ıtalarile miw•MıhHdlr. Çt>k 
alt e\'de klrn ile oturan Fcthh·l', e' Darülacezcve koştum ve tekrar kunetli tııhıınlıa.,ı enkuın içini' 
sahıblnin on lira kıymetindeki bııkır d 

1 
t • topluımı"I kumları çıka~8'tlr. o ı:ş ım. · 

karşıt-.ını~-a<·ağmr teshit ebl'tl,tir. 
ı'lüvarl bu iıo:e, asker aylığı olarak 
100.ftt>fl lngillr altını ta,ıyan 'e ,ım
di "'aldanlta keyunda on ~klz kuls~· 
derinlU.te byaıkklar araMAfla ;\'&taB 
)lere'4ton ask~ri fl\.:!IIhIH ara-,tırmak

la h:ı~ıyıu·aktır. l'e,ilborun fcıırrl

nln yakınlarında, bir ton altınla ~iir.
krce g;imU-: kMc:e t&l;iırkeıı 1891' th
batan rn attı yecli 'knl~ derinlikti' 
bulunan Then-ryı.tı'ıtin enkaı.ı, l~i 
.lıa\'lllarda adıuıı.akıllı t'irünmf'kte
dir. Bunlardan ~a yı-rierl ta~IR 
edllmt-} ve oril\·ariye pre 'kolayca lt
ltuf'hilecf'k OA kadar ft'mİ Mkan ı.a. 
yılıımldıulır.» 

18 • tı • t!i!? 

Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmı 
~ kurlanmdnn birinden bir 

~ mcktuıl aldım. ::'\lektuılta 
-:ıi le ıtP.nlllyor: 

..Körkaihlık arl lılr 1ı11-.talıktır. 

Posturıuı;un hlr köşesine ben de o
turuıı birer Korkadılık etmek isti· 
~urum, rnü .. ::ıade eder ml.,lnlr •:,. 

, liisııııde ne <tem!:'k? Onec ~unu 
kaydedeylrn ki biz okurlarımızın 

emrinde olnın~ ı va7.lfr ı;ayarı·L. 

c:Gazetenlı.cle :::;<ıhlr Tiyatro unun 
koıııedl kı.,ırnnııı cs1'1 Set sinema
ı;ı blna.'>ıruı. nakledileceğini ve bu 
hlııanııı tiyatro t<'mı;lllerlne mi\sait 
lıir tjekll· tah\'ill l<:ln G0.000 lira 
..,arft'tlil<"Crğlnl okudııııı. Bu bina 
ahş11ptır. llırsmıı t.lr ~irketln, \eya 
Jılr f.<llhsm malı nlsal dı, Belediye 
hııraıla ttyutro o~natılmasın:ı mü· 

saıulc ctmlycccktl. Ft!<'l tlJatro yan 
gınları ı;öı.lınUııde dururken llh'ap 
blr binada 2000 )(iş:lnin toplanma· 
Mil& hı;-hlr Belediye müsaade dme7 .• 

«T{ıınir için tıılı.,ls olunacak para 
kadar kı~ıııf't1 ohıll3 an bu bin& ~ e· 
rine daha 60.000 llra HA.,·e511e l<fır· 

gir hlr tiyatro i:ışnrsı kabil olur.» 
:'lliısaadelnUr. ben t\c okuruma 

hatırlutıııak isterim 'ki Körkaıhlık 

ı.anıhlıjiı knclıır kolay değildir. l"ar
fcılilt•ıı se>ılin. yürütiilcn l<\dlanrn 
enini lıo.\ urııı iyi<'C ölç.nu•k larıın
dır. Okurum hö~ h• hareket. etmedi
~! için, hlr noktııda pek lıakh ol· 
makla beraber, dlif"r noktaları!., 

Jıahıya ılii ıııii!Jtilr. 

Haldı oldııfu nokta ~uıhn: 

'flyatrcı \e sinema gibi, böyük 
kiltlelerl lçlnıle t.oplayan binalann 
sıhşaı> olması ge~ekten tehlikeli· 
ıHr. <Jönlil, bu kabil hinaların kAr
~lr ,·e yangın tetıllk~ne ka~ı tıer 

ttlrll\ m0<lern tertHıatlı olmaı;ıoı 

1 ter. Belediyemiz, h~ şüplıestı .. 
tıunn ml\drlkUr. rakat her ı:ey inı· 
kiınla olur. Rt•lcdiJe bu tmkönı bul· 
dutu glin Istanbula ;yakışır oo,·Jt' 

hlı ŞeJıir '.fi~ atrosıı yaııtırarağı nııı· 

hal kaktır .• "ıteklın lstanbuluıı 1· 
nıar plirnında bu binıı tlUiıtrlanmı"j 

bulunmaktadır. 

Okurumun hatS_\"ıl dtl t!i~U nol« 
tnlıtr ıla ~unlııri1ır: 

Bahsedilen nh!}l•P bina ııineıYıa ol· 

nnış, tı,rııtro olmıış h~1Jlr feri.: yok· 

tur. <Hlzcl bir film •le 2009 kişi~ 1 

.. ınema hlnıı..,ııın toıtıayablllr \'f: &I· 

nemada da yan~ın çıkabilir. Ş.. hal· 

de Beledi.) eıılıı hususi hir şirkete 

'cyıı şah..,ıı. mü,.aı.ule ,·erml)'ccdl 

iddJnsı yanlıştır. ~ıtel.im, e\• 

\·eJce husu!!t lblr şirket olan ~ I· 
ııema.o;ıııa miisuaıl" Yerınl~tir. ,\il' 

rak, lıu mli..,ıııtıle.\ i her fürlü kMUJ\" 

ma toolılrlerlnin alıodığtnlL kani ol· 
duktaıı "tlnra \"ertllğ'lne mantık iell' 

l>ı 1nauma.k gerektir. Katılı ki, Bt· 
lf•dlycnln !<endi lctaresinc g«"~,ıı 
bir lnn:ula bu tedbirleri arttı~al' 
cta dik,UnlilChlllr. 

60.000 lira3 a bir o kadar ff§•e· 
bile 120.000 linua. kiırglr bir tt)ıat· 
ro bhııı..-.ı ~ a.pt rıla<"a{;'lnı "anan o
kunıma, istenilen şekilde bir tt)'llt· 
ro b\R3"111tn en lm~flı bir heoııt1'111 
hlr nıil~on llraclan ek~ğe 111111 tıl• 
roıyıteağını h:ıtırlatm3k l!ıterill'' 
BeleıliyC'!flılr. clsita I~ l gtinJcrde. tıtl 
lmkf•nı lıuhınca h~r )l:tld" Jstanb'I' 
la hi)ık tiyatro tılııası ~aptırıaC11~ 
'e ~)!ı;I ılf', okurumun haklı otarıı 
lstediğl glhl, nlışaıı bina.dan ııurt•· 
rıM'aklır. 

KÖR KADI 

Tur yogı 15 kuruş 
Tıcaret Vekaleti, Şansel dereceleri 

dUşUk olan ı<>lak kUkUrtleıin satl.\lı· 
nı menetmiştir. Yurdun her mınta:ka
smdakı bağcılara Şansel dere~!eri 
yüksek kültUrt dağıtılab lmesı için 
icap eden l~birler alınmıştır. 

\'e ko\'a gibi eşyalarını çalmaktan Yatın s\ivari'li lncfttere Batırl,:ıe ~ ... 
suçlu o:arak mahkemeye verflmlı;Ur. D ariılacczcyl ziyaret eden :r.aretme bir~ trumıeth•rıt... bolon-

Alfred - 1'iobei ~1ltıDın dalı;-ıç ,.ü. 
varbl "ağ" rwıdır, değil ıtddtr bilmenı; 
fakat ~ bile o1f.a, öç yıfdır denh:le· 
riR dlbhıl boylayan IR8an aklının al- ucuzlıy""cok 
''"'"tl('ağı >ıe"'afı<;ı7. ~rYetl ~orlinc•e dild'ıı-iJ11 

Kaliforniya bir Südet 

Japonya~• mı? 
n aponların i\11 htllıi .. ı .. tcmln

-=:/J d<'n bund:ııı e\\ rl bnh-;etml":· 
llnı. Bundan bonrn bir Amerika 
meMnuasında okuduğmna gore K:ı

liforni.) a, Japonlıırın bir ne' 1 lidet 
r.' aleti gibi tıir şc-~ mlş. .\lıı:uuılar 

ııa~ıı oraıln Alın:ın \ar ıti e Ç~<'"" 

lo\alt;\Pl'ft kanı:·ayı takmı'::'lar .. a .Ja. 
ııonlar da Kallfornl3 a l)zcrlnde hak 
iddia edc'hllrcekln. 

Orala n:lıı J 26.!J4 7 Japon ya~ıror. 

Jlenı de nasıl'.' Rlnlerce b:ılıkı:ı"ı en 
nıülılm df'ııl7: lhlerlnln ctnıfınn l er-

1 

k ,mı.,, <"ll"u'I r, s:-ızıı llreııtder, Ilı· 

113 nt :r..ıbltleri her kı;,,e.' e sokulınıış. 

nır Japun mabedinde l~ ııaıı:ıs te\·- ı 
klt olıınu3 or, blrls1 Tok) o gb.11 enı

nl~ rt te-şkll:ıtının en deJ:-crll memur
iarındaıı l\o~ o T.unıın:ıh.ı çlkıyor. 

nlr Japon r.aın 'ırtı:ıne-;I ha ıh~·or. ~a 
hltıl Jnıp:ıratorun karılrşinln lıu'u."i 

k.ıt:hl 'l'akatıtyıı."il, .Jnııon bankalıırı-

11111 ıııcıııurl11rı heıı lhll;\ at ıalıiti ... 
nıı..,ıl:m .fllpon e\lerlııılc ıııııklnell fll. 
ff'klr.r, projektôrlrr, 'erl<'I radyolar, 
mlkrofonlur, dılrhlınll'r, tuhı11.ıc ınah
"ll' kim.} C\ i madıldcr, H.838 ı;ır,ı 

maklnf'll ttifelc no;eğl, G0.8Hi mermi, 
tlirhl trırllı ç.efo tc.,kllııtı hulunmu ... 
tıır. l<ullfornl~a h!llkı: cOrfi l<la;t' 
• h rlz, trhı'ir ı .. tcrlı. hıırn'>ını te· 
•ılıl •\in!• di t• lıağırl\or \C hlr 
memlı:ket dahilde ~ c ... ıııl. dD::
ııı.ınl:ı \ ırııı m.ısı ne cteınek olduğu
nıı ıırden On Mı bğrenmck '<' lle!<I bu-
lul or: sım~··= 

r 

DUn Uı;llncU sulh ceza.da. meşhut her Türkün, yapması la- ınu., pek tecriibcli hlr ılalınçtır. A- · Flatınm yanlış tesbit e "' 
mutlak ~·.tıtırmış \e hir t-arhe.Jıede 1 'f\lr cUrllm duru ma.cıı yapfan Fethh·c zım gelen b r vazife vıo ı dır ki, bu raştırmak niyettnde oldui'u enkuı 

bir ay on ı;Un hapse mahk~m olm~ş. eser. düşünen ve büyük btr az:m bç o;ene önre ıne~ı~ "e bunlardan 
tt ta ka·n .. ımı!!t ' dUnkU sayımızda yazdığımız ıı 

ra ıt • • llr. TATLl~F..Rl' yağlarına, fint mürakabe konıiS:;ıt 
tevkif edilmiştir, ve irade ile yaratan eski S:drn. faydalaamanın büy\\k ~fü;hikltrle 

SOMMIYEN ATES 
Tefrika No. 58 

Şu anda, bu namu lu adamm vicdanın
da bot:ulan ıstırap fery~lhrını duyar 
gib oluyorum. • 

- Size re Hikmet bey ... Siz. bu rnüş.. 
kül vaziyete düşüren utansın, d "yorum ve 
sonra karşıdaki sandalyeyı gbfitererck 
ilave ediyorum: 
_ Şuraya oturu.r.uz. Siz nle biraz konu 
şaıım . 

Hikmet ckndi, sıındalyeye !işiyor, 

gozlcrln' pencereye çeviriyor. Yaşla dolu 
bu gözler b:ına göstermek istemiyor. 
Ben, boğazımda dilğümlenen bir sesle 
söze başlıyorum: 

- Her ~<'Y bılıyorum Hikmet bey. 
Onun lç .. n sizinle bilhn sa ::törüsmeğ · 
geld m. Köşkte dönen dolapl:ırı, pokc-
lerı, içki ve kadın {ılcmlerin .•.. Hepsinı 
bil ~ orum .Katıp, gözler~ne biriken yaş. 
!arı parmsklarının uclyle sil~rek: 

- Çok !azlletkfırsınız ha:-,ıme!endl •. 
Her kadın bu kadarına tahammiıl etm..:.z:. 

' dl;vor. 
Acı acı gulumsıycrek kat•be cC\'uP 

Yazan: ismet ZİYA 
\'er·~ orunı: 

- Onu Nihal sonra anlıyı::. cı;k am.il .•• 
Ney: ye) ım k : o zaman d~ i~ işten gcç
ıııiş bulunac~.- ... 
Aklıma r,:elınliken 011:-iycnln davasını 

sormak stiyorum · 
- Prenses Dllrlyenin df..v:rn. nasıl oı

du H kmet bey?. 
KAtıp, çok acı b r gulü le cevap verl

yoı·: 

-- Prensesin evrakı müsb!tesl dfiş

manları tarafından çalınmış ... Onun için 
dava, yüzüstü kaldı hanını efendi. .. 

- Bu davanın Nlhııdı b r tuza{:a dü
şürmek iç n Mazlııme larafından tertip 
edllmıs bir diızen olduğunu acaba kocam 
anlamadı mı? .. 

KAl·P uzun uzun duşunüyor ve sonra 
cevap veriyor: 

- Anladı zanncderl!ll hanımefendi •.. 
Fakat bu lkt kadın; beyefendiye çam sa
kızı t:ibl yapı tılıır. Bu rnüz'lç kadmlar
dan yakasını bir tilr!U kurtaramadı. 

Bu sar adama ne sorulsa tercddı.it et-

ın<'den cevap verecek .. ağzını aramakta 
devam ed yorum: 

- Nllıadırı az bir ıamanda kumarda, 
çok p.ra kaybettiğini söylüyorlar. Tabii 
bundan da haberiniz var, öyle değ:ı mi?. 

- 1\laalesef öyle hanımef~ndi. .. Ban
kadaki para ht'saplarına bendeniz b~ka
rım. Son günlerde paralar tamı:mlle su
yunu çekti ... Hatta demin şahit olduğu':. 
nuz şu telefon muhaveresi de, beye!en
dınln pareııız kaldığını gösteriyor. 

Kat be, son kararımı bildiriyorum: 
- Sizden bir r'cam var Hil1 mel beY··· 

Birincisi, bu görüştüklerimiz aramızda 
kalacak .. ikincisi, demin tesadüfen içine 
karıştığım şu telefon rnuhaveresınde Nl
hadtn size verdiği emri yerine getlrmf
yecekslniz. 

Kfttlp Utriycrek yüzünıe haJ..:ıyor: 

- :iasıl olur hanımefendL .• Br-ycfeıı
dınln tablatinl biliyorsunuz, verdiği em
r• yerine getlrmiyccek olursam, yarın 
sabah buraya gel r; beni kapı dışarı eder. 
Ondan sonra beş çocukla benim Jıııliın 
ne olul'? •. 

Kfıtlbl temln ctmeğc çalı~ıyorum: 
- Tclfış etmeyiniz. Hikmet bey ... Sö.. 

zilmu henliz bitirmedim. Maksadımı an
latayım da, fikriniz! ondan sonra bıldi
r•rslnlz.. 

- Buyrun hanlmcfendi •.. Sizi dinli. 
yorum. 

- Den, ak~ama doğru Suadiyeye kös-

y Si , 
k~ gldecegım. z, geç vakit yazıhanele. 
r ln kapanaC'ağına yakın, Nlhada telefon 
edersiniz. Liman hP-.nına g ı ttiğlniZi ve Na. 
flz beyi orada bulamadığınızı söylers .• 

nİZ· 
- Ya benim .ö~üme ina11maz da Na

fiz beye sorarsa. 
- Yok canım ... Sorsa bile bir tUccar 

ss.bahtan akşama kadar yazıhanesinde 
bulunmaz ya. Günün herhangi bir saa. 
tınde yazıhaneden ı,:ıkmış bulunur. Siz 
de onu, o saatte aramış olursuıwz ..• 

- O da doğru ... 
- Sözüme iyi d kkat ediniz Hikmet 

bey ... Telefonu yazıhanelerin kapanaca
ğına ynkın yap&cak.sınız .•. 

- Bundaki hikmet ne, hanımefend• ... 

- N'ihat, menfi cevabı ne kadar geç 
alır.sa o kadar iyi. .. ÇUnkii yeniden, pa. 
ra tedariki için kimseyi iş başında bula
maz. Herkes evine, şuraya, buraya da. 
ğılmış olur. Nihat da bu gece, bir sUr{i 
aç serseı·.yc beş yüz lira vermek buda. 
lalığından kurtulur. Anladınız mı Hlk. 
met bey? .. 

Katip takdirle: 
- Anladım hanımefendi, anladım ... 

dedi. 
Ayağa kalktım. Katip de beni teşyi 

etmek lçtn yazıhanenin kapısına geldi. 
tenbıhlcrlml bir k~re daha, kendisine 
tckrarlad.&kts:n. sonra kapıdan çıktım. 

(Arka~n Tar) • 

tarafından bugUn veni bir fıat t"' 
00: ·t e-

edıleccktlr. Yeni fiatın son test>~. 
d»cn 187 kuruştan 10 - lfi kuruf edil· 
san olacağı kuvvetle taıımln ti' 

mektedır. ÇUnl<il, komiısyon ta~~ıl 
dan 1&7 kuruş ıı.zanıl rıat konulan uı· 
yağlar plyasadıı 170 kuruşa sıı. ıM 
makta ve bıı flatın a:ılı.ğındıı.n dtı. JCtı' 
bir tacir şlkfı.yt'tle bulunnıarll11 

idi. 

Bir otel hırsızı 
o'du 

ie S'1 
Çorum otelı e mU~terl sıfat.! 1110~-

rlp. ~·attığı odada bulunan diğer biti' 
teri lhsanın asılı duran ceketi cc duıı 
den on lırnsını ı;nlan :Muhittin• ,,. ıi 
liçUncU sulh ccz:ı. mnhkcmefrlndc "' 
hapse maJıkQm olmuştur. _.--/ 

r- T A K V İ ~ ......-"\ 
18 l\lA\'.18 1942 

PAZi\lt'l'l~Sİ JS 
Al 5 - Gun 138 - ıuzııt 5 
RUMİ 1358 - MAYIS.. el ı 
HİCR.t l 3G9 - Ccm~zly•ı;;/\~I 
VAlUT :M:VAl.l 9 18 
GÜNEŞ 5,40 4'48 
ÖGLE 13,10 8 '45 
İKİNDİ 17,07 12,'oO 
AKŞAM 20,22 l 52 
YATSI 22.13 7 12 
İMSAK 3.34 
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Türk çiftçisi 
kazanmalıdır 

istatistik U. Müdürlüğünün 1SİYASİ iCMAL 
Askeri durum ithal edilecek olan 

otomobil, kamyonlar 
(Bu,ı 1 tndde) *§• 

cak bugüll!lerde br şey kazanabilir· 
sek kazanırız. Bunu söylemek isti· 
vorum. Bu knznnç TUrk çiftçisine 
~k görillmcmcl!dlr· 1 Uikumctin 
vurgunculuğa, gayrı nıe!OJrU ~azanç
lara düşman olduğunu bl!ıyorum. 
Haklıdır dn... Hatta her makul, 
namuslu ve vatanperver Tilrk bu. 
na zaten du~mandır. Fakat Türk 
çiftçisinin ka1.anm'1sı ne gayri meş· 

h8Zlrladlğf eserler ·-Har~ ifriti ve • 
r- Y8zan -, 

1 fllıaa IOIAN 1 

Do.'1u cephesinde: 
( ea.,ı l incide) »-« 

tıin K ıL(ka .. ya yollannı kapatmak 
krıhn ıa-·aktır. 

F~kat, Almanlar '-hMtopol'u dil· 
,urmP.den Kalkalıya kıyısına atlanıak 
ı..ı~rler mir 1.aten, Doneç'tle ıı-tof 
alındıktan \'e Katkas~a kıyılarına 

~·rkıp rlemfryohı lrns'lldl!dt>..n !IODra 
:o;h a"toııot'un ana Ru~ya 11e mu\'R· 
ı.11.ıa"ı bibhlitlin kesnP.f'.ck 'e muka· 
\t•rııet kudreti ı.ııalacalklır. Bu itJ· 
hal'la, Almanlar doğuya ~ iirilmek 
i\'Jn Sh'aııtopol'ün dlişmeslnl llf'kle· 
ııı~ :r.onınd.a değlldlrler. 

Ticaret Vekôleti bunların tevzie tôbi tuiul

m asın ct karar verdi 
Ankara 17 (Telefonla) .....- Tica-ı raftan bU vasıtaların yedek psrça rudur, ne de kolay, rahat ve tatsız 

rE't Vekaletı, bur.dan sonra mem- ve malzeme ithalatı lı::I de tetkik bir knzanç olur. 
lekete ithal edilecek bllümum kam edilmektedir. Bu birlik frnlıyetc Vurgunculuk fcnn b.r iş midir? 
yon, kamyonet, otomobil, moto· ~cçer geçmez lhti~·aç sahipleri k.n· B .r cürum müdUr? Bırakalım. Tfırk 

dllerlne l(ızıın olan yeclek parça Vl' -;iftçlsl bir kaç ,.ıl vurguncu olsun. sıklet, ve bisikletin tcvzie tabi tu· ,. d d ğ "' d 
malzemeyi dooru an ° ruya ve Zatc,n onu:' vurgunculuğu cı ~ıı =r 

tulmasını kararlaştırmıştır. Bu su- kolaylıkla temtn edecekleri gibi blr temiz, asil, 
0 

kadar zararsız \'C c· 
retle nııkil vasıtalarının hakiki lh. takım lüzumsuz arayıcılar )·üzün.• mcğlnin kar§ılığıdır ki, hlı,· bir tüe
tıyaç sahlpleriııln ellerine ge!,'mesi den ii~·ı:t yükselmesinin önüı1c de 1 carın, esnafın vurgunculuk _ded ğ -
temin cdılm'ş olacaktır. Dlg<:r ta· geç,lmış olacaktır. mil. kotü ve zararlı kazancı ılc mu· 

kaycsc bılc c dilemez. ÇlinkU çlit-

hk A çiniu mahsulüniin b.raz yiıksek pıı. 

ma Um 1 ra etmesi demek kendi cmeil"n n 
1 tam karşılık gör~esl, sermayesinin Ankara da 

olan muhtekirler 
gelir getırmes' ve alıntcrinhı kıy
metlecmcsı demekt r ve bu değer 
bulu~, bugünkü iktısadl nizam ve· 
ya nızamsız.Jık ortasında pek yerin· 
de bir şeydir. ÇiCtçınin malının pa. 

Ankara, ı 7 (Telefonla) _ İs- rına aijtrr ve profesör Em·er Z •y 
tıttistik Umum Müdürlüğü wrimll tarafından hazırlanmıştır. Tctkik
çahşmalarına devam ctmckted r. te 1860 taribinde yapıH\n bir sa. 

Ögrendiğimizc ı;öre, 1stallst·k yım başlıca net cclerilc gösteril. 
Cep YılJığının dördünclisii bugiln- 1 mektedlr. Ayrıca. bu e~erdc şım. 
krde neşredilmiş olacaktır. Büyilk j diki hudutlıırımız dahllın~kl bır 
bir ihtiyacı karşrlaya.rı bu yıllık çok şehirler .n l 860 . tarı hine alt 
beş b'n niisha basıldığı lıulde htl. nüfus miktarlarını gör •b lrı:ek ve 
yaca kl'ıfi gclml'mektcdir. mukayese yapmak ımkfi'lına sahip 

Umum Müdürlüğün bastırmak- o1ac6ğız. ~u eserle tarihi istatıs. 
ta olduğu diğer lstatistlklcr de ı tikler ser•S ne başlı:yan Umum MtL 

1 d diır1iik bu voldak• çalışmaluınıt şun ar ır: 
1 

• 
devam cdec ktir. 

1 - 12 ne! cilt , büylik !stat ııt k Umum Mudürluk diğer tar-ıftnn 
yıllığı. 1 eski t~ basması tilr~?c ve ecncb 

2 - Harici 'shıtlstıklcrin tahlıL eserlerde bulunan Turklye hık. 
ler'nc a.t iki cilt. kınoakl rakamları ela tetkik eclc.

1 3 - Maliye istati tikler'. rek 1oplaırıakta ve iaşe Blrl t:ı'c 
4 - Torla mahsulleri lstatistlg. ;şblrliğl yaparak subıışılı;ı·ıı1 kiJv ı 
Bunlardan b <=ka c;ok alaka 7.irai ıstihsal i hakkında toplny.ı- 1 

uyandırat'ak b:r tetkik de yakı-da cnkları ınaliıınııtı kontrol ve t c;.. 

n"şredlll'cekt:r. Bu ctüd, Osmanlı nıf ctnıekted r. Bur:lar da ayrı b r 
İmparatorluğunun nüfus soyımla- neşriyat mevzuu olacaktır. 

Lava·, Anglo 
Saksonlara 
meyl~diyor 

'r ' ıl Rus· ~iman ı 
ı_ barbl __J 

Ooneı_· haı-ueıında :•uareı:al Tkno
~·f'ltko taarrwa de\ ant edl~or Taarrın 

llii~tl( hir fnk~f giifıtf'rnumıekle be· 
rabt.r, ~iirtl\ldlitüne \C lordıhj,'t
na dair ortada cineıııll bir eımnare de 
Y9ktar. AIM&nlann Harttof kMimlne 
tak,·lyc kan-etJerl getirdikleri dot· 
ru Me, hk Ahnan hatlan yarılıııı~ ,.e 

ltmlar lta.yll flerleml' demektir. An· ı 
ı•ak ...,.r "mdlye )(Har lle.rledlk
lerl me.te "·e ıtldıldan yerler hak
kıttda Jı~lr teY bilclfnnemlşkrdfr. 

Bunların arosmda oparfımon sahipleri de var 
(Ba,. ı incide) ((•lll) ra etmesi demek, paranın m-llcl ;_ (Başı 1 iıwide) § 

çinde Jşe yarar hnlde dönmesi, her Snlzbourg görlişrncslnden sonra ve mlşlerdlr. 
Bu Utbaria. Ruıı taarruzunun mu,·af- Ankara, 17 (Telefonla) - Milli 1 Ekmek kurtı dagıtımı memurla
fak oldutuna lhtlınal 'erilemez. Al- Xorunma mnhkemcsı son giinlcrde rındı;n Fahrin n memur.yet vazi· 
rııaıtlar Ruıı taarruzunu durdurmak ~'Iılll korunma kanununun muhte- fesini suiistimal ederek Albcr adın· 
için kaJ'1ılık taarru:r.lıtrı yapmak zo- lif maddelerine uygunsuz hareket·! da birine fazla miktarda kart ver. 
ruat1a kalıyorlar. bu da ıııuhareheniıı lcrlndcn dolayı haklarında da\'a a- 1 dlğl anlaşılmış ve muhakeme so
hal(t rlevam f'ftlğl w J{ız,, hao;kıı.ının çılnn bir çok şahısları muhtclıf ce-ı nur.da bu hal sabll görüldüğünd<•n 
ı.hrf'klt olıtutunu gl>6ternıe.ktf'dlr. zalara çarplırmı~ır. Bu meyanda Fahri 2 ay hapse ve 60 lıra ağır 

Bundan anlı\·oruz. ki )larcşal Ti- Sıt_kı Tankut'.. aphlmanının 
1 
~a~ı ı para cezasına mahkum edilmiştir. 

ıı~enko, Do~'de hu kıtı IJ ı :tıa7.ır- daırclerlnl yuksek bedelle k ra) a .Mahkemenin ha!ıflet:ci sebe lcrlc 
lannıUJhr: Almanwı ~yre utraş- vermek suretıle Milli Korunma ka. P 
tırB<"akhr. Bu yüı.den muharebeler nununa uygun!uz hareketten 1416 verdi!! bu cezayı müddeiumumilik 
!.'Ok ~tin 'e kanlı olacaktır. 

1 
ı ra ağır p&ra cezasına mahkum e· temyiz etmiştir. 

75 1 
dilmiştir. Doktor Hamit Osman Ol · Konyalı Hüsamettln artır.da birıs. 
cay da apartmanının kirasını arl- de tesblt edOen f'yntton fazla:-r 

1 tırmaktan ayni maddeye uyularak mal satmak suçundan 3 ay 15 gün 

kesin kazanması ve refaha doğru g'ttıkçe artan b'r şiddetle, mlhve· Almanlar mukabil taarruza 
gıtmesı demektir. Z.ra ç f ç n n c· ı rııı Fransaya karşı zaaf gcisterml. ıeçtller 
lıne biraz parn geçince cvvellı borç .recpğlr:i yazmıya dcvnm cdiyorlr;r. Berin, 17 (A.A.) - D. N. B. A-
larmı verir, sonra muvaffak olur· Vişi, 17 (AA.)_ Cumartesi ak ; nsının askeri kayr.aklardan öğ· 
sa birazını b.r,ktirir ve üstii yine şamı kabine Mareşal Petcniıı r.ya. rcndigloc göre, Harko! cephes n-1 
is~, toprağa, lşı;lyc gider. Yani setinde toplanmış, Lav:ıl ,·e Dar· dekl Rus t;.arruzları afır kayıplar· ı 
memlekete dağılır, umumi refahın lan Amerlkalılı:.rın talepleri iizcr·- J ıa püskürlülınüş ve bazı noktalar. 
ftmili olur. Ztraatiıı ve ı:iftç.nln ne Mnrt:r.ik hakkında açılan gö· ela karşı hUcumla ycpılmı:~tır. Tank 
mahiyeti, bunycsi budur. rü~mclcr UzcrJnde izahat vemls- Iorımız '\'e hücum toplarımız bu 

Halbuki, elindeki ve dilkkaııın- le rd r. karşı hucumlarda, bilhassa muvaf· 

mevsimler 
Y'1zan: ~J. 11. ZAL 

H arıı ırrıu ıntW!ihıt dolayMlle 

sahne ılc·ğiştlrınckle meş

gıılrliır Uhynclıt swnk men;lm baıjla 
ııınk lrLcreilir. Bunun l\'ln oradan 
ta~ıııı tara~ı:u topmını-,1ır. Uirman
~ nıta 't' ıll~ı·r cenup ıulalannda 
~aj!-mıır me, .. tınl çnt•nr:tır. Oralar
da clıt hnrıı gc' e~ t"<'cktır. 

Bunu knrı:ı Rus.) anın c~nııbunda 
kurlar erlınJ-;-. çıuıı urlar btraz kuru. 
mu!}tur. Ornda ılerhal Wdırnaalar 

ha~gih ı.-rml , ttr. Almanlar, &'eçea 
kı~ KPrç'd<' ~ crl~n Rw<lan ft!mek 
, .,. Krıfkas :l o:u lb,crindekl bir en
geli orlaıt~n kıtlılırnıak ~·ln Dle\111· 
ııı:rı ııı. kıı\"\'<'tfl harcketıını yapın.,,. 

lu rrhr. Hııııurılıt ıla ı..~ktfım~erdlr 

ki ~arlc <'l'lıhe,,lr11le nıliıilafaa haJhıı. 
ılc kal:ıı•aklı.ıı ı 'e b:ı-;;ka ~ıunet
l{'r•le ılah:ı kC'Stirmt' yolla.r4an netı
t'ı' arayac :ıkl:ırı hakkında yaprlaa 
lahnılnler ,Hrnhstır. lkJ ~·. Na
Jl'N'I' klloııırtre .. urcn bir e~ tı-
7erlntle aılaınBkıllı tutu'Jllllllk ör.e-
redir. 

\":ı.zın :'IDldaşma. .. ı, Awupaıma 

.c-arlıınclukl ha\·a çarp-.;malarntı da 
~ldıletlı>ndinnlşt.1r. Jn!Qllz. adlt.an
nm ı,tıı '" için en mü~•t Jne\ııkn 
~·aı.ıaşı)or. lnglllzler hem ~Dl •
tJnıaUerlnl öolı>Jnek, hftrl ...._,. 
yardım ntnıek. hf!m de Alman eh-il 
I~ ı 'luııa ha~:ı tadmı t&tıt.t$1ak 

ıııukı;ad12e lıU(•ııtııları ı.ık..,tınn~ 
lnrdır. 

Do~rusıı arnnırsa demokrMJ eır,t
hMfiııln lanı bir surette t~ 
elt• alabllerl'ğlndt>n ba~ek 

yepllfl t-ephe de A ~ ruı-nut gutmı. 
clakl ha' a ceıphe81dlr. Diğer ftplte
lerde teşebblioı hAlı\ Mihverin ~Hn
ıledlr. Dilediği um-, dllıed.lıt yer
de lılk:ıınıa g~iyor ve k_,,, taNlı 
hıtAkınla.rı beklf!nıek ~ Mı-

günde 
bir gemi 600 liraya, Hakkı N yazl 932 liraya 1 ve 617 Jıra ağır para cezasına malı 

mahküm olmu5lardır. küm edllın!ştır. 

d<ık. malını vurgun halındc b.ı;.:k<'- Londr.a, ı; (A.A.) _ Vlş den bil· fak olmuştur. Havu kuv:vetlerlm -
.ı.ına satan kimsenin ele geçlrC'ce~i dirlld ğlne göre, La\"al, dün akşam zJn desteklediği h.reketlı>r de Rus 
para bu işi gören ve memleket ik- gazetecilere Fransız hükıimctınir. lara ağır darb~ler lnd rd · Duşmnr. 
t.sadiyatına b r şey ilave ede , VL notasını okudukt, n sonra demlı:tir 1 bu muharebelerde 226 tank kay· 
ıktısadi hareketleri kolaylaştıran ki: 

1 

betmiştlr. Bunların 46 sı bomba u
bir para değildir. Bu, arlık deli ve Amiral Robert, Fransız hükü- çakları tarafınchn tahrip edilmiş· 
yolunu şaşırmış, hatta zr.rnr:ı bir mctlnın Antil adalarır.daki mtimes 1 tir. . lunıluru~·or. 
sermayedir. Bu scrmı;'ycnln ne sa· sllidir ''e Fransız hUkfıml'ti mu-

1 
. Alman teblij'I Bu 1Jil)1e olmakla ~raber 9'11k 

Amerika dört buçuk 
ayda 120 gen;ıi yaptı 

70 bin tonluk bir gemi 
80 günde inşa edildi 
Vaşington, 17 (A A ) - Reis 

Ruzveltin makamından ncşred'len 
resmi bir beyanname, geçen sene 
10 ayda yapılan bir gemin n bu se
ne 105 günde yapıldığı soylenmek· 
tcdlr. 

[ Uzaıııarll 'ı l 
llarlll---: 

Çin ; i)er, 
Mentung'u 
geri aldılar 

19 Mayıs 
hıbıne, ne de memlekete ve mille. vafakatin: bildirmeden Mç b r kn- Berlın, 17 (A.A.) - Alman or- ıtenmkra .. ı için &'~"" ~ lladar 
tc faydası vsrdır. ÇJtçınln malının I rar verınlyecektir. Amiral Robcrt. duları başkumandanlığının te~llğl: kora tlf'{.rtlıttr. Kara bulat'lar wa-
para etmesi demek bu dell serma. Frsnsız hükümct;ndcn aldıgı snla· Ker~· şehrinin ~imali şarklsındc "•mlıt kemlllP.rl tçlıll iimlt 1'fk1an 
yenin. bu namussuz knznııcın çift· lıiyct ve onu nla mu~bık olarak ha- magl{ıp clüsmanın h k iyelcri yarım 
r;i eline, çalışaıı eline. did ır.en eli· rekct etmektedir. l"ransa Jılç bir :ı.dıının ~ark ucunda pek dar bir 
ne, lfıyıklısı eline ve b.nnetice bü. ı:art altında V<' Antil adalarından sahsya sıkıştırılmıştır. Kerr; yolu 

S\l rgisi 
Anksra, 17 (Teleronıa) - 19 tün memleket muhitine dağılmıısı h.ç biri üzerindeki hak;mlyetlnden üzer:ndc k::çmakta olan Sovyct 

Mayısta şehrimiz halkevinde b.r ki· demektir ve bu kazanç msJı:uldlır, vngcçmlvccekt r. Her halde Aotll 1 kuv\'ctlcri hava taarruzları neUcc· 
tap sergısi ar;1lacaklır. Bu sergld yerir.dedlr, haklıdır. Alıntcrinln, adaları l•marlarında bulunmrkt sinde ağır k:ıyıplara u~ratılmıştır. 
Ebedi Şef Atatürk hakkında s m- yürek iiziintiisünün ve som:uz iç_ cılrın harp ve ticaret gemileri cc· Tam<ınskara'da gen ş yangınlar 
diye kadar tiirkçc ve ecnebi dlllcr. tlmai gayretin karşılığıdır. nebi bir devletin eline ger;m.yc. çıkarılmış. şiddetli lnfllaldara se· 
de neşrcdllmış 250 kadar eser bu Vurgunculuk ya~aktır. Vurgun· cektir. bebiyet verilmiştir. Bu bölgede Al. 
lunacaktır. euluk milli varlığı kemirir. Bunu Vaşıngtoıı, 17 (A.A.) - Bura man avcıları hava muharebelerin· 

!iııtııağa lınşlamııthr. 

ırııkat hunun bir nriut- tla har
hin uzamn!lıılır. Gfü:llomtb:thl ilınfmde 
k~lf hart-ketlPrll' ~~ttf'tc hlr Y'K 

Sergide ayrıca Ebedi şefın kit.'.lp btlivoruz. Fnkııt bırakalım ve hat· mahnllerinde Fransız notasının A· de h ç bir kayba ujraınadan 23 dUs Şimdi 75 gUndc bile denize ge_ Japonlar, lf ssa '7i eyaletine 1 1r. ~· .. ~rdım edelim, Türk çiftçisi kıı-j mln ı Robcrtc verll,mlş talimat ~ek 1 man tayyaresi döş!lrmilşlerdlr. ı dl lld ı.ı üzer nde çalışmalarını gösteren kıy .. ,, 
m r. r 1> görUlmustiır. ··h · f k · I 1 z~nmıya b.~.~lasın, hnt•.o. ,.0 k kazan_ Hndc olduğund·a· n bunn Jılç bir cc.

1 
K lrkof böJgcsl_nde Sovyet taar-p k k d 60 mu ım a v.ye er met ı Vl'!S!kalıır el yazıları, k·tnplar ... ..~ ... ,.. 1 

c yıı ın a gUnde b r gemi ve şlirl<'r teşhir edilecektir. sın. Çünkü onun kazanmasına vur· vap vermek luzumu olmı:dığı be· ruzları kanlı zayıatla akim bırakıl· 

\'arclır. ırak&t ondan soıara. ~eN!k 
k.,, bütKn ln!ianlar ~ IJllmclMen 
kAbu~ 1111\n1Ar88ını g'ÖS~. 

Harp lu°"' kadar Mbıe M. lıl&nwııtı 
de geli'<~k kış, mffyonlarca tm.aıa 
lbaşını yl~·ecek11r. 

Ankara at 
yarışları 

neticeleri 

lr:şa ederek yeni bir rekor kırılmı· getirdiler gunculuk denemez. l.rt'lmr.kte!Ur. mıttır. Burada cereyan ed~ mu-
• pek muhtemeldir. Y eni Delhl, 17 (AA.) - Dolu Fevzi J,iıtfi Karaosnıuotıu Vich~. lı ıA.A.) - Amerika no· hım.•belerde tahrip edl~n düşman 

Bu sene 10 mayısa kadar 120 Blrmanya yolu boyunca JaPonların A • k tasının devamı: 
gemi nsa cdılm ştır. harekat sahaı;ı ccnu uııda hare d • Bu şartlar ın•nlardır: 1 b k '"t m e r 1 a 1 tankları ~imdiye kadar 240 ı bul· 

Loııdra, 17 (A.A.) -- Kanadada. tn bulunan Çin kuvvetler• J:.ıpon- ' Serbest kürsü ı - Şlnıdl ~~ntil ndnlarında imin- mu~tur. 
ki gemi ınşa tezgtıhlarır.du hum· hırı 'Mcntuııg şehrinden atmı~lar- ordusu son ııan 1',ransız harp gemllerlle tıtyya- Şark cephesinin diter bölgele-
Jniih fııaliyct devam etmektedir. dır. Muharebede Japonlar 1000 den L 1 v. e b D r g a.. relerinin hare.ketsiz bırakıhna.sı !~in r:nde topçu ve ketif faaliyeti ol· Dün Ankaradıt llkb&har at·,.r~ 

dl L ., larıııın üçilncüsü yapılmı~ır. ı O bin tonllfıtoluk bir geminin tek- fazla kayıp vermişler r. k Amerikan nezareti altında filli ted· 
1 
muştur. 

ncs 60 günde ikmal edilmi5tlr Çunklng, 17 (A.A.) - San eya- provaya k&Jml 8mlll18 birler alınması, Laponyada ve Murmansk cephe. Yarıı;ların neticeleri şunl•dır: 
Va~ngton, 17 (A.A.) - Pearl let ndc Jnponlar Manotu:>d'.:ı taar- ceva bJ 2 _ Telli ve telsiz muhaberelcr}e Blrlnrt ya"': 

ll b h"dl ' d b i A · edl 1 .,.,. h b b h · h J sinde taarruzlarımız muvaffakıyet· ar our il scsır. en er mer. ruz yor ar. mu are e u şe rın azır anıyor 1 posta san!>ilrUnUn Amerikan makam- Birinci Sekban, ikinci Ya1'Ut, fi.. 
kan gcml kaybı 154 tür. Bu rıdedl 1 cenup - doğusurda Kanolcn ve Gcçend:? Tr&kyayn dair yazdı-· le neticelenmi~fr. 

1 
G 

ı ltmak tçln nereken tedbirler a. l\ion.,nal cyalctlerındc devam etmek d Lül b d b lnrı tarafından mllrakabest, Rutolar ytnnJ Yf!rl ,eri aldılar çilncü A at. anyan 245 lnın~. 
.. ğımız bir ynzı a . c urgaz a a- ı s - TJcaret meseleleriyle yolcula- fldnM Jar~: lın~ıaktadkır. 17 (AA ,..,._ te~iarp.o~lar Şch·hno !i:ahll e".·aletln- YapJ/acak biiyük manev- zı htiyaç ma~dclfcirıntc pklyadsağkıy. rın girip çıkmasının Amerikalılarca MoskO'\'a, 17 (A.A.) - R euter: Birine! M.hrace ikinci Süw·.4! 

' evyor , · ·) - .u.:ntz .. metlrdcn a_:ı-aı;ı ya ~n u una nezaret altında tutulmalı. Kraıınave. ZVl'.%0a .gazetesi Rtısla- ' J • 

bJrosu amiri Am.ral Keuren de· de dün t arruza geçmişlerdir. Bir rada bütün yeni si/8hler ve bunun ilzcrıııe bu glbı madde· 
4 

_ Fransız nskcrı ve bnht1 faali· rın dUn Harkof cephesinde 
20 

kadarı üçüncn Seyyare geldi. Ganyan 655, 
mlşl r ki: çok Jaı>0n kolları cenuba d<>ğru i- tecrübe edilecek ler!n ortsd&. knybolduğuna dair yetlerlnln polis ihtiyaçlarına inhisar meskOn yer kurtardıklarını yazmak- plAse 280 ve 135 kuruı. 

Amerik.1 Birleşik devletleri na- lcrlemd~ted r. duyduklarımızı yazmıştık. Lüle· tadır. Ur.thlctt yanş: 
sıt kiıtle halınde tanR ve tavvare Tokyo, 16 (A.A.) - Birmanya Vaşington, 17 (A .A.) - B r çok ka kamı B F lt Gu'·r· ettlrllmcsl, 

"'"' mücoah!tl ı üt !" .. 1 burgaz yma ' er h T~ko lff-rllyor 'apıyorsa öylece denizaltı gemile· cephcs rden gelen haberlerden Ja_ " er n ın a ..asına gore bu ,·· 1 b fıkraya uzun bl mek- r. -- Bııgiln Antli adalarında are-
d 1 vıl ı1onur:dan önce Ame ika Bir1e ) uce u · r kctsız bulunan Fransız tkeret gemi· j Moııkova, 1'}' (A.A. l - Kerç yan-r ı j ııpnuyu başlamıştır. pon kılalarınır: Man a ayın 2(}0 ki· •. ~ · r - tupla ce\·ap \'erınişt.ı-. Bu mektup· 

1 1 1 1 
n ti 

1 
Amarikan maduında , Kerç ~~rl vakınlannda 

Iometre şimalinde ehemmiyetli bir :;ık rlcvlC"tl<'ri mllwere Pl'k büyilk t diyor ki: er n n nsa ı -\!Ar ıu· a ' · 
ver olan Kutho'yu 15 nNıyısta zap- kuvvetlerle tnarruz edebilecek b ir a "E"er iaşe ic:lerlni Traky"cla tet· Birleşik De\'let\erinln emrine veril- anudane çarpı,malar devam ~tmek-Hind - Afgan 

hududu· 
sakin 

Birinci Alişah, ikinci Umacı, Ü" 

çüncO Dandi geld . Ganyan 320, 

plAse 115 ve 145 kuruş. 

111ihverin hoşnutsuzluk 
yaratmak faaliyeti 
muvaffak olamıyor 

t l.ondra, 17 ( A.A.) - Times gaze-
tSlnfn Yeni Dethldekl muhabiri bil

dlrfyoı-: 

Alınan memurları Hindistan • Af· 
g.ın hud d d k u un n l kabilelerde hoşnut-
11uzıu1< 1 d uya.ne ırmata Qalışıyorlarsa 
1-~ ınıı,·pffıık olrımıyorıar. Gerek 

nt, geı ek Afgan nınkamınrı hu
dutıarıııdn ısuıııu korumak arzusunda 
btı'un 

uyor!ar. Bugün hudutlar her 
7.:ımnndan ziyade sakındır. Mlh,·er 
('lçı lklerl Kı\bıldc !aalyeUcrinc dc
\•nm rdıyorlar. Fakat Afgım hUkQ
n•,..tı. h rbln başındanbcri aldığı ta
~arııızlığı korumak lçın elındm gelen 

J h 1 1 k ı o " .. tedir, Almanların Kf'r.,: 11ehrine gir-tetLlkleri blld1rilmektedir. a e gc ece t r. kike koyulan muharrir Lülebur- mesl, 

1 1''1odern h b' b" tü 11 · ,. U t 1 k ler'ıııde dikleri hakkında iddiaları teyit edil· Tokyo, 17 (A.A.) - Japonlar J.Y • - ar ın u n usu er!, 1 gazdaki ıncclcmes'ni yaparken beş ., l<,ransız m s em e e memlş bulunmaktadır. 
Assam cyaletire miihlm takviye ve biltun sllfıhları kullanılacak o· dakika dışarısına çıkıp tem z Yli- bulunan Mik(lınet altını Ye parasının 
kıtaları getirmektedirler. lan manevraların pek yakında ya-1 rekli köylü d:ıyıl .. rın, öksiiz ve ilerde Fransız mlllctı tarafından kul-1 Harkof kesiminde fiddeUi nıtshare-

kl ... (A ) pıla ğı d I 1 l ~ l"nılm k Uz d durulması beler cereyan etmektedir. Tim""enko Çun ng, l ı .A. - Kuvvet· ca na a r Jarb ye Nazır ıt:ı- yoksul yavruların içlen gelen ses· " a ere on . ..,. 
Ç k 1 S 1 ı Bunlara Jcarşı Amerika Birleşik orduları balı istlkaml'Unde llerle-li bir n o u a ven nehr ni ge- nın verdiği haber bu miltı.llıayı !erini duysaydı kasabalı :ve koylü- h dır· mektediı"ler. Birçok mesk"'n -ahal-

çerck Proşaıı'ın 50 kilometre batı- kuvvetlendirmektedir. Oe\•leUeri de şunları kabule azır · " .. ., 
sında b r düşman birliğine şiddetle Bu manevrc.lar Vıışingtonda son nün ucuz, adil ve muntazam lstih- 1 - Fransız harp gemilerinin için· ler işgal edilmiştir. Almanlar bu cep 
hücum etmi5tir. Düşman Tcng - prova olarak telakki edilmektedir. kaklarla ı:aza klivuştuğunu, kahve_ de I<,ransız tayfasının bıraıuımuı, heye ihtiyat kuwcucri ıgetırmifler-
Şung" l doğru b:ıtı ıstikametinde çe- S•nl bulduğunu, yiizc yüz lht :kıir bu gemilerin Fraruıız bayra~nı tafı· dir • .Mıh\•erin yaptığı bir .karşı taar-
k.lmiştir. katan kara piyasanın tcs'rlndcn u· rnası ve Fransız malı olarak kalma- ru.z &\fçbir netice vermedifi gibi dUf-

H a V a zak tutulan köyltlniln ayax-ına ka· Fr k •9 • y•n 111ker manın 94 tank ka"betm i be Tokyo. 17 (A.A.) - Japon umu " sı, ansaya dönme MKt "' ., es 11e se p 
dar "erli malı yollandı~ını, ek. · 111 1 k u rlne gitmesi olmu11tur mi karargAhının bugün bildirdiğine .., 6 ve sı\ em mem e e e T • 

göre, Blrmanyadnkl İngiliz aııa kuv meklerln her giin tartılarak halka için Amerika tarafından gereken DUn gece, Mo.eko,·a radyosu Al· 
''etleri 13 mayısta Hint • Blr.man_ Çarpışma 1arı 1 tevzi <."dıldlğinnl hıın~ur, noksan C'k tedbirlerin alınması, maıııarın Hıu•kO( kMim!nde ehemmi· 
ya hududu çevrcs'ndc tamamHe meklcrin derhal müsadere ~dildi. :? ~ Amiral Robert'in Antil deni· yetıı hazırhklar yaptıklarını. fakat 

Derdüncü yarıf: 

Birinci Buket, 1krncı Demet, il

çüncü Çobankızı, Gan"an 190, pıt 

se 135, 205, 24-0 kuruş. 
Befin<'J ~arıt: 

Birİ.llcl tomurcuk, S«ınci Bora, il· 
çüncü Bozkurt. 

Üçilncü ve döraiinetı koşn:lar da 
çifte bahis 6 Hra vermiştir. 

19 Mayıs bayramı 
(Başı 1 lacide) ı. 

llUt•r ~ollarıla atletltt11"h:I büyilk te-yok edilmiştir. Mevcudu 20 b in k a_ devam edı·yor ğin', kasabada etiket ve fiyatların zindekl FrıınEıZ topraklarının Fran· bunların Rııa taarruzu kaJ'fıSında a-
dar olan Brltanya kıtaları 0 gün ı:ımarısız kontrolii karşısında kara sa hesabına en )1lksek memuru oln· 1<arrıete tıfradığını söylemiştir. 
1200 kişi kaybetmişlerdir. Japonlar p!yasanın nasıl ak piyasaya çcvrn- rak tanınması Fransız mahkemele·! DUn gecekı Sovyet tebliği, Rus dırlar. 
121 top, 3000 kamyon ve başka ta· ciiglııl ve kasabada, köyde biitan ih rlnln \'c sMI makamların oldukları harp gemılerlnln bir Alman kruva- Kayııerl, 17 (A.A.) - Atatiirk 
şıt ve 113 tank ele geçirmişlerdir. >.imanlar, büyük bir tiyar ,genç, çocuk, erkek ve kadın- gibi yerinde kalmaııı, zi>rilnll, bir muhribini ve bir naJdlvP ı.yrak koşll8Uua ltttralc ~ Kay-

zahllrlerle kaf'!Jllaytp ~-

Norveç Milli 
bayramı 

h . . tarının zırsat se!erbcrllğ nde nasıl 3 Gereken la.şeyi bu mfllitcmlc~ gemi.sini batırdklannı bildlrmlftlr: ı.erl afü•ll<'ri Snaı. lrndudıından m. 
arp gemtSI iş aldığını anlar, iftihar eder, sevi_ ke'ere temin etmek Ozere bir lktısa Bu sabah .Moako\•ada di•er bir 

h ld d 1 b a nlatma " bAren 96 kllomf.t :e mesafe ~~ batır ..l.ıl.ar nir ve her a e :raz ık arından anlaşması yapılma.cıı ve u. • nnmrlbiıı de bıtınldıfı söylınmlftlr. ......,. ao 
O dolayı tccssiir duyardı. ııın Fraruıı:r; mQıı;temlekl'Jerıyle kom- dün nat 21 de şehrimize g..a...&. ve 

.Almanlar 715 bin öltl , ·enliler ~-7 Berlln, 17 (A.A.) - Tebliğ: Kaymakamın lfııdcsinc göre. bu. şu topraklara da yayılması, Vali, lwmntanlar. \'11:1."\·et 1"4' ~ ..... 
H 

1 k 1 ı ı Moskova, 1 i ( A.A.) - Taas ajan- ... -.. afif muharebe tayyareleri IngU- nun hılflfına sözler, menfaatleri ze- 4. Fransız m!lstem e e er n n erkianı tarufııutan <'ihnhuri•et me ..... 
t t 1 a sının bir telgrafına göre, Si\·aatopol ,, " 

tınayı ı;-oltcnnektedlr. Afgıınlstan
dakı dllfman memurları baı,ıka yer-
1"rd<' de yaptıkları gibi bu memle
kctteıu ''azlyctıcrinden de faydalan- Kral Haakon: "Neslimiz de 
lllaktun çeklnmlyl'Cckleıdlr. Kabile- hürriyet ve istiklal sava. 
lcr orasında karışıklıklar çıkarmak Şlnı tekrar ele aldı,, dedi 
\'>hındaki gn~Tetierl bir ,,aşırtma 
Yarntınıık içindir. Kabile reislerinin L?ndra, 17 (A.A.) - Norveçte 
cHcrlnc dUşmo.n altınları akmakta- mlltı bayram olan 1914 anayasası. 
<'1,r. i',nknt bu altınlar d~man da- nın llfını yıldönilmli münascbetıle 
\'nsına değil, Hindistan harp gayret- Kıra! Haı:kon dün akşam r2dyoda 
!erine yaramaktadır. ÇUnkll bu ka- söylediği bir nutukta demişti r ki: 
bileler Hl.ndiııtan hUkQmetrıe lşblr- Bizim r.esl mlz de hürriyet ve is
liğl yapıyorlar. Bizzat kabile reisleri Uklal savaşını tekrar ele almıştır. 
arasında bile Japonya ve ortaklarına Dayanışlmız hiç bir zaman buaün. 
kar,ı öyle bir gUvenalzllk vardır kı kü kadar kuvvetli olmamıştır. Nor 
kabllelcrden Hint ordusuna yazılan "c; gcnçllfi atalarımızın bize bırak 
gn lllllllerın ~y,31 &'ittikçe aıtmak- tıe;ı m rastan tekrar faydalanacağı 
laaır. 1 güne kadar da;ma l!erl~c bakaca· 

erenin cenup eahlU üzerinde yaptık- dclencn adamlar tarafından çıka· başlıca ihraç mallarının 83 ın a m • danında .karşdannuşlardır. Bayrak 
'arı b. U dU d Pi th dt hayatın ko- etrafındaki muharebelerde 75,(l()O ır g n z uçuşun a yrnou rılmaktrdır. rak buralardaki lktısa meraslnılt! \ 'ali tarafınılan aJmarak 
limanında bulunan bUyilk tonajda bir 1 d • runması, tayye.relerln harekeUllz b_ı- Clen fazla Alman ölmUftUr. Al.nanla. AtatU k 

H 11 d K I• ""' t k r '1\ıı Ka~~riden Uk defa ~ harp "emisinl tam isabcUe batırm•"· 0 an a a JS )Jı.g ıakılması hakkında çabucak açık bır 2"1 muvaffaklyetslzliğe Uı1• 8 ma ta rk ,.,_ 
" ..,. d çe fiil nı..,..fir luuclıkı ko~ göfü .. lardır. Tayyareıerımız bundan başka kabı·nesı" •rurul .. cevap \"erilmesi JAzımdır. Dlfer tek- evaın ediyoruz. 

h Uy O , k bir cevapla Londra, 17 (..A .A.) - Annalist as· rlUrnllşttir • .Ruracla Xa.},.«'rl 1Z<9erl bir gamboUa bir .. ilebl a&1r hasar- • U!Jere yakında verilece b h 

,un. 

!ara ufratmlflardı;. & C~ı l inekle)(/) takdir ve dostça konu\'111ale.rla tetkik kert durum hakkında yazdığı blr ya- ııa 3 a kadar nöbet OOklenı&Jh>rd!r. 
Lo 

1 

ve Almanyanın Hollanda fevl<a!ilde edilebilir. zıda ~öyle diyor: Bu sahalı ısaat 7 de konnktaıı alman 
ndra 17 (A.A.) - Hava Neza- k k Ha k f k h ~ k 

1 . .' komisC'.rf St.'iss lnl)ııart Norveç'de M ı.·ranaız menfaaUerlnl l<oı-uyaca MF\reşal Timoçe..n onun r 0 e- aJra Vali tarıtrıııdan tletlere ~ 
ret bıldırlyor: · l k ı ı t ,... t zun n1t •aff 1 ıı .. Torboveıı'ln haiz olduğu salt'lhıyetle- \"e 1'"ı'ansız mlllr.Une mUstem e e e- s ınlnde yap ıı1• aarru n a' ın t•ullml~llr. Atletıor Kı~ir ı,._ 

Cumartesi gilnU, u· ser\•ıslnc men- rin aynin! ihraz edecektir. rlni sag-layaeak sulhçU bir anla,,mayı o!duğunu g&ıteren en ehemmlyetıı tlkaıııetınde ) ollarına cle'ıwn etıınek-
sup Spitfire Uplnde uçaklar lşgnl al- Londra, l7 (A.A.} Hatıandadıı ncak yUksek komiser ya.pablir ve emmarelerden biri de Almanlardan t edirler. 
tındakı topraklarda Alman mildafa- radyo 460 rehinenin tevkif edlldlğlııl ğer yUksek komiser durumu müra- pek çok esir alındıfına dair Ruslaı· Kırşehir, ı; (A.A.) _ Mucur at
alarını hırpalamak için tanrruzı de\•. blldırmlştır. Ayrıca 200 zabit nanı. kabe edemez olursa bu mO~tenıleke- tarafından llert 8Urillen lddlallll'dır. letlnlnln ııaat 18.2.> de ıtetinllklerl 
rlye lhareketlerlne yeniden başlamış- zcdi de temerküz kanıp'anna gönde· erin vaziyeti bozulur ve bu takdlrdc Sovyet bqkomutanl~ ulr sayısı- bfi) lik Tılr'k hayratı \'aU ıaratmclaa 
!ardır. Büyük gsz kazanlnrı, liman- rllmlştır. Alman polis şefi, bu husus- de Amerika Brlqik DevleUerl bun- na alt iddialarında daima mutedil t~Hnı ıtlınınış '<' Kırşeblrlllerln can
larda hav\IZ kapıları, şimendiferler ta b.r beyanne.mc il(' rederel< ileı·de ı ırın daha uzun zaman Ji'rıınsız m!lle- davranmıştır. Bu da bu seferki esir dan ihttranı H>: tazimlerlyle .ffaılke
taamıza. utrayan hedefle• den blrl<n· dahn sert daHanılaı:atını soylemlş- tınr aft ol Arak k imasını temin ede- ııayısı hakkında ileri sUrllten iddiayı 'inde hazırla.ııını, olan Jı~ıllll ,..&-
çıdır. tir, mcz. kuwetıendirmektedir. De konuJmuttur. 
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• -- ... VAT AN 

KAŞELERi 
BA Ş, DIŞ, NEZLE, GR İ Pı ROMATİZM~ 

Ve Bütün Ağrıları Derlı?J Kes~r. 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsallm Haizdir. İcabmda Günde 3 Kaşe !Umabilir. 

Galatasaray - Fener 
spor bayramı 

Galatasaraylılar' F enerbahçeyi 
3 - 1 mağlup ·ettiler 

' ~ ~ 1 Devlet Deniz Yolları ı~ııtme umum 
mldlrlfl§D llaaıarı 

KA R \DE:-1 17. H ATTI 

HARTI:\' HATTI 

l~\IIT }J,\TT( 

:\HTl>.\:\'l'A HAT'l'I 

BA~Dffi'.\I;\ HATTI 

KA.RAJUCTA Jl,\Tf( 

18-5-942 - 24-5-942 tari 
hin~ kadar muhtelif hatlara 
kalkacak v apurla rın isim1eri 
ve kal kış gün ve ~ aı:ı tleri ve 
ka l kacakları rı htımb r 

Salı 4.00 de Brzıırııın. Cuma 4.1)0 de 
Aksıı Galata rılıtımı•ıdan. 
Cumartesi l ı;.on de Kart<'ş Sirkeci 
rrhtımından 

Pe.rşemb<' S.00 de KemA! Tophane 
nhtı mır.dan. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 9,50 
de Sus, Cıımartru;i 14,00 dr. M11.rııkaz, 
Pazaı· 9.!'iO de Su'5 Gıtlr1ta rılıtımın

dHn. 
Pazarlesı. Çar.,anıha. ve Cuına S.M de 
Trak Galata nhtımıııdan. Ayrı<'a 

Çarşamb~ 20.00 de Mers!n Ye Cıımar
tesi 20.00 de ,\ııta:ya Tophane rıhtı
mından. 

Salı ve cuma tll.00 da Bıırtın Top-
hane' rıhtımı'ldnn. 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İCABINDA G ~ND• 3 ltA ŞE ALINA B İLİB 

Kartal Malmüdürlüğüıiden : 
Semti K aryesi Cinsi His!lesj 

Dolayba yolu Yakacık Hali arazi Taınam 
ii.r.el'inde 

::\liktarı 

9200 metre 
murabbaı 

Kıyn1cti Hududu 

460 lira Şarkan hazineye ait hali yer, gar
b;rn Barbarosun fuzuli işı;:alinckkı 
hazine yeri, ş;malenı hazıncye ait 
dağ, cenubcn Dolayba yolu 

Yukarda hudut ve cvsaft sairesi yazılı arazi müzayede ka'mcsindc yazılı şcrdt daircsinrlc satı. 
lığa c;ıke<rılmı~tır. Tııl plcr n yiizde ytdl buc:uk pey akc;csl ile satış c,:lınu olan 7.5.942 tarihındcn 27.5 
042 tarihir.e kadar Kartal Malmlidiirlüğiinc miincratları ilan olun ur. (5412) 

EUL M ACA 

, ' , ., f ' ,. , ' il ,, 

,, 

Soldan sağa: 1 yııp-

1'1R.OZ HATTI Pazar !l 00 rl~ I<cm21 Tophane rıhtt
mından. 

ınaga yar:ıyan b!rşcy. 2 - Usullii; 
1 Hayvan kundur~.sı. 3 - B!r crkr.k 

ı\V\'AI.m. H ATTI 

IZll lR H A'l 'l'I 

Çıırı:ıambn 12.00 de Bursa, Cunınrtesl 
12.00 de Mersin Sırkcci rıhtımından. 
Paz..'lr 13.00 dr- lznılr Galalu rıhtı-

ismf: Süvc:ri. 4 - Allaha inanıs 

1 tarzı; İngıliz matmazel; Tersi be-ı 
: yan edatı. 5 - Keserin ortası; Bu-

~OT: Vapur &tCerleri 
trlr.fon numaraları yazılı 
B:\.Ş ACEN'fE GAl,ATA 

mından. 

hakkında her türlü malumat a:ıaiıda 
acentelerimizden öğrenilebilir. 

: G<llat t rıhtımı Limanlar t.:mum Mü· 

l günkü gü de. 6 - Serinlct'cl bir 
.çki: Bıyıkta t;>uhınur. 7 - Gr.n•;-
1,k: Kurum; idrar. 8 - Yazıdan 

ahkam çıkarma alimi. 9 - B'lr· ' 

Onlatasuııy ,.e Fcncrhahı;enln eski hporcuları ge<;it resminde 

Galatasaray - Fencrbahc;e klUple
·imlz, diln, Fenerbahçc sUı.dında tcr
ip ettikleri gtlnlerlnl bir bayram se
lincl içinde bilyilk bir merasimle kut
uladılar. 

1500 metre - Birine:! Rıza Gala-' 
tasaray, ikinci Raif Galatasaray. 
Derece: 4.18.8/10 

Sırıkla atlama - Birinci Halit Fe
nerbahçe, ikinci Muhittin Galatasa
ray. Derece: 3.40 

dürlli~ü bina.sı altındrr 4236:? 

ŞUBE ACE~TF.LIGI GALAT A : Galata rrhtımı Mıntaka Liman reis· 
liği binaı:ı altında 40133 

s.TB E ACJl.lXTELIGI SiRKECi : Sirkeci, Yolcu salonu 22i40 
(551J:?l 

Mi&Z 

• v 

1 
1 

Heyecanlı bir seyirci kiltlcsl ara
·ındakl şeref locasında Orgeneral 
"e!hrelti:ı Altay, Vali ve Belediye 
tclııi, Istanbul Komutanı bulunmak
a ldı. 

YUkııck atlama - Birinci Mehmet 
ı..•encrba.bçe 1.63, ikinci Cevat Galata 
saray 1.60 

Bir sevgı ocagı 
Saat 15 de önde iki klllbUn eskileri 
lduğu lhatde yapılan bir geçit resmi 
'e merasim bıışladı. Yalnız Galata
arayWar arasında klUbUn kurucula
ının başında gelen Ali Sami, Cevdet 
foca, .Abidin Dnver, Tevfik Ali ve 
taba birçok Galatasaraylılar bıılun

vıakta idi. Buna mukabl F6nerbah
elllcr arasında da Fuat Hüsnü, Ra
:ıp, Alflettin, Sabih vardı. 

Ik! ktabün :futbolcUlerl, atletleri 
bunların arkasından geliyordu. Spor
•uların önünde de Çobll.n Mehmet ay 
/I dızlı lbayrağrnıızı taşıyordu. 

MCltad merasimden sonra Fener
bahç.e namına :Murat, Galatasaray 
namına da Salim, klUplcrlnln rcnk
erlni taşıyan çiçeklerle slislenmlş 

birer çelengi Ebedi Şef AtatürkUn 
bUstUnc 1-:oydular ve deıtıal atletizm 
mUsabaknlarına başlandı. 

Atletizm mUs11.bnkalArı neticeleri 

110 mAnialı - Birinci Fenerden 
SUha, ikinci yine Fcnerded Sudi. De
rece: 16.8 

800 metre - Birinci Galatasaray
dan Rıza Maksut, ikinci Galatasa
rnyd:ın Ahmet. Derece 2.2.2/10 

200 metre - Birinci Muzaffer Fe-
nerbahçe, ikinci Sami 
Derece: 22.8/10 

Fenerbahçe. 

Cirit - Birinci Kemal Fencrbah
çe 57.40; ikinci Varak Galata.aa1·ay. 

3000 metre - Birinci Eşref Gala
taııaray, ikinci Halil Fenerbahçe 
9.2.6/10 

Tekaütler ::Wa~ı 

Atletizm maçlarının devamı .sıra

~unda GalatASaray - Fenerbahçc te
kaütler! kar.~ıılaştılar. Burhan 1'"elek 
ldar~ndeki bu oyuna her iki takım 
kar~ılıklı olarak şu kadrolarla çıktı: 
Fencrbahçe: !lledim ·- Kadri, Yaşar -
Ragıp. Şekip, M. Reşat - Fazıl, AIA
cttln, Sabih, Sedat, Bedri. 

Galatasaray: A vnl - LOtCI, Bur
han - Hayri, Nihat, 1''azıl - Arif, Sa
!Ahattin, J.eblebf, Muelih, Haldun. 

Çok zevkli ve eğlenceli geçen bu 
oyunda nisbcten daha genç bir kad
ro lle oynayan Fenerliler birinci dev
rede 1, ikinci devrede de 1 gol ya
parak maçı 2 - O kazandılar. 

En son olarak iki ezeli rakibin 
birinci takımlr.rı sahada göründü. 
ler. 

Fenerbahçelller bugiin ylııe C!. 
hattan mahrum bulunuyorlardı. Bu 
na mukab·l sarı kırmızılılar fam 
kadrolarını muhafqza etmekte id -

--- (Ba'ı ~ ncide) 1§1 
evvel yüzde altı buçuğa kadar in
mlı;. Halbuki dünya yüzünde ço
cuk bakımının en ileri sayıldığı 
Finlandada sütte çocukların ölüm 
nisbeti yüzde beş buçuktur~ 

Son ıki senede iyi süt bulma
mak yüzünden n!sbet fırlamıştır. 
Buna çare diye ınek tedarik et
mek ve bunun için bir yer yap
mak yoluna gidilmiştir. Fakat in
şaat müsaadesi için yapılan mü
racaate koordinasyondan aylarca 
sonra menfi cevap gelmiştir. Ko
ordina~yonda bu işe fil~n numaralı 
kağıt diye elbette b!r memur 
bakmıştır. Eeer o memur bu mü
racaatın ark2sında. cemlyetın e
maneti halinde bir tııkım yavru
ların hayatı bulunduğunu düşü- ı 
nebilseydl b!r inek salaşı yapıL 
ması hakkındaki basit, ki.ilfetslz 
miiracaata mutlaka, evet, d•ye 
cevap Jıazırhır ve bu cevabı ça
buk yazardı. Bozuk süt yüzünden 
çıkan bir salgında dariilacczede 
bir günde on sekiz yavrunun öl. 
düğü görülmUştür. İnşaat müsa
adesi çıkmayınca mevcut yerler
den birini inek ahırı haline koy. 
mak yoluna gldilecektlr. 

100 - Blrlncı Fcncrbahçedcn Mu
zaffer, ikinci Galatasaraydan Cezmi. 
Derece: 11 saniye. 

Isveç bayrak - Birinci Fenerbah
çe 2.6.5 10 , ikinci Galata.saray. 

ler. M emlekette çocuk bakıcısı-

Oyuna karşılıklı hiicumlıırla baş na oluı ihtiyaç büyüktür. 
400 metre - Bırinci Ahmet Gala

ta.saray, ikinci Adnan Fenerbahçe. 
landı. RUzgiirı arkasına alan Ferer Burası normal şartlar altında 
IIJer blr an için Galatasaray kale~ı- memlekette en iyi çocuk bakımı 
ni zorlar glbi oldular. Fakat çok temin eder yerdir. Az hlm-

r ~©ı<dlyo' 
geçmeden oyun Fenerbahc;e nısıI metle burada çocuk bakımı 
sahasına int.kal ettı. Oyunda fut- kursları tertip edilebilir. Bugün 

BUGÜNKÜ PR OGRAM 
SABAH 

bol kalitesi çok dö,tiktü. Bir ma- bir çok aileler avuç dolusu para 
halle futbolli seyrediyorduk. sarfederck huiçten cocuk bakıcı

7.30 Program ve memleket sa-
at tıyıırı; 7..33 Radyo salon orkes
trası; 7.45 Ajans haberleri; !1.00 
Radyo salon orkestrası devamı; 
8.15 - 8 30 Evin saati. 

OÔLE 
12.30 Program ve saat Ayarı; 

12.33 Rast makamından şarkılar; 
12.45 Ajan'! haberleri; 13.00-13.30 
Şarkı ve UlrkUler. 

AK~AM 

ı 00 Program ve uat a.yarı: 

Ga.lat asaı-c&yın ilk : olü 
N hayet ı l inci dakikada Nuri

ııln hatalı bir çıkışından istifade e· 
den Cemil bu fırsatı kullanarak :\Iu 
radın müdahalesine ragmen ilk Ga 
latasaray golUnü kaydett . Bun. 

1 dan sonra da birinci devre sarı kır 
1 mı:ulıların baskısı altında geçtt Fa. 
kat bir aralık Melih boş kaleye to
pu alamıyarak muhakkak denecek 
bir gol fırsatı k.,.ı;ırdı ve devre de 
1-0 Galatasaray IC'h ne bilti. 

İKİ.SCİ D F.\'RE 
18 03 Radyo dans orkestruı; Maçın ikinci devresi de ayni şe-
18 50 Pası! heyeti; Hl.:lO Saat kide ve zevksiz olarak geçti. Bu 
Ayarı ve ajans haberleri; ıo.;;:; devrede Fenerliler kaleye, iki sc-
Serbest 10 dakika; lll.55 Saz e- • nedenberi Haydarpaşa takımında 
serleri; 20.15 Radyo gazetesi; kaleci oyr.amıynn Sabriyi, Mellhln 
20.45 Bır marş /iğreniyoruz - 1 yerine de İbrahlıni almışlardı. 
Haftnmn marşı, 21.00 Zıraat Bu devrede Sabrinln hataları 
takvlmı: 21.10 Şarkı ve tUrkU- Fenerbahceye ikı gole mal oldu. 
ler; 21.30 Konuşma (Posta ku- G 1 t lk ' ı l '' a a asarayın ,m c go u 
tusu): 21.45 Radyo senfoni or-

Altıncı dakikada Sat.>ri topu ka. 
kc!ltrası; 22.30 Saat Ayan. ajans çırdı. Gazanfer yet şcrck ikir.cı go-
haberlerj ve bo?Ealar; 22A5-22.50 lü kaydetti. .Bundan sonra Fencr
Yarınkı prcgram ve. kapanış. 

bahçeliler bir parça canlanır glb; 
L .... ______ ______ _,J oldular ve 22 inci dakikada Naci 

sı getirtiyorlar evlerine bir ecne. 
bi sokuyorlar ve küçilclik yavru
ya kendi dillr.den evvel bir ya
bancı d 1 öğretiyorlar. Yazık değil 
mi? Ecnebi kadınlara yapılan 
muameleyi görmek ve onların al
dığı parayı almak §Brtlle çocuk 
bakıcı yetişecek Türk kızı mı bu. 
lunmaz? 

Sonra çocuk doktorları !çir. bu
rası en iyi bir staj yerid r. Dok
torların asıl işi hasta çocuğa bak
mak degil, çocuğun sıhhatini ko
rumak üzere iyi bakım temin et
mektir. Sualime aldığım cevaba 

Fenerbahc;eyc bir gol kazandırdı. 
Bu golden sonra Sarı kırmızılı

lar, Fener nısıf sahasına yerleşti

ler. Sabrinln b.r hatası Galatı:sa

raylılara bir gol daha ka:uındırdı. 

Mac; ta bu suretle 3-1 Gıılatasa
rayın lehine b:tu. 

K emal ONA~ 
Bu maç hakkındaki diı~ünel':leri

miLi dl~er blr ;) &7.ıdll belirlmetc ça
l~cağu:. 

• 

göre staj yer• diye bu çok uygun 
sahadan istifade edilmiyor. Bazan 
gelen talebe, bir 1lyaretçi gibi 
beş, on dakika etrafa bakıp geçı
yorlar 
Halkımıza da DariilacC'zeye daha 
yakından aliıka göslcrmclid!r. NL 
tekim bir defa bu alakayı bağlıyan 
lar Dari.ilacezc yavrularma karşı 
ana baba şdkati duyuyorlar. Da
rülaceze yardım top1antısına ge. 
len Antı:lva ambarı müdiirii Meh
met Sipahioğlunun elinde bir pa
ket vardı. 

lç.nden yüzlerce emzik lastiği 

çıktı. Bunlar memlekette yok, 
Darülaceze de çok sıkıntı çeklyoı·. 
Mehmet Slpah oğlu Ea~detta yap
tığı sehayat esnasında bunu dı.1-

şünme>ği iş edinmiıi. seyahatinde l 

Dariılih:cze için böyle bir hC':!iye 
ile dö!lmüş. 

Kal!)lcrinde ana baba şclkııti 

duyan, fakat evlerine b·r çocuk a-
lıp büyütmt>k :zahmetine katlanamı 
ycı 11 nl<'c insan var. Bunlar Darü. 

l~cczeyt: uğrasalar orııdı:ki çocuk. 

lardan b:rini benimseseler, onu.ı 

ihtiyaçl;;rile meşgul olsalar ne k'.1 
dar :faydalı, kendileri için de ne 
kedıır tatlı ve hazlı bir şey ynp· 
rnış olurlar! ... 

Bcn.m üç yaşındaki yavrul:-ırı 

ziyaretim sıra~ında bunlara ait 
odada kıy2met kopuyordu. Ortc;. 
da bir tek top var. Ayağı kırıl
mış, alçıya konmuş bir yavru bu-
111u sımsıkı elinde tutuyor. El uza_ 
tılıııca yaygarayı basıyor. Diğ~r 

çocukların hepsl de "top• cliyc kı_ 
yamct koparıyorlar, ağlıyorlar. 
Öyle bir manzara ki insanın jç·ne 
işliyor. Bugün ilk işim bir kaı; top 
bulup oraya ı;:öndcrnıek olacak, 

~ arülacezcnin yalnız adı ho· 

imııl şuma gitmiyor. Sadece 

cSe\·g! ocağ1» dt.>sek nice olur? 
İddiasız bir isim ... Yardım iddia
sını, yoksuza vermenin kibrini bir 
tıırafa bırakıyor, cemiyet iç1nde. 
ki ec:as zembereğin sevgi olması 
l[ızım geleceğini hatırlatıyor. 

Sözü IJltirmedcn evvel Vali ve 
Belediye Reisi Doktor L\ıtfl Kır
darın adını da saygı ile yfıdctmck 
isterim. Lutfl Kırda!', ilk mektep
ten çıkınca, buranın çocuk kıS

mında asistan sıfııllle va:.r.ifc ııl
mış, o zamandanbcrl Dariilüceze. 
yl unutmamış. istar.bula vali olun 
ca ilk l~i buraya koşmak olmuş, 
yeni müdürii bulmuş, sc~;miş, on. 
dan sonra da Dari.iiücczenln var
lığına ve gel şmesine devamlı bır 
alaka göstermlştır. 

Ahmet Em in YAL!UAN 

saklar; Söz. 10 - Çok 'yi: 't'(•r.s:: ' 
innn ;:den. 11 - Takılımık; Rüz-
g .... ı .. 

~-..ıkı.ndan aşağıya: 1 - Bir ne· 
,.i ~eker. 2 - Üçüncü ol..rak: Eş
ya 3 - l\Iuhar;p taraflirtlan bır0 : 

Zt>:;:l,1. 4 - Coğrafya t'ıo.rlerin. 

den, nir sayı; Yemek. 5 - m.y· • 
Hın ~·:yeceği: Yanlışı I: Jgôııtıar. 
düner. 6 - Başına (l) ı:ellrse di

rektif olur; Bir soru. 7 - Mate. 
matikte kullanılan harf; Vilayet; 
Şehrin damarı. 8 - Karpit. 9 -
Yemin; Civar. 10 - Pahalı; Ya
barcı duran. 11 - Orta sıcaklık; 
Bir ölçü. 

Türkiye iŞ Bankası 
llesaplan 1942 lkramtra plim 

Ja41Dl:LllJı: 2 Şubat. ' Mayn, S A~to. 

ı DUnclteşria iadhlerinde yapı.Lir 
D\J?\"KU BUL.~CA?\'IN RALU 

Soldan sağa: 1 - Kara kedi;: 
Fa (kafa; yafa; şifa ). 2 - Al!cc-1 
nap. 3 - Laleler; D al. 4 - Akim; 
Ant. 5 - F 2k ir; Arka. 6 - Ada
lı. 7 - Ta (taka. tava, t asa); Alay 
alay. 8 - Miralay. 9 - Ses; N.;zi; 
İl. 10 - Al; Atmış; (A) lı (n). 
11 - Giz: İa; Re. 
Yukarıdan a~ağıya: 1 - Kala

fat; Saf (sol sağ; bir, iki). 2 -
Alaka; Ameli. 3 - Ekilir; ls 
(İs.kele. 1s-timbot). 4 - Acemi: 
(P(ar) mak. 5 - Kel; Ralanll. 
6 - Enez; Dalama. 7 - Da r (lık); 

Ayazı. 8 - İp: Alayiş. 9 - Darıl. 
l ~ - Frank; İle 11 - İtalyalı. 

Köylüye zeyiinlik 
dağıtı lıyor 

Ziraat Vekı'Ueti. zeytin mıntakala
rında bulunan yabanı zeytinlikleri 
alf\kalılara tesbit ettirmektedir. O(ç

rendiğlnıize .ı;-öre, Tire ve Odemi~ ka
zalarında t&blt işini bitiren heyet 
Kemalpaşa ve Kuşada."lı taraflarına 
gitmiştir. Diğ"er mıntakalarda da 
tesblt ı,ine de\•am edilmektedir. Tes
bit neticesinde miktar ve mahalleri 
anl8.J1ılacak olan bu ZC'ytlnl!kler, ıs

lah edilmek ve devamlı surette ba
kılmak şartile köyltilere dağıtılacak
tır. 

Emlaönl 
Halkevtaden 

Gençlik ve Spor Bayramı Evlmlz
de 19/5/94:? Salı gilnil ve ı;-ecesı a
ı:atıdaki programla kutlanacaktır. 
Bu toplantilıı.ra ı-,tırak etmek iste
yenlerin giri' kartlarını evimiz büro. 
sundan almalar! rica olunur. 

ı - Gündüz saat 15 de spor ııalo
numuzda spor hareketleri yapılacak
tır. 

2 - Gece saat :?1 de toplantı salo-
numuzda: 

A - ıstiklal marşı, 

B - Söz, 
C - Yurt ve Türk ili oyunları. 

ŞARK DERi TüRK 
1. aonlm Şlrkettadea: 

1941 senesi temettUatının t e\'ZJlne 
Idare .Meclisince karar verilmiştir. 

12 numaralı kupon mukabilinde his· 
sPlerinc isabet eden temettüü almak 
Uzerc htsscctarların Slrk<'Ci KoprUlil 
handa. 36 numarada Şirket Merkez.i
ne mliracaatları ilan olunur. 

llü IKBAMIYELEKI 

ı &Üt 2009 liralık = 2000,
a > 1000 > = 3000,-
2 > 760 > = 1500,-
3 > ~ > = 1503,-

lira 

> 
> 

> 

.o > 109 

50 > 50 
200 > 26 

> = 4000,- , 
> = 2UOO,- , 
> = 5000,- , 

10 > 2154) > = 2ö()Q,- > 200 > lU· > = 2000.- , \.. __ ....... ______________________ .....,. 

Devlet Dcmiryolları İlanları 
Muhammen bedel, mu-hl<knt teminat, ve miktarları ile cinsleri ,·c 

eksiltme giin ve saati nşa~ıdıı. ait olduğu ııstesi hrzasında yazılı muhtelif 
kereste, her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek Uzere ve kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu i'e girmek lııtiyenlerin listesi hi7.asıııdn yazılı mm·akkat tcmınııt 
ile kanunun tııyin etti~i vesika \°C tekliCl<'riııi R)'nl giln eksiltme ı:aatil1" 
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler :ı lira mukabilinde Ankarnda Merkez ve Haydo.rpaşadll 
Haydarpa!la veznesinde satılmaktadır. (5467~ , ·ı ı 

J;l'lte .)llktarı Cill81 '..'l11haınmen '..\fu\·akkat Eko.Utme ı:"1 1 

:-io. ~1S •hrdeli teminat ,-e aıttl 

l 
2 

3 

1000 
600 
550 

Gürgen dilme ve kala!! 
Meşe dilme ve kalas 
Karaağaç, di9budak, 
ceviz ve ıhlamur ka
lııs 

42000 L. 
43125 ı .. 

---4500 L.) 1.6.94.2 V' 
8150 L.) zartesi sıı 
3231,38L.) at 15 den 

) den itlbll" 

) ren 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cim!! MiktllTı 

Asit stilfirlk aıaf oO Gr. 
Asit Chlohy Ariquc 25 > 
Asit Nitrlque 15 > 
Asit Tartarique 10 > 
Ammoniacaque IG > 
Soud Costique ı:; > 
I<"erri sulfat 10 > 
Potas:ıe costiquc 10 > 
Sulfııte de cul\o'Te 5 > 
Potassluın lQdure 3 > 
Pota.'16ium Bısuırate 2 > 
Acid Citrıque l > 
Pernı&nganale de pota.sium 2 > 
Anilin ııa! 3 > 
Alkol absolU 5 > 

satııı 
ı - Yukarda. cimı ve miktarı yazılı klmye\1 eczalar pazarlıkltı 

alınacaktır. Jll 
2 - Pazarlık 29.5.942 cuma gUnll eaat 10,30 da Kabataşta Le\·tı~ 

şubesindeki merkez mUbayaa komisyonunda yapılacaktır. cÖC' 
3 - ı . teklilerin pazarlık iı;in tayin olunan gün \'c saatte teıcııf ){O

cek.:erl bedel ilzerin<len yU7.de 7,G güvenme para.sile birlilctc mt:ı:kOr 
misyona mUracaaUarı. (1j56:i) 

-~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~---______.,., 
Sa!Ubi ,.e :Nepiya t l\ludiirü : Ahmet Emin YALMıL"'li 

\ 'atan N~riyat '.Ciırk L td. ~ti. \'atan l\latbaau 


