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GÜNLÜK 

Avrupanm o Millet Meclisinde Bir vatandaşı-
Yeni Nizamı icicde • mız Bagv datta 
Türkiye bir istisna Tü~k. ceza kanununun bazı madde li ç edildi 
Teşkil edebilir mi? lerının iadili mü~akereleri yapıldıj • 

Ref·k ince: "Bize mükem el ve eksik Hüküm timiz Irak 1 
tle ~imanları dünyayı sevk SJZ bir ceza kanunile gelin~ceği hu'·ku"' e IG nezdinm • 
d ıdarege A ilah tarafın- 1 
ı:~ memur diye tanıyan söylendi, onu bek iyo:ruz.,, dedi. d . J f 
,.;~ıe,.fo bütün Avrupayı is- Ankara, 23 (Telefonla) - Onlar bu filtri kabul etmişler . e IC p 0u_.n e-//'f. ettikten sonra Tiir- Bugün toplanan Bii)'Ük Millet di. Fakat yeni Vekil, tC'krar ta- 8 
hı~~yi, yegane bir istisna Mecilsinde Türk ce?.a kanunu · dil echlecek maddeleri Meclise şa bü~lerde 
... 0 ında, lıür oe musta/;il nun bazı maddelerinin tadili getirmiştir. Ayrıca yeniden ta- Y 

GAZETESi 

iDARE YERi 
Nuruosmaniye, No. 84 Istanbul ~ 

Telgraf: YENİ SABAH İstanbul t 
'.rELEFON: 20795 

Her yerde S Kuruı 
--~~---~~~~~~__;;--6~ 

"•tılt hakkındaki müzakerelere ba.Şla dil edilmesi teklif edilen mad · b d 
lıiik~Jt!za etmesi, Türkiyeyi nırken söz alan Refik İnce, delerle eski mnddeleF arnsmda u~ ~ u 
1tıor~':1 ve nüfuzu alt.na al- muhtelıf defalar kürsüye gfl~- eEash bir fark da yoktur.,, -- - ! ~~~~~1~~11~11~1 

• 
1 fememesi kebil midir? rek ceza kanunu mnddcterinin Bundan sonra Refik fnce, ta· e' ,,...,... ..... ,.,.,_ 

1 nl sık tadil edilmesinde büyuk dil edilmek istenen macldeler ü- Bir alarm işareti esna- : 1 f.3~~-tfl!i~~ 
l-' m vzular olduğunu, hflkimler n urınde uzun uzadıy o~yanatfa I sında bir köşeye sığı- tıı 
~üse}in Cahid YALÇIN ve halkın ihtilfıf ettiklerini ileri bulunmuş ve demiştir kı: nan yataklı vagon me-

s sürmüş, ta.dil edilmelt üzere bu "- Bizce Adliye Vekilinin T - k ıuı ı t 
UriY.e ~e lrnlm yerleşerek maddelerden bazılarının üç de- kim olduğu meselesi dı:ğil, Acl· muru ur mar1mu 
'I'ürkıyeyi tamamen çe- fa daha tadil P.clildikletini bil· liye Vekfıletinin kendisi var . Zaim lrakh polisin 

!iQ ed virecek, dünyadan tec- dirmiş ve bu son tadil keyfiye- dır. Bize mükemmel ve eksik · gözleri onünde -halk 

.~e)eyieyceak bAiılm· AlanmtanaryafanıntarlıTürgınıw.. . tinin doğnı olmadığ:ııı, teklif siz bir ceza kanunile gelineceği tarafmdan linç edile-
,y y edilen lfiyiharun geri nlınmasını vadedildi. Bunu bekiemekteyiz. 
ttrn enı Arupa nizamını kabul istemiştir. Zaten esaslı hükümleri 'ibtiv::ı rek şehit edildi 
lrıaJt ek, Yahut bir harbi göze al- Refik İnce, ezcümle kanunla· etmiyen bu tadil lfıyiham geri Ankara, 23 (Hıısusi. Te-
davet~larından birini tercihe rın sık sı1< tadil edilmesinin is- ahnmalıdır.,, lefonla) - Aldıitın bir ha-

Geceleyin 11rojekför ı~ıkları altıncla bir Alman tan·aresinin hiicumu \'e para.5üt!'ü indirme i 

GiRİT' DE l--nı· d k. S ,~--. ~ -
Kıyasıya dÖvüşülüyor H ına a 1 e lflRH~ 

!ni?, e memesi limit olunabilir tikrara mani oldummıı bi1dire- So'"z alan Adlı'ye enC;u"nı''"l, bere \'C alakalılarla ,·aptı-
c· .... .ı Giridli kadınlann fedakarh~1 

l3 rek demiştri ki: mazbata muharriri, Salahaddin ğım kom~şmalar neticesine Kahire, 23 (a.a.) - Heuter Ve tebeamızın memlekete 
dönebilmeleri için Hükumet 
Ankara vapuru1ıu tahsis etti 

~ SUale cevap vermek için "- Adliye Vekili iken gere.k Yargı, k:munalrın sık sık ts.di· göre Fağdadda feci bir ha- ajanaının !{ahire hususi muha-
cı~a.ıun niçin haı·p ettiğini ŞükrU Saracoğluna gerek Fet- ie .uğramasının encümence de dise olmuşbır. Bir ıl'kdaşı- biri bildiriyor: 
~\' elidir. Almanyanın ilk hi Okyarn, ceza kanununun doğru bulunmadığını 'e bunun mız olan Mahmut Z'.'ıim adın ltalyan Yunanistana tecaviiz ili::; Versay muahedenamesi- tetkik edi'erek bir kül halinde Vekile nnlntıldığmı biidirmiş, daki bir Türk ge:ı.ci yerli ettiği gün Giridin dağlı kadın-
llll y Salanıaktan ibaretti. Bu- tnplanmasını ve yeni ba§tan .fakat Vekilce ileri sürülen es- bir polisin idaresizliği yil- lan ile Lfısitya mıntakasıwn o-
lı:ıiliiapına.k için de hak olarak Meclise gelmesini söylemiştim. (Sonu uyfa 5 sütun 3 de> zünden halkın 'ı\i('umuna valı kadınlan Yunan kralın -
~orlet Prensipini ileri sürü- maruz kalmış ' 'e linç edil- ı dan bir kadın alay tc§kili için Ankara radyo gazetesi sıra- Vekaletimiz tarafından icap e-
ao~d Almanya Cihan Harbi 8 • h • ı• 1 •h • miştir. müsaade almışlardı. Şimdi, gü- sında yapılan bir iş'atdan öğ- den teşcbbüsatta b ılunulnım;-

~.~~~~dii~ ır ezıme ın an çesı M.1 ,~·'M"" ~dyfa 
5

, ·"'"": ·:· ?ıfErJi~~r.E~~~::ız~ 2;~:~~~:~~i ~~:~ ::~~r:~F··?~E~!~~;:~~ 
""4{Q- 1 1 u a aa ıcın man paraşütçülerini avlamakta· kimselerin Türkiye,\'\~ avdeti ~ ÜZere dUnyanm her ta- e dır için hükumet, Devlet Denizyol- niyetle eeyahati için ayl'lcn ln-
~ a ı>ek çok taraftar buldu. , ' l ~keri mahfiller bu harbin en lan idaresinin (Ankara) vapu- giltere, Almanya ve İtalya hü-

~u!~~n:!!!i~:ı ~:~: ( Dunkerk) et rafın.da müdafaa hazırliklan 85 milyonluk tahsisat ~~~:~:1~~~~~~J:0e~y~~~ ~ü~~~sis ~~a~e ~~:~: ::~r~tleriyle temasıa·r yapımal}-
~nıı, ve Almanyanın pek şimdiye kadar tesbit etmek müm --------------------------

~~·~~~~~! 1 24 Mayıs 1 ~t:":~:·er:~~~ ::::: layihası Mecliste ~~h::r~dt~:.;,öı~:e:~~~: Akdenizde !'.•= ==a==E=s=M=:;;,=:=-· 
" "'dafii · b Ank ... ,,.., 23 (H··-·-~) Mı"lli ileri veya geri mevziler gı"bi §eY· ,,aya. ilhakı suretiyle man mu mn u raporunu ....... ,. w:.W)J - _- H A R p-_ 

~ ~lmanlann ,•ahcleti te- (Dunkerk) in müdafaasını GPneral (Weygand)a tebliğ et- Mildaf:a'aya 941 seneSinde sarf -::~~~<Sio~n~uP.aaiyf~•~5§•~ü~tu~n;:4:d_•_l T k 
lıı...~_edilnıie ve bUyük Almanya deruhte etmiş olan amiral (Ab- ti. General (Wcygand) bu ra- edilmek üzere 85 milyon lira- aribin en büyü TEBLl,>..LERİ 
~.talıakkuk et:t:iıilmi§ti. Or- rial) (Dunkerk) mtnt&Jramm bir pol:Un altına fU deıkenan no_ı -hk fevkalide tahsisat liyihası deniz Ve hava \j 
k..,.. YıUnız b" D · ko · ada haline ifrağ içın bütün köp· etmişti: "'Raporu .bana teblig e- meclise geJmi,tiı'. 
"'llt 1:Q !r ansıg ve n- ıiileri berhava etmeyı' karar · den Amiral (O<lend'hal) e rngi- -AnJCı>..ıa, 23 (Hususı1 - Ban- haı•bı• olmaktadır -~ eaelesi kalmı§tı; bir de · k 
h...: ~an milstemlekeleri da- laştırmış ve bu kararını da yi- 1iz donanmasının harekete geçe- , ka ve şirketlerın anuncn ayır-

- ·===· 
İngiliz Resmi Tebliği 

Kahire, 13 (a.a.) - Ortaşark 
Unmumi karargfLhının bugilıı
kü tebliği: 

&..~ o.ııııı t H' b üste ne Londradaki ı•ransız amiralı bilmesi i~in Londradaki bahri- m:ığa mecbur oldukları karışılık 
~ ihti~ ıtıer u m m- ıas·1 ......... 1. d r-~- Y·" 'Wlak"matının keyfı'yetten ha- ve ihtiyatlar mukabilinde veril-~ ol-- !"'fının müstacel bir vası ı e UCl.!P'uman an ~·e- "',... ... .. aı· V kr.ı ı· 
~" ~ğını söylüyordu. Al- ral (Weygand) a bildirmişti. berdar edilme:ini söyledim. Mu- mek uzere M ıye e "'e ınce 
ta...;~&nın Avrupada rahat du- Amiral (Ab .. ial) a göre bahis maileyh bana bu işiıı yapılmış yüzde Leş faizli ve altı§ar ay
·~ ve bir :istila harbine mevzuu ettiği köprüler atıldı- olduğunu söyledi. lık faiz kuponlarını muhtevi 
~Ylll'a<n • 1 a ğı ve lngiliz ordusile lngiliz 24 mayıs günü akı:ıama dogw _ hazine tahvilleri ihracına dair 
~~.....,.na emın ° unc donanm~ından da yardım gôr-

1 

· · ı1 k~--ı layiha-meclis rmımaıncsine a-~ riıı mUstemlekeler balı- ı~duı··.umumı vazıyet §U mer t.7.Ue lındı. Umumi ve mülhak büt-
taC"" ~Usaadekar bir politika düğü takdirde (Dunkerlt) mm- dıkl 
~ ~erek Almanyayı mem- takasın: müdafaa edebilir ve düş (Sonu uyfa & ıütun 6 da) çeler teka\itı. san arı müteda.-
bat.~l ~eceıtleri mtihakkaktı. vil se.rınayeli sandıklar fazla 
~ --ı.s_ g ıle koridor meselesi ise muharrirlerinın de inanmadık- §ecek ı...oaaar bir iilkeyc sahip paralariyle bu. teşebbüse i§ti-
l>.'.~tbi rnazur go"steremı"y"'cek la b" t 1~- litik 1 lni k eı· · ···1 t · · rik edeceklerdır. ~ • n ır aıul.ll po a oyun a- o a em ını ı:c..ııar e memış ı.ıı-
~ r ~eınmiyetsiu'U ve bunun nndan ve tabiyelerinden teşek- dir? Osmanlı imparatorluğu • J J 
lıiç ~Oliyle halledilmemesi için kül etmiyordu; hakiki bir prog~ zaınamnoa bile Alma.ılar Berlin- ihtiyar ari e 
~ &ebep yoktu. ram, Na.syonal - Sosyalizm için den Bağdada ve Basraya kadar 

'liıiıı at Versay muahedename- mukaddas bir kitap idi. uzanacak bir Alman imparator- •d J • 
'ei~le hakslZbklannı tamir iddi- İki seneye yakın zamandan- 1uğu ve milstemlekcsi hülynsını gı en erın 
~ esasıortaya <_:ıl{an Almanya, beri devam eden harp Mein beelemiyorlar mıydı? Bugün is-
~Uv 1 adımlarda kolayca Kampf'ın harfi harfine tatbikın- tila hırsı ve iştihası bakımından hububatı safın 
)et_ ;:ıa.ır.. olduktan !trOnra, milli- den ibarettir. Hitler Harp için- eski imparatorluğu gölgede bı- ) 
~il e1~1pini, her milletin müs- de İtalya ve Japonya ile Üçler rakan Almanyanın Türkiye gi- a ınıyor 
~re 0unası ve kendi kendisini Misakını yaparak dünynyı nasıl bi zengin, istismara kabiliyetli • 
'İlıi. ~':.hakkı bulunması kaide- paylaşacağını da ilan etti. Av- bir memkketi iı:;tibfaf etmesi, Bu iş için 200,000 
~S.:~ıgneıni§ ve Avrupayı istila rupa ile Afrika, Almanya ile yani ele geçirmeyi düşünme- ld 

"' e-,.1· i - ~ lt l ldı U k A J mesi aklın alacagwı bir ı'a mı"dir?. lira ayrı 1 ""· .. ,_ ın açıga wrmaga ayaya ayrı , za sya a- ~ 
~ . ..,§~ı. Şimdi bütün Avru- ponyaya verildi. Diğer taraflar Buna ancak bir takdirae ihti- Ankara, 23 (Tel~fonla) -
tU~ bilhassa Fransa ile İn· hakkında hiç bir şey söylenme- mal verilebilir. Eğer bizi Avru- Bulunt ukları mahaldPn kendi 
~ ~e, Almanyaya karşı bii- di. Şimdi Hi ler bütün Avru- pa devletleri arn.sında sayma- ihtiyaı:lnrih' nakledilmt!kte olnn 
~ g·~t §liphe ve emniyetsizlik payı istilaya muvaffak oldu . nuşl:ırsa ve başka bir tabiiyet kimseer taraf ıııdan satılmak is
~~ 08terôıişti, Çekoslovakya- Bazı memleketler Yeni Nizamı altına sokmağa karar \'ermiş- tenilen hububat, ba?diyat ve 
~ l>tı herkesin gözünü aç- kabul etmiş bultınuyor. Bir kıs- 1erse o zaman Almanyanın Tür- !Sonu eavfa 5 ılitu!l s da) 

~ke ~asyonal - Sosyıılizmin mı da henüz Alman tabiiyetini kiyeye tecavüz etmiyeceği iddia ı IVVVVVVVVV~ 
1fl. esını yüzünden düşürmüş- resmen imzalamamışlardır. Fa- olunabilir. Japonyaya yalnız U- HAR p 

l.ıgil kat hepsi de Alman nUfuzu '\"e zak Asya terkcdildiğine göre, - 111 ---.'\ 

tSı~~. ile deniz anlaşması hakimiyeti altındadır. Alman- Hindistanın, Irak, 1rn.n ve Tür
~ :ıuıgı zaman, Alman ga· Jarın iddiası ise Avrupayı ken- kiy~n!n!. Kudüs ve Suriyenjn, VAZl

8

YETı• 
~~e:ı1nı~atınnnı aç~ça ilan di sevk ve idareleri altında tan- Cezıretularabın mukadderatı 
~ · ngiltere ile denız anlaş- zim etmekten ibarettir. Rusyanın hissesine mi düştü t ltı~ı hakikt gayesi ve mana- Almanları Ailahın sevgili ve diye düşünülmek kabilclir. Fa
~ar tere ile Avrupayı pay· güzide kavmi diye gösteren, bü- kat §İmdiye kadar cereyan e
~l' tan ibal'etti, dediler. Al- tün medeniyeti Almanların ya- den vekayi böyle bir kararın 
~~.~ İngiltereyi denizlerde rattığını iddia eden ve Alınan- mevcudiyetini göstermiyor. Al-

Doğa Akdenizin
enıniyeti 

~lt"tt Yerlerde istediği gibi lan dünyayı sevk ve idareye manyanın da Türkiye kadar ____ Y._:A_Z_:A_N_: ___ ,. 
~dis': e eerbet5t; bırakacak ve Allah tarafından memur diye lezzetli bir lokmayı kolay kolay Emekli General 
:~i~ d~ ;Avnıpada ve prkta tanıyan Bitlerin bütün Avnı- elden kaçırmıyacağı muhakkak-
~ eldegıebı . hareket serbes .. ti· payı istila ettikten sonra Tür- tır. Türkiye, Bulgaristan, Slo- J--__ K_e_m_a_l_K_oç-=--e_r __ 
L..."""' t ... :" la aktı tn iliz k' · ,. b" · t' h vakya, Rumanya, Yunanistan 1 1 

• ~ bt•w,'"Uug o c . g • ıyeyı, yegane ır ıs ısna a - w D w Akd . . tin 
ı~un hiddetleri deniz an- linde, hür ve müstakil muhafa- kadar da mı rengin degildir? ogu enız emnıye -

t~.ııitndtnUahedeainin bu rubu- za etmesi, Türkiyeyi hüküm ve Binaenaleyh, "Yeni Avrupa Ni- de, sıklet merkezile bu sular-
~d l a.."llaınamazlığa gelme- nüfuzu altına almak istememesi zamı,, çerçevesi içine Türki- da bulunan, Canningham ar· 
~t ~lınneş•et ediyordu. Bu ya- kabil midir? Hitler uzak kıta· yenin de behemehal dahil bu- madalarile İngil.L: hava kuv
~e A.ı an gazetelerinde çık- larda, iptida! ve yan iptidai in- lunduğuna. güphe etmemelidir. vetleri en büyük tesiri haiz
l~~d tnan devlet adamlarının sanlarla meskfın yerlerde uzun Biz bugün Alman emperyalizmi dirler. Donanma ve )lava or
~l'hta an lşidildi. Almanyaya a- zahmet ve masraflarla mUstem· nazarında kurbanlık koyun gi- duları, rollerini ifa isin emin 
~ı~t- nıenıleket propaganda- lekeler kurmaktan ise mUstem- bi sıramızı bekler vaziyetteyiz. üslere muhtaçtırlar. Doğu 
~~dan uydurulup ta ken- lekeyi Avrupanın tA göbeğinde Sıramız da Suriye ve Irak zapt- Akdenizde karakteristik bir 
~ e ısnad edilmedi. tesis etmek daha münasip ol&- edildikten sonra gelecektir. Buh- Us, "Girit,. dir. 

~.ı..-_-anya şimdi Mein Kampf- cağını kendi kalrmiyle yazmış ranın başlangıcındanberi Al- Girit, atedenberl Akdeniz 
~ ~~lleri konan ve uzun uzun değil midir? Bu eseri bugün manyanın bize karşı takip ettiği harekatında sevkulceyşi e-, 
~11 h~cn politikayı takip etme- bili. Almanyada bir mukaddes politikayı gözden geçirirsek te- hemmJyetini muhafaza etmiş 
'l~~IUnıştı, GörUlüyordu ki kitap gibi her Almanın eline sadilf edeceğimiz hakikatlerin tir. Havalarda da harp silA.h 
~tı h:.ıunpr, muhalefette bulu- verilmiyor mu? Bitler Avrupa- de bu mütaleayı teyit ettiğini ve vasıtalarına f§lek yollar açıl 
l'i)a. hangi bir fırkanın ekse- da iki yüz milyon Alman çift- yann izah edeceğiz. (Sonu .. yfa 4 ıOtun 4 oı) 

taptığı gibi, ciddiyetine çisine rahat rahat, bol bol yeti- lltiseyin Cahid YALÇIN ~ 

DARLAN 
---··---

Ankara Radyo Gazetesi 

İngiliz membalan, Akdenizde 
Alman hava kuvvetleriyle İn
giliz deniz kuvvetleri arasında 
tarihin kaydettiği en muaz-

1 zam harbin cereyan etmekte ol
duğunu söylemektedirler. 

Almanla:· pazartesi gece Gi
ridc hücum etmişler, havalar
dan para~litçüler ve denizden 
hücumbotlariyle Jut'at sevkine 
teşebbüs etmişlerdir. Hücumbot 
1ariyle ilk sevkiyat teşebbUsü 
kısmen muvaffak olmu!i ve bu

Libyada: Tobruk ve Sollum 
bölgelerinde devriyelerimiz faa
liyetlerine de\'am etmişlerdir. 

Habc.şistanda: Gf?ler muha
rebesi memnuniyetı mucip bir 
şekilde inkişaf etmektedir. 

Irakta: Kıtalarımız Salleja 
§Chrinin kenar mahallelerine 
muvakkaten girmeğe muvaffak 
olan düşmanın mukabil hücum· 
ları muvaffakıyetle kırılmış 20 

(Sonu sayfa 5 siltı.n 6 da1 

nun üzerine Almanlar torpido nin yolunu kesmişler ve bir 
botların himayesinde bulunan taraftan İngiliz deniz kuvYet
nakliyelerle Giı:ide asker ihra- 1eri, diğer taraftan Alman ha
cına tc§ebbüs etmişlerdir. Fa- va ku\'Vetleri arasında şiddetli 
kat bu teşebbüs de muvaffak ve amansız bir harp başlamış -
olamamış, İngilizler torpido- tır. 
ları ve nakliye gemilerini batır- Akdenizde tarihin kaydettiği 
mışlardır. bu en büyük deniz ve havn har-

Franslz donanmasının 1 Bunun üzerine Almanlar ikin- bi hakkında İngilizler henüz 
1 ci kafile olarak 30 gemiden mü- malumat vermemektedirler. 

f e S 11• m e d 
1
• , d 

1
• 
0 
.. 
1
• n 

1
• rekkep bir kafileyi muhriple- Maahaza İngilizler deniz yolilc 

rin himayesine vererek asker Giride tek Alman askerinin gel
sevkine tc>şebbils etmişlerse de memiş olduğunu beyan etmekte-

i n kar etti ama sarih =t=ngı="li=z =de=ıı=iz =ku=vv=et=le=ri =k=af=ile=~=d=ir=ler=. ====== .... == 

bir şey de söylemedi 
• 

Fransa.-.. Amerika ·Fransa yaşayacaktır 
posta munasebet· 

leri kesildi ı Yazan : Aka Gündüz 
' = ....-----------------. 

Ankara Radyo Gazetesi 1 

Amiral (Darlan) beyanatın
da .It'ransız donanmasının Mih
ver Devletlerine teslim edileceği 
hakkındaki şayiaları inkar et-1 
mişse de sarih ve kat'i olarak 
bir eey de söylememiştir. f 

Vichy, 23 (a.a.) - Ba.şvekil 
muavini amiral Darlan bu~
kü öğle üzeri radyuda şu nut
ku irad etmiştir: 

Fransızlar, 
Şefim.iz mareşal Petain B. 

Bitlerin davetine kendisinin 
nzasile icabet ettiğimı ve Al
man devlet reisi ile yaptığım 
görüşmenin gerek hükfunet ge
rek kendisi tarafından tasvip 
edildiğini size daha evvel söy -
lemit bulunuyor. B. Hit!er ben-

(Sonu Hyfa 5 ıOtun l de) 

Dünyaya medeniyeti, beşere 
hürriyeti veren Fransayı mah
voldu sananlar, yüzde yüz al
danırlar, Fı·ansa yaşıyaca.kt.ır. 

l<"'ransayı Almanya mağlup 
etmemiştir. Fransa, Fransayı 
ycndirmemiştir. Fransa, bHdi
ğimiz, sevdiğinıiz cesur ve fa
ziletli Fransadır. 

Fransayı bu muztarip ve pe
rişan hale sokanlar; her nasılsa 
Fransız tebeası sayılan kUçük 
bir sürü soysuzJardır. 

Son yirmi yıl i<;inde bu soy
suzlar, Fransız fazileti ile ala· 
bildiklerine oynamışlardır. Bir
çok idelojileri - mlisbet veya 
menfi olsun - dejenere etmeği 
vazife edinmişlerdir. 
DUnyanın her tarafında ko

münist vardır. Fakat Fransa
daki dejeneredir. Moslrnvada da 

ocağı \•ar, fakat deienere olma· 
mışür. M'Os:mva k'omünizması
nın vatanseverliğini, devletse
vcrliğini, rejimseverliğini gör-
miyen var mı? • 
Dünyanın her .tarafında fa

çist vardır~ Fakat Fmnsadaki 
dejenere idj. Rom1ıda da o ağı 
var, fakat beklediğimiz derece
de soysuzlaşmamıştır. Röm:ı. 
fnç.'ımasmııı biitihı mağlubi) ._t. 
lere rağmen nasıl çırpındığını 
bilnıiyen var mı? 
Dünyanın her tarafında na

zist vatdır. Fakat Fransradakl 
daha ilk gününde dejenere ol
du. Berlindc de ocağı var. Fa
kat Heı· Hcs'in problemlerine 
rıı.:,tYınen tutunmağa uğraşıyor. 
BeŞ, ve hatta altı duygumuzla 
görmüyor muyuz? 

Harp malulü ve ideal şehidi 
Majino; Fransayı çelik çember 
içine almak istedi. Bu çemberin 
bir parçasına ait tahsisatı ne 
zorluklarla aldığını bilmiyor 
muyuz? 

Bu harpten önce Fransayı i
çinden yıkmak istiyen Fransı:: 
teberun soysuilar öyle çalıştılar, 

(Sonu aayfa 5 sUtun 1 de) 
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l ANLAT AN : BiR GAZE.IE;CI 
......__~~~~~~~~~~~ 

uhtekir 
boncukçu 

Harpten sonra ilk defa Fati cinaye 
ti kurbanları 

13 yaşında bir otobüs 

biletçisinden şikayet 
ediliyor 

-60- - Daimi karilerinizd-m biri· 
yiın. Herı:;ün otobüs veya o
tobüs.;;ülcrin şikayetini gaze
telerde okurum, bunların a -
sına bir de benim ;esim gir• e-Hayır<_ Sizinkisi ağır bir 

letarji vak':m !. 
- .Mikrobıle mi!.. lılikrop 

yilzilnden mi? .• 
~ - Hayır! .. lolilı:ropla mllna. -
l sebeti yolı: ! Veya bunun mikrop 
lar vaaıta.ııile vuku& ı;eleni de 
Yardır da henüz bp alemince 
aalfım olm8.llll§br !. 
f - Siz, benim letarji lııuhraııı 
llll neye atfettiniz?.. ' 

- Vallahi •. Siu 1'1Öy!i1yorum 
ya, muhtelif nazariyeleı- ileri üa
riildü ! . Biliyomınuz ki derin ve 
ağır letarji hallerinin muhtelif 
sebepleri vardır! .. Oyle adamlar 
vardır ki, ağır bir letarji aks&
Bile sızar kalır, onlan hazan 
öldü diye diri diri gömdükleri 
bile vılki olur! .• 
~-Oh! .. 

- Evet!.. Buna benzer çok 
vak• al ar olmuştur!. Frengi nu.lı.
ropian, saralar, şiddetli gelen n 
muıni felçler böyle haller mey
dana getirebilir!.. Fakat sizinki 
büylesi değil! .. Bazı siddetli sa
demeler, dü.şmeler ôimağrlaki 
merkezleri muvakkat felce uğ
ratmak suretile letarji hali mey
dana getirebilirler!.. Sonra.. 
hatta.. ne bileyim.. bazı kimyevi 
vasıtalar kullanılarak dimağda 

1
. 

&n.i değişmeler vukua getirilmek 
suret,ıe de letarji husule gele
bilir! .. 

- Bravo, doktor!.. Demek 
bazı kimyevi vasıtalarla ani su
rette bu hal ika olunabilir! .. 

- Şiıphesiz!.. Fakat sizinki 
ııiddetli bir diişme netice.si de <r 
mıış olahi!ir!.. Zira Biz apart
man merclivenlerinden düştüğü
nüzü bilmem, hatırlıyor mwıu
nuz? .• 

- Şüphesiz hatırlıyorum, 
doktor!. l<'akat ben kimyevi bir 
madde tesirile uyutulduğuma 
daha ziyade hükmediyorum!. 

- Kim_ evi madde mi? .• 
- Evet!.. 1 

- Fa.kat bu ne münasebet?. 
- İşte onu sormayınız!. Zira 

< tlşmeden evvel, insanda şid -
<ietli tesiri yapabileceğ.ne hiç 
!)lpbem olmıyan feci ve garip 
b.r gaz yüzüme doğru Slkıldı.. 
B..ına eminim!.. 

- Ga.z mı?. Ne gazı? .. 
- Uyutucu, yahut dimağın 

m ırkezlerinde, buyurduğunuz gi 
bi, mühim ve muayyen değişik
likler ya.pan bir gaz!.. Bu, ola
bilir mi acaba? .. 

- Olabilir .. niçin olmasın? .. 
Bugün herşey olabilir!.. Keşfe
dilen gazları, bizzat, kimya ve 
tababet dahi tamamile bi.Jmi.. 
yor!.. 

- Ali, doktorcuğum! .• 
Genç ve kıymetli asistan gü

lerek ve yerinde duramıyarak: 
- Bakınız, san.ki siz kanaat 

getirmİljSin!Z, meseleyi hallet -
ı:n.işsi.niz gibi bir tavır aldınız!. 
Oldu mu ya?. Halbuki mesele 
bu kadarla bitiyor değil iti?. Le
tarji hallerinin en mühiın tarafı 
var!... 

- Mühim tarafı mı?.. 
- Şüphesiz! .• 
- Ne gibi? .. 
- Asıl muğlak ve eıırarengiz 

olan tarafı da bu! .. Bu vak'a
lıu-da ruhi ahvalin de büyük ro
lii olnıa.sı !.. Hatta, biliyorsunuz 
ki, birçok Hindli fakirler kendi 
iradelerile dimağlarında bu de
ğiııiklikleri vücude getirerek le
tarjik uyku halinde geçerler, hat 
ta günlerce kendilerini kumlar, 
topraklar altına gömdürenler .. 
su içine koyduranlar dahi gö
rülür!.. Onun için ipnotik ve 

Yeni "' Sabah 
ABONE BEDELİ -TDrklye Ecnebi 

SENELiK 
6 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 K .... 2700 K .... 
750 " 1450 • 
400 • 100 • 
160 » soo • 

TAKViM 
.._. 24 Mayt• 1141 CUMARTUI 

27 RebiUflhU" 1360 
11 May .. 1157 

GUn 144, Ay S, Yıl: 941 • Hwr 11 

Gün .. !)Olo lklıwll 
9.08 4.43 8.41 üanl 
4.35 ı:ı.ıı 16.00 v-ı 

Akp"I v .... lmuk 

12.00 1.00 , 8.56 tzul 
19.l8 Sl.12 2.25 Vautt 

-- DiKKAT --
«Yeni Sabah> a ı:öoderilea yazılar 

ve evra.lt neıredilliıı ~ iade 
aluıımaz ve bunlann kayboJ.ınuın.. 

dan do~ lılı; b1" m ır w-t kabul 
edllmez. 

man~ tıeııirlerin, f.endnl.erfn 
bunda çok büyük rolü olabilir!. 
• - Manyetik mi dediniz?. 

- Evet, yani ipnotik telkin.
Jer demek istedim! •• 

Adet& iirpernıi§ bir halde dok 
torun yi.İ2iiııe bakıyordum. 

Genç asiııta.n beııım bu lıa.l.ime 
hayli gilldil. Sonra: 

- Acayip!. Sıze lıirdeııbire ne 
oldu?. 

Dedi İpnotili, manyetik fa
lan deyince ideta ko:"ktunuz!. 
_ - Doktor!, 

- Bu kadar llZ1lll bir letarji 
den kalktıktan sonra isa.bınız 
normal bir halde olmaaı zaten 
miim.kün değil!.. Galiba, onun 
için, bu nevi liı.flar Bizde hassa
ayet uyandırıyor! .• 

'iayır, aziz doktor. ha.yır!. 
Asa.bum bil&kis çok dinlemniş, 
gayet ııonnaJ h i e ıliyorum .. 
fakat ... 

- Ey, fakat? .• 
- Fakat sizi temin ederim ki 

korkum bir takım ruhiyat ilim
leri evhamından dolayı değil!.. 
Korkum şuradan ki, eğer buyur
duğunuz gibi manyetik tesirler 
bu vak'alara sebeb olabilinıe, o 
halde k.ıl.iniğiniz.e daha çok böy
le vak'alar o-elecektir! .. 

ikinci olarak bir 
kadın tevkif edildi 

:Marpuççularda boncukcu 
Henna ile tezgahtan bulunan 
Koço; gramını 30 - 40 paraya. 
vermeleri icı.p eden boncuklan 
6 kuruş gibi fihiş bir fiyatla 
sattıklarından adliv ye veril
mişlerdir. Asliye ikinci ceza 
mahkemesinde yapılan ilk du
ruşmalarını müteakıp hakların
da tevkü kararı verilmiştir. Bu 
suretle mahkemede ihtikar su
çile tevkif edilen kadınların a
dedi iki olmuştur. 

ihtikar izalesi 

Fakat ~1ürakaba 
teşkilatı takviy9 

edilecek 
Yeni memurlar için 

~urslar 2 hazirnnda 
açılacak 

Dün Alnıangaga 10 hin 
liralık yumurta satztldı 

Diin, harpten soı>ra hemen 
hemen ilk defa obrak Alman -
yaya yumurta ihraç edilmiştir. 
isi'anbu! Ticaret ve Sanayi O
dası mabafilindo i•gal altında 
bulunan orta Avrupa mercJeket 
!eri istisna ecllirr.e lJu hare -
ketin, harpten EOTira, Alman 
yaya ilk y.mıurta ihracı hare -
keti oidutıI n(;y!rnmi~tir. Al 

manyaya dün satılan yumurta
ların hangi ti • ri v~ ahdi f'.SSS 
üzerine yapıliığı knt"i surette 
bilinmiyoraa da satı.,ın ~best 
dÖ\."İZ il~ cereyan ~ttiği bo;:yan 
olur~ı.!tt.:ı dır. 

Alnıanyaya dün yapıta'! yu· 
murta ihraMtının 10 bın •ira -
!ık olduiu ta4min edilmck•e -
dir. 

z 
~~~~~-g~~---~~~~ 

Artık S 50 g. a.. lık e 
O paraya aa 

Küçük yaralı Şük
ran da dün öldü mektedir: , 

Evvelk.i r:ece Fatihte Ali Ce- Dün Taksimden Beşikta.1a 
mil a.dında bir gencin on beş Y-· inınek üzere YılJıı: • Tak:ıiııı 
çındaki ni.·anlısı Hayrilnnfaayı otobilslerınden 3018 se.yılı o
tabnnca ile öldürdüğünü ve 14, tobilse bindim. Ve dikkat ct
yıı.şmdaki ŞUkraw yaraladığı-, tim; bize b:let veren çocuk 
ru yazmıştık. 13 • 14 Ya§iarınıfo. gayıi reşit 

Haseki hastııhanesine yatırlı- bir çocuktur. B&I·uıı;.; lJu bı
rc :J olan genç kız yarasının te- let vcrer. ;;ocuk ne yaptı: On· 

· ,_ d- hah h stah ed deki eırada. oturan bes J. i iY · 
~);.:"tür1'." sa a an e mnafiyet bahcedcrek· bl'<-t 

MuayenflS>ni ynpan adliye kesml'di. Benimle arbda lıı: 
doktoru Enver Karan cesedin r=d«n onar k u.7 dı 'o bı 
defııbc ruhsat ermi']tir . ı z~ ver~i.:i. biletlere dikkat. ct

7
• 

\\.rJeıı nnora nazaran ı:tiik- tını. Bu l 'J. rusum da..ıl 
r;_nın al ğı yara karnınd~dır. ! kurı.; .. u~ t: ·etler. _Ş:ıynnı di1t: 
Kurşıın un t.Lra ,.,dan girmiş ve 1 kattır. ki. ey .çocuırın e~ela 
arkadan ç•kmıştır. il be.q kı§·yı ı~ti ı. etmesı :~ 

P l . 1 Aı· Cemi\' h .. b= dı> onar kur sa ıc l o w: suçu ı ı enuz v-~·co k , k b"I t -r-
''"llı t ı.ta ııf"l , ~-..ı.; •• r ur u ı e " °?, .. Y . 'Ş r. arı:ı 1 ı mesin 'en ve bı:.. ı da ı.b •b 

ı~ ıııdcdır. Her ~n yakalan- şahitlı olm:ısuıd:ın acaba k",..ı 
m<Uı bekle'lmeltt<'ilıı. 1 kazanır ye kL'!! k ybed r?. 
~wvvvvvv~ Bunu ke ı k u<!. ıe scrJ ı:ıı 

L.ri ia ve lr de alil<' darlara h lı!:t 
verm c li2ere gaz tenizin ta 
vassııtııııu diliyorum. 

Afir im: Ziyu C ·kun, re
şik a Sinanpaşı. mahallesi 

müm "li 
- Daha çok va.k'alar mı gele. 

cek? .. Piyat raürakabe teşkilatının 'l"ıcaret Vekfilclinin t ,tan-' 
takviye edıleeeğini yazmıştık. bul, Ankara ve İzmir niyet-' 

Belooiye htısat MüdJd~ ti, 
fn cela i,tihliıkini müm: 
mcrt.,be azaltmak ve francelayı 
yalnız hastalara ve ih.iyacı o
lırnlara tahsis etmek imkanlı: -
nnı a raııtiruıaktadır. 

Deva iı surette 
""ontr l ~ c ·-----........... ""---"-" 

vvvvv~~ 

- Evet' 
Genç a.aı;tan hem gülüyor, 1 

hem de şaşkın bir istihza ile 
yüzüme bakmakta.ıı. ksıdini ala
mıyordu: 

- Acayip, niçin acaba?. 
Dedi. ~ 

- İşte onu yalms size değil, 
bütün lstanbu!a izah edece --· ' gım ..• 

x 

Ticaret Vekaleti alakadar- !erinde bir kilt.!1k ekm~'!leri 
!ara verdi;;i emirde fiyat mü • 950 grama indiren kararnamc
rakabe teşkilatında çalışacak sinin tatbikine bu sabah tan iti
m em urların kursa. tabi tutul • haren başlanacaktır. ı 
masını bildirmiştir. Bu cihetle. Belediye İktisat Müdürlüğü 
ilk olarak yeniden teşkilata alı ekmeklerin yeni sikleti üzerine 1 

nacak memurlar, kurAA tabi fiyatlarını tc,,bit ederek kaza
tutulacaklardır. Kursların 2 lar vasıtasiyle fırıncılara tebliğ ı 
Haziranda başlıtaeağı bildiri!- etmiştir. Şehrimizde 950 
mektedir. gramlık ekıaeklerin fiyatı bir 

Belediyenin kanaatine naz:ı
ran bu hw usta en c~aslı ted
bir şehriıni2cleiti fraııcela fı
rınlarnın adedini tahdit etmek 
olacaktır. İkhsat Müdıirlüğü 
bu hususta tedkikler yapmak
tadır. 

t 
iy ·u, gıda maddeleri 

nin dcvamiı surette kontrolunü 
vf' ayni zamanda kaı.a ve nabi
yelerdc belediye işlerinin daha 1 
iyi bir şekild. organizasyonunu 
temin etmek maksadil<' emniyet 
te.,,kfüit racı-eur' ri e ı,Pn!ş şe -
kilde t~şd' i mc~ i ctwcğc kn· 
r:ır ve~· · ı ve b :ıun irin kn
z~ı.un bire tamim g:cindcrdl;, i ı 
nı yazrnı.;bk. 

Yetiş irme kurs\J büyOk 
rağbet örüyor 

{'nivc •e TıiJ F~kli !~i. Jııl 
talebe ıcın açılrnaHa ol n f;O'" 
nullii h tabalncıbrı yet r • 
r.ıc kurı:la-ı tal be tar.. ,ıı 
ç z blıyiik hır ııliUra ile k"""ı· 
!anmıştır. 

Radyo CUPa.rile Jı:uııı lı:aqıyıı... 

Hastahaneden çıkar çıkmaz, 1 

evvelİL, zavallı, bedbaht, gün gör 
memiş, meçhul c.ın.yetıerin en 
mazliım kurbanı Bahta.sorun 1 
kabrini ziyaret ettim. Bu taze 
kabrin başında o kadar miite
heyyiç oldum ki, bir aralık tek
rar bayıla.ca~ zannettim. 

Kurs günleri aynca ilİln olu- kiloluk ekınek fiyatlarına na.za
naeaktır. Program hazırdır. ran 20 para noksan olacaktır. 
Kurslann İstanbul, Ankara ve Bu suretle bu satnhtıın iti
İzmirde, veya bu üç şehrin h;,r baren ı;ehriınizde ekmek fiyatı 
hanl!,l birinde ihdas edilmesi . 12 kuııış 10 pal"a olarak tesbit 
muhtemeldir. ohmmuştur. j 

Diğer tar:ı.ftan L.rıncılar be
lediyeye m:l.raca'.lt ederek bir 
çuval undan bu~ün.lr'i ş:ırt'nr 
altında ancak 94 ekmek çıktı
ğını iddia etmektedirler. He 1-
buki belediye ekmek narhına 
eaas olarak bir çuval unclan 
96 ekmek çıktıi;'llll kr.bul et
mektedir. Belediye fırmcılırın 
bu hu~ustnlti iddiıtlamıı kabul 
etmektedir. Çünkü t •!adiye ta
rafından yapılan Fon tecrübeler· 
de bir çuval undan 103 ekmek 

Lu tan i 1\ l"zcr~ne ~('! ..,,l..,r da 
lıili•ıde ,ı " 1 r ı'iye e ı:; •cıl -
mi -tj.-. Bcı ı ·eri lrn t ıl ed rek 
hl'ycUer tt 1 il olun ,.:ştur. Her 
emniyet ., ·~ '·nun bı 1ediye 
io1 •ini iyi bir f ı.;ı 1 · tnk'p et
nıCFiııi temin r :ııa ''l 'erli· 

Bu sene son sınıfa gcçc-ı tıı· 
!ebe beş u.atıi.ıı: kısa bır ı ı 
gc recck nıutcakiLen kend .eı ıııe 
takpl€ i üı:crine Ynrdun f' · 
nr Bayanlar (, yeti~ 

Fiyat mürakabe memııru ol-
mak istiyenlerin kursa tii.bi tu- M AAR/ FT -
tulmak maksadı ile İaşe Müıı- • 1 

gJnderılec k bayan! ruı > 
rıııucsın o,ı~ 1 rd r v 
kü.çtik s ,;f taıeııt:.sm ı 1 
m uddeti 6lll!fi.ırı ua.n ~' 
almara.k 8011 sınır t obe] 
kın n da a fazln o c-.ık r. 

Fakat onun kabri başında, 
bütün varJ.ı.,auru dolduran bir 

teşarlığı fiyat mürakahe mil - o , • 1 

1 
ft j 

~';;;:i:;:ıne müracaat etm~aj la- nıversne ıa ·ası 
ye zul 'a: ·ı ta i 
c o:'I 1ı 1 'i uro•e~11i \ -;.r tnt • 
P" :.ıri tutula!'"::\ f .. t"". 

hınç duygusıle yemin ettim: M 
Hiçbi: yardımın dok:unnı.ıısı - ısırçarşısı 

na ımkan kalınıyan bu felaket-j 
!er artığı ve meçhul cinayetler 
kurbanı bedbaht arkadaşı.mm 1 timlaki etrafın-
ne pahasına olursa olsun ınti· , • _ • • .... 
kamını alacağıın, ölüm paha - dakı üçüzlu ıbtılaf 
sına dahi olsa.. d d• 

Hakikaten de bu ka'!'ıir ziya- evam e ıyoe 
reti ve bu mezar başında hisset İstimliiki tamamlana!! Mısır 
~pm vi~ galeyanları, benim 1 çarşısının tanzimi projeleri yü.I 
ıçın, belki hayatımda kendim -1 zünden, belediye, miiY.eler ida -
den hıçbır zaman bekleyemıye- resi ve eski eserleri koruma ce
ceğim bir~ ve cüret kaynağı miyeti arasında çıkan ilıtiJaf. 
teşkil etmiştir. !ar devam etmektedir. Belediye 

Mezardan döndükten sonra son defa. kendi noktai nazarını 
diiııündüm: nıUdafaa eden bir eslıe.bı muci-

1şte kara bahth Bahtaeor'un be ile Prost tarafından lıazırla-
söyle?-iği .. o~uı;tu. nan çarşının tanzim ı.ırojelerini 

O olmiiştU.. Maarif r eklletine göndermiş-
Ölüm sırası lıaı;ıa ge!nili>ti. tir. 
~ana veya benim etra.fıına, Prostun hazırladığı pl'Ojeye 

benı~. e;ratımda. olanlara. nazaran Mısır çarşısının ziya 
Nıçın · . .. .. ? almasını tl'min maksadile çar-
N~~;ıl bir olum·· şıda yeniden pencereler açılma-
Kımler. tarafından?. 61 Jii.zım gelmektedir. Diğer ta-
Tamamile meçhul. raftan yardımcı hal olarak kul-
Fakat olan vak'alar, meçhul !anılacak olan ~mm etrafı-

adamların __ v!' ~~ meç~ul, fakat na da dükkanlar ya.pılınası Ja
affetmez o~umun beni_ çok ):'a- zun gelmektedir. 
kından takı be başladığına şup- B ledi · b ·el · 
he bırakmıyor değil miycli? üze!' e . x:nın. u k~J e;-uı.~ 

E"e be d 'T İst m er ı reSl ve e.<> ı eser erL 
g r n e 0 ursem, an- koruma ccnı.iyeti itinu etmek-

bulda, benden sonra gerek be- ted' 
nim etrafımda gerek . insanlar ~İediyo bu proje kabul e • 
arasından, ge;ek l?elesıye,. meç- dilmedii'i takdirde Mısır çarşı
hul ve ~ç şuph~ız, hepsı ma- sının h°iı.ll olarak kullanımasıl-
sum ve bihaber ınsıınlardan ay- · k. b 1 adı" b 
ni ~ckilde, ayni meçhuller içinde nba ım ~ben 1'! tJ?lllhasmı~ını k~ea.te-
b. T' · · · · artık d ı mucı ayı ve ... 
ır o um zıncırının eva.m b"ld" · t' 

edip gidecePine tarn•mile kana- ı _ı_rınıı_R_._ır_. ________ 
1 

at ~etirmiştim. 
Onun için, hem artık ciddi 

bir tehlike altında bulundu:':una 
gilphe kalmıyan kendi hayatım 
için, hem de böyle ayni esraren
giz ve feci kurbanlar serisini teş 
kil edecek birçok masum İlhlan
ların hayatı için kat'i, kırasıya, 
azimli, aleni, pervasız bir mü
cadeleye hazırlanmam •lizımge
liyordu. 

Evveli, ne yapmam li.zımgel
diğini düşündüm. 

Vak'alann sürllklediği şüphe 
üç istik.aınete doğru yürUyor • 
du: 

Biri, hakikaten CalıDenln ve 
esrarengiz kardeşinin bir rol 
oynamalan ihtima!L 

Biri, mühendis Yücelten ve 
bilhassa isterik ve fena ruhlu 
kansı N"ımetin bird=bire İ§0 
karışmış olmaları. 

Üçüncü de, her iki cephe ile 
de temas ve münasebeti olan 
ııu esrarengU:; madam Damino 
Kagliyaı::i. 

Taksim • Yenimahle 
otobüs servisleri" 

- ,r8.ksim • Yenimahalle otobüs 
servisleri dün akşamrlan itiba
ren gece saat 24 e kadar sefer 
yapmağa başlamUJ!ardır. 

Sürpagop sahası tanzimi 
planı k<..bul edild;'ı', 

- Belediye imar müdilrlliğü ta.: 
rafından hazırlanan Sürpagop 
sa.hasının tanzimine ait p18.nlar, 
belediye daimi encümeni tara
fından taııdik, Vali ve Beledi
ye Reisi Doktor Ul.tfi Kırdar 
tarafından mıı~ görülmüt
tilr. 
Yakında b.tbik mevkilııe arz 

olunacak pli.nlara nazaran dağ 
cılık kulübünün yanından Si
pahi ocağına kadar olan uhad• 
ve tramvay hıı.ttı gibıergihuıda 
16 apartman m.., olunacalrtır. 
Apartmanların ön taratlan sn. 
tunlu oJacalt ve arka cephele -
rinde gen.it tıır ~n L .. ıw bahı-___ , ..... _ ,, ~ 

............. '""'. ~ \ 

çıkmıştır. Eiı- ci'a !ıteI:d 
Bu sene Diyarbakırda yqııl •

1 
• " • uz sa" ı İ ~ dl" y V ril l 

Heyet perşeııılıvye 
hareket edlyor 

ması tekarrür ed~n üniversıte ı~tıwılıul L.:lrdiyeı,; ' rı: 
haftasına U,t.rak edecek prnfe-j 24 '5 941 tarihinden itib,.rcn Fiyat mürakabe !:o · )'011ıı 
sörler heyeti 23 mayıs ı.ıeışeınbe 950 gram olan bir ekmeğin be- Yine lıir lil nıuı evvelki gunkü to;:ılantıs111 • 
giinü hare'i..~t edecı>ktır. .l!Xtesi 1 ~eH ~n iki kuruş on para c'.cu- • d..1 bazı ıntlktır v aları Uzt-1 ıJl" 
cuma günü Ankıı.rada geçmıe-ı gıı ılan olunur. hide ha V ı de ç ıııst < u y ~": 
cek ve cumartesi günü tekrar m :ıyon, 111 , ı da, l· er ..cı 
rar hareketle pazar günü Di- Ü l ! r.eı"<liye Daimi Enciim~i leı· ıe G< m 1• •kı ,il~ 

Ç ... ~ e ,..ez.z o, Phr m'zu'~ buz. ••lı". Dl dün C: j c -' :1. • 
Yarbakıra varılacak ve bir haf- ... <:::: .. ap- - - ~ 1 1 1 ~ te-ıJ.ıhide hn\n.le ctn,: t·r. suw &<lıı '---ı 1 " ... ) P'*D , 
ta müddetle pıızar gününe ka- la yandıı:,_r 

1 
, • ,_,, a< •• , • ws,ıı ı 

dar konferanslar devam edecek- ı.. lıale artları~. na•.& n h'.' mı 
tir • Antalya ambanna ait olup lcdiyc• müteahhld" bir ır;:o bt• ·ı 1 Bu tacir, ) ı uru :ı E t '-

u .. n·ıvers'te talebe b'ırı·1 ~·1 Yalıya knutanın idarcsiwl ki hu• .ıec:e t slim edilmek şar- 1• , 1. """ ~~· 
~ nıotöre yıiklenmiş olan o J 1 t:' C s:ı.rıtime verect"!ı:tir. :Mü- m'.ISI · · .,e '1 c ayı ow 

nizamnamvsını Maarı f sulfrik . ke?.zab varilleri vi ç 1 tra"l 't de şehrin hPr ,,,.,,,.,,,_ 1 ~ :ıa.....ı. ..;n ~ • J..r. 
Vekaleti tasdik etti ile rıhtıma ·ıkarılmakta il:en de lıO.:~:ı buzu perakende ola-

1 
C..::.z.:>zcu r zı' i L "r " 

vinç kancası molör kapağına r .. k yuz paraya satnr.al.tır. •. . . t , · 1 " 
Üniversite Talebe Birliği ni- takılmış ve iki varil bo-salarak Şehrimizde hol mfktıır a- .. onc, O C '.l Jl tu ,J .. c .. 

zam.namesi Maarif Vekiileti ta- Y.uvarlanmıştır. Bun'ardan bi- mo'ly:ık b lundııihtıı:lı ıı b.ı se-

tedkik olunmaktadır. Nizamna- tı · 

rafından tedklk ve kabul olun- rı y~re diif;erek paralanmış ve ne buz imali•ıde hiç 1 ır sıh1' ı 
muştur. Nizamname bir de dığer biri ne ameleden Ylidufmı. çet:.m.iyecek ve mütr,hı\ide ıs. 
Dahiliye Vekaleti tarafından üzerine düşerek parçalanmuı- U:·di-"·i kadar buz ve.-,,-~k•ir. 1 

.. · d ıa inceleme r. 'i ~. l<:ıpı m~za • ~ .. 1.1 
me uzerm e yapı n · Amele Yusufun bütün ellJi e· t · · - .erde , 
!er bittikten sonra yeni sene ba-1 leri kömür gibi yanmıs ve vii- ~ŞC o'I 1 ya.:nı '- Be .,y un bıı ~ 
§lllda Talebe Birliği faaliyete et , .• 

~udüni.'.' muhtelif yerlerinde a- Uclediye Toı,hapı mezarıı~ı. l<ibatı ıyi n i 'erı: ış ~ 
geçecektir. ' Ü gır ınıı:ette yanıklar hasıl ol- nın tccc'ri rrc.gran:• a hara 1 bır mü et evve. ç k bozuk " J 

Talebe Birliğinin gayesi • muştur. l\.Iuaycm,sini adliye retle denın ctmekt ir. Mezıır· ır ı,! r dılze!mı t r. Fa t Jl 
nivcrsite gençligi arasında içti- doktoru Enver Katan yapmış lıfa dikilen 5000 aı;ac; tama · nun vc:n ği menfi hır nctıce 
mal yardımı kuvetlendırmek, ~ ve Cerrah paşa hastahane.sine men tutuıuş \'C yeoıi 1< mişttr. 0 ı , c I!" '-ZOZ k pai>l bı. ı ,,. 
niversitede şimdiye kakadar -~ knldınlmıştır. Nuri ve ~klımet B,.Jcdiye diğer tn~.,_f+ n Oskü - nı 1 ) um ;~ .z ı 1 

büyük bir eksi.le olar ı:o • arlında iki amele de han!çe y-a dard~lıi Frenl: t •3ini •'e teı;· • L :.ı 
mekte olan spor noksanının t&- rala11mu.'ardır. Tedavileri ya- rir<" kara.r Ycnn;~ir. ~ufayn J. ... 1..ı. ı..Lt. .......... mı. Jr. 
!afi etmek ve büyük bir spor or pılmıs.tır. ı ıı.ıoo u<:ac. d.ki'ecel.:"r. • r ,. •• •J!., i: 
ganizasyonu meydana ıretirme- ------------------·-----· ' .u .n ·u Jı::ı!!'C<.C~ •9 
ğe çalışmaktır. --- ır ü raeatın ye üııtı ~-

l{öy mek ~epleri içın bin Ilı lır Bu ::u ... dıin ld" ~· 
13 -ı. Lvı ·reye ıl il• 

bu senede 200,0uO • t:ı.ııı: .• ; tiDC t 

lira sarfedilecek J --..:.::::----------- .ur. 

- ıstanbul vilayeti köylerinde B ı· r ç u v a ! 1· n cro ı" I ,· z .ııl u z u l .. a ç ~ 
yapılmakta olan köy mekteple-
ri inşaatına. devam edilmekte- 1 ı ? r 
dir. Belediyenin yeni sene büt· • r a y a s a t ı ı r . o 
çesinc bu iş için 200 bin lira 
konmuştur. Bu para ile viliiyctin 
~ çok yerlerinde yapılacak köy İstanbul ikinci asliye ceza 

kteplcrinden maada şehri- mahkemesinde yeni bir ır illi 
lllll!:de modern ilk okullar inşa korunma dava.~ı netiGel!!nı:liı-11-
olunacaktır. Belediye köy mek - ı di ve suçlu fR.brikatör tarir 
tepleri için gelecek sene 200 bin Avram mahkUmıyet karnn 
lira tahsis edecektir. aldı. 

ilk tahsil çocuklarının Mahkemede okunan zabıt-
lara ve cereyan eden safahata 

sayımı göre iddia ve suç ıımlur: 
~ İstanbul Maarif Miidürlilğü Tahta.kalede fabrikatör ta. 
bu sene şehrimizde ilk tahsil ça- cir Avrama ait tıbbi ecza depo
ğına gelen çocukların sayımını 1 sunda 8 liraya mal olan fngiliz 
yapmağa karar vermiştir. Bu tuzunun beher çuvalı kar nis
auretle önümüzdeki mektep dev· I betinin ilavesinden sonra ancak 
resinde illmıekteplere ne kadar 10 liraya kadar satılması icap 
lllillf iJ!ve etmek veya. yeni mek- ederken Ahmet Otuzbir adın
tep açmalı: !Azım geleceği anlaşı.- da bir alıcıya çuvalını 16 lira

re muallim ihtiyacı ıia ~ Ahmet Otuzbir bu fiyat far-

kını dcriııı.l m·'rıı1 a' c komis· 
yonuna 1: l lirr \'e sur' ı ı 1

{ -

ktı" la z.: c varak ı t '111 e· 
dilerek ~d...ıycye S<;vkoluıını ıı -
tur. 

Avramı:.-ı ccre~an eden mu
hakemrııı°nde bu luddin ı~ tt 

şırı ya)!ll:ill ih tti<fır s;u.ıi t g ;. 
rülınüştür. 

Muhak e sona ettıek ka
rnra lıağlanım~tır. 

A ::ak suçlunun h re eti ve 
ettlği kilr bddi r k yük::· k 
görü!:nodiğindcn 25 l'rn a r 
par:ı ceza,ıivle 7 , u miıd· 

dctle maj;azl .r.ı'l e,tldinc ve 
200 kuruş 'Dalıkeıne b:ı.rcını:ı 
ödet.il.m.eslue kanu· vcnüııi tir. 

Jacaktır. Sayının neticesine gö-l dan venniştir. ı 

mıa o~ ......... .__....... ... ~------------------------~----~ 
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San'atta (İfade= e··~l· 
lagat= e Dque. e): 

G c:ı hıı.:. i i 'i = 

~ bİ le g-rÜperİ Ve tabiatlan ~lOYf..11.'1 kutıa :;.a•rnıi:;. J{ar-
' ~ ı.. • .., san atR?1, .eu .. ~ 

Q .. ki A • ·ı: µanu .... . c- ~ , ~ ' • 
? ~ynna ga~ - -- \'a'ı. ,.11 1• Bu ıı~ MI, bu 

tiyai'i OJlUD gibi hapa bir erkek '1' ne ;u,.,Uet? · z in . .:ıfaı. .. inı<r ~- rr...ı. • , ~~ ;::." 
- dw - d•• lar_v:ır u_d y ··! ... Gel, teni rıı:;.. yl. ·F're f·zn1m ığım uşun u. scnı gıyınan.ymı. sl'OJOJ _.,ı;ır,. • .:ı 

.. ~ , ::r ?!::: 

, , Demiş, ::a~l!ı;'l yakın<la bu- de ı ı· -:... . k 
T etr · a No. 28 · , lUlıan bir mar.,a:za~;~ wkm ş: L-.ı;.ı::. l aı 111. L 

ın- ' ı -li'ıı.i~t !;L.:legini. dooıınu 1 rz:ilı , 1 (la! c ·.;.-aı ;;: ~~~.~~°"' 
~ Si%i eğer kabul ede?'betıtz müte- nr ki dbtE.-eyi ona ıı;öre nla- ı tir, nıte!r » deme -

'l'«~~-\ı ""- l'111iUlda. faz. vnzı bir yemeğe davet etmek 15- yun. Büyük ~r. baharım ee- mek) m:U .. 
lıı ~- · <>im- lllll? Heırı khn· teı1nı. kelini giyml:ıe döoorsm. küeük ı;indir 1<i biı: "1"'~ .u 
llıı · "3..Jlıi de bom evde sımdı- - Hayır, te:;ckkii.r ederim. gelir dllttürü hyliya benıer- vcrn:c"i ve t:ı.."'"' n da cı an 

· · t:ını.m.. Böyle ola- Ben buraya gelirken yeınegt ye- · aın. . .t.eııı.neeile o da Q1l!arı r.1· ı faide !".örrıc:;. ı ifa , ve istifa-~- lfııt k kıı.ı>ısın aı;.ıl< g~ ıniştim. -· mı~. savuşmuş ... • ni'i tabirl::tiııc li&uıı~ııı; da 
ı;"""" · •i ' ltarıt'.a t.&hmin et- - Vakı! V'akit epeyce ı;uikti. Merlnıırr1~ hik:ilycyi anlırtiJk- r<',·a:: ve-.m 'rtır. Bu. bu kel' 'lıa. Q,ı ~,;lt t&l:ıil<f • Yukarı F'akat d.ı;rede biraz fazla ı~ tan tıonra: 1 \i'l: tı:ı »l<~'l'lw!e (elı:npros-
·~ r' l)alı~.a odanıa girdi· vardı. Çıktığım vakit her z:ı- _ Menfaat, ,,cytanın bile gi- yor l .Jll:.SUl'i'.l. !uıllanmağ'a, c-
1ııe ·• tam bıı s;raıliı. beıı :ıaıut yemek yediğim a~çı dük • remediği !!<.killere gırMektc .n- r"-'Yce ı;.,- =~ıu ... r.nb~ri a~
~ ~e gddan. Evet, IMı teııadüf hanındaki biıtün yemeltkr tı.- j ,...~ 0 1 bir :ıc-yu.nete nıaltKtir, <:er- m::, " W;:'Ulr.:?ı: it.in, oon de o 
~~'.1den müıı.hlil bir mevltie' kemniş lıulunayr,rdu. ll'.c..a o- t <.li. ı ıı l<la kı:.4.'ll ..;ru..,.,,. I'akat iti-1 

ilır. O t.:ılde i:-'.n h\ç ka- nun "'İn c'-e geldım. B::ı· ha- . ! rfu. etmeii_Vüı.;. ;;, .frc!1::~-i dalı:. 
t'- : ·"' f" on 1""7'2Tt:Sı:: - Nitı r :;. • ....... .. .....,.. "'1>ı.."."'Z :rol<. Mue!e aı:ık~ zır birşeyleı.· b la~ğımı lıy<or _,_ ııyır,•nctur. C'llllkiı (ex, clı~arı), 

ı.~y s .. ..ı.... 1'QiaSl be;:- ı·.z.rlr~se be.u.ı r:ıs!""Jlr,-
1 ·.~ oı:. ı:ze karşı. eeıt vı• I dum. Ya, aıze l!f•,~me •ı unııt-, mun lıu hık .i"ııini hU;rJ:ıd:. rµr' ·on. L ~. k, sı!;:mak, taz- I 

~ ~vnınmt... 'z de~- tum. Beıı öfle vakitler. eve f!t'I- Aa:>ba tnl'lhsh f.'ra.n;ız. :ıd~. ,- ,; 'tm '-) dr.:n.J..ti!'. Bi:- de 

r:lJ.1 c-"'el.. ...... 
yet J •ın • 
ye. ~~ı r 
·"' l itı 

~. ~Wcikat.en ına.ıınuyaca • mem. Yemeğim .. <lam.de, y.almt J ,., · · 'ır:tw) .•c.hı_ .tle!i_v:?T; :ı.z:l mann-1 
~

;;.:~A~ıııız· 1 .,. ... ,1 sanaca.,"ı- d . '·' 1 '·· ı v.ı.ıcuıı a nesi ,·nr.;;a ..... psı.nı "e'" l.ı 
_--uer.~.. "\;" aşçı a yeı·ım ... ~c uc cıs~ ot.:- c.tikten eor:ra E;>h.""?ldi d.a. sa!>C: 31. ( or~ Gv.ellll!xJ iı:c <le bu ke-

1 

. 

r 

u· tınız. Fakat ı:orüyor-ı kirhk. Bugün tes>ldii! ~- nıütt.efilıJeciL ı::ra> :ı-;m'lkl<· •h:ıc ce hi• •l'I ;lı;,ııı.ıı:.uzdR • eı-t<· 
c., < Ya, bunda lı ta cttnılı: Ma1Ullaf'ilı bu ~adü~c ımitcş. k· bilicik kL:-ı.u•uı; ü:nıdlni cır !- uk btı.lıisler•r.de i t· yarıyacı:ı' 

~. 
9
det bcmbe<raz tli;leriııi gil>ı kaim. Evimde ıizın gibi mr mı- dııı:ı rıkarmak iızere mi bıılımu· bt u i bi. m!n::.da kullıuıılagel-ı 

~et~ ı;illüyordu. Anaa bu \':l· ı;:ıfir bulacağımı Allah ban;ı il-

1 

y r? bir lımıu~i manr..cU.. kulltınılageJ 
lıir tU 1arşuııııda ne yıı.pa.::ağmı ın.,n etmiş olacak. , Maalıazıı mese!e ;;yıe ;.;~•ı"Ull- Ye h reketinde r mima.h bir t.a· 

1 htılde ~ u. ku~r~b amaw b.r j • Gülili;tiiler Cevdet tabii bir I düğü kadar t &i~ ~ <l<;;;ildi., ... ırı dE'rr.dc <•IW'. F!ai.ld olııım. ""~""'u <~ ~ • 
l~~ilit,.~·- ·. ?ulamıyc.ıtlu. roıa ile k.Ji<tı. Yemek oda~ma, Zira Vic.by hilı:ı'.ımeti i<)İlı: • [ elli ya,. yapma vl.'lgösteriş ka- ilh ~.!, '.,i:-. ~ı.:11<. 
ı~lj ~!(.a .' l:ak" '. ta . ealt ~ı;i.rdi. Anna yenklen bir hf'Yeul· ı __ Yardan mı gcçıneli, y ks..<ı 

1 

bllinden ol!<UJJ!. Bu. bu kelime- v.'lleııi o~k ;... 
1tıı:u1ı arıtni~tı. lıakrıne bır h .. 1- na d~~tii. Ya orada . ·anC'Oe ı:.erdeı>. mi~.. mar:.ti.lku hlltim vi e.;: ııazık ve ~f minaııil mı· Oıı.m en ;• 
ıS z olmı::_ ~. Artıl: mıı- etrıh lta<'4Flarken biı- 1~ bı-ı frc:ıat ve d~hı;dl!c lrorlmn; t>•r İ.el8klıki11 ed~kk iıdeta 18tılabındgi- 1 (E flulıfı.tnn) Pa . 11 , , . 

1 ~ oturın ccroatin gözle- rakl'ilaraa ılı.ve C'ndiı;c !'diyordu. istifham i"arrti ;:eklinde nfuk-ı lı u aı;rn.a tayız. Hatırı " m azara = .. ...,_..,;ıe .erın-~ ._ ~ ~1'.rllk lr.ı.lıtı: Fakat yük~k ·le k ıı k ~ .ıu.13.n ıııı fll!rltı dıı. tamame:ıı de v~ hııswıa (F,.;.r - Piledrc) ~'. !),><»-.... •mı·n et••'n:.. de- se. on :;<ma • , ta l°"lirmiştir. ., ~'"' . .. .. 

~
"' " - -.,. " ...... ~u~ ta d~a111 ed Cevdett.. ıev , . . . l PFaec·) manasında kulla.nılllllf wmll ıı:ıuhadarııı:mda §8ir.;gaı 
d.. ~ı~.'1 "'ık .,~<">run" ce yukar- . • ':" . n • Hali lıuırdııni vazıyetı yanı I ._. . ,,_,_ . 
..... ....., --. cut ol~n tııbiilık ona. ınşırah v.-ı· f!!aLü.lıoyu ımtiuüua, açbj:ın, olduf;<iiUl stipbe <'dilemez: e- uır cmnct oldu,: " • .ı """' •L a,g •

1 

· l:aıuıt-ttım. 'ram odşy::. •t _,.;o. di n.- ı " ·•·'· b' y~ '· 0 ~arım aldıi zmdan söylü''L' [•]. m•" c ... - .. ırı< · ""'aı' · uer 1 ~o. kellllugun ve sefırleün tea>a- "'"" --u ~ ' ~ anda kapıyı açma.l<l.a şey yolunda gidiyordu. , dıai demektir. Bundan kurtul . mı>•aırui~ l'dalıJ fLYilen (Gra-
""'lC:iıı~Zll dı:ydum. Ne kadar Anna valmz Jımbnca tat.a1' Rıı.ılc i.;jn !">ki dt~rla sa- oieuııe) demektir J?.Cn de edıı~• "' [•] Sokmt i;'. · · ..f'. ;;,. • y.ı;o-
~~ ~.ı. .ıtittiığümü tarif e· 'tayı ı;~iine sak.la.ılı. Sonu 111 btk müttefike karşı işbirliği yap <grace)- dı~· kııJlan:ıcağını. ,,.,,,,..,,. lıc,ı t ..•• , ;

1 
ı~i 

(l ., • " vu;>,, kalkarak: -~• ·· 1 • • -0lamlc. ve , cYI, , 1.cr .~e 
~~:n~ zabit kahkahalarla alil- ' .,.- • • mak is., kurtuluş, J.,,..kınm:ı u- , 

. .,_ ııa.i " -- Bwıa miisade edu,..eni;: ~ ınii.lın• "bedi yen v.e<la ınArıasma S:in'alta . ifadtt ı hünerinden hakk,,•da ı .• t.ı' '"" o ,(J{; lie-
-- ı; ::_~~: , .... ....,... k 1 deyim, dedi. E\ıde biraz ~ım ırelen bir teslimiyet miMsmı mühim bir ış y<ıktur, ıi_,m ya.-ı. ctmilıt'. • 1iın 
tıı ~ ....,.~ k r4~rup r, • wt1'. ' lw<ımımtın <'<lebilir. mübalağa olma.... • tai$ • ..aımı (Dl.~· 3ti'Fctiıtde 

, ~ iıı~ 'n~i"keednd~L ar_:;ı:~ı_crnkemı _ Nıçin acele ediyoraunuz• - Haydi di)'CAm, bir Pn i~~n. l1erkc·s bıbı Mıuo.mafilı !1"'3'111Ş flı' ·.:: 711'/i. '1 ',,,..;.'ile:-
~ ~ ~l -... enm, ;;"'}"' 

0 
- ~ a.fıl - idd · · f.·-.ı nıımal k1<biliuden .ınihve- ben yine habrr. ••ctireyim Y.ı, Bilz 1:1> xri/ br. &.t:: • 1 !ft!...">p 

1 •· 111-unuz • .mum ı l'jıer c en ışınu:. ~,. ,. L-"' .,__, ·'-
,;..""'na haı · ide ,, 1 varsa mani olııınk is~merr •. ~ ı rin Franeız işbirliğile Bi\yük ııan'atkiı.r olabilmek için biriae> 11<...,..,.. m•ı<«<>.. ;ı ""

1 .... Ö'"tü ~ız nır ha yO tu- BriUınyayı ve Birl-'""'· Ameri- oo..t, he.veca.na mfuıtı-it bir m.· btf'('Glc m1i • .• J ' ı:~ d-• ve ta n~•-ı Cevdt'te - Allaha 1>marlııdık ! • ..,w, .,... • · k- B , · ~..... ı 

~ - (Be-
~-:. • hev 

- .. -· '-' .a 

rröredir 
~Jı;l..-rat; 1 ı;:.ıJan D'Ulb&dı da 

f<: ..be! ye- \1Uldmı>. olma.ktır. 
l~ıı t.W:.- ""' hu nazanyc ':t unan 
1. nvvM> C ?mesirıi.n ınıieıısi
m ı , ·i= Plot.inus) mı tali
" ~ blAüu garlııkıu-lp muta
~fiı.ınıs intikal etmıştir. 
( C""1>ei RO)k) t.B.btri ixim hik 

• fX! $' ıfı-;·c o uıil.him ve- yegn~ 
e ıiham mcnbaıdır. 
Sıuı.'at u:ı.ı.:sıC'J:inao pek çok 

.zl.a.ri ı;e~ n ıı ·e..an her ..obeple ,. 
" kua ı;ol.:ıtilan 'OOl!lmııluk d~ 

ıkfu'; """'" lheJlll>Clll!O\ bedii • t 
"" ~t' orı csth~bque} d"gil • 
mı. . .ı::.:.ı~ıtı~. Teliş vayahut he
locan, ·anı } -lrf'k <;arpın sı da 
a~;-;ilrlir. I:;r lıtomobtl ka,..-n • 
dan ·· saUın kllTtııı:.n vcy:ı
LuL tayyare pfya.ngo,.ıuıım bil 
ylik mıi~af:ümı kazaıia11 bır "" l 
elamın «o!::.~:ıluğu betJ.ıl bir Jıa. 
Jet . yı maz. Bedil bı r Jleyc
c. ;; ~- , oiıll!U!l8.lı. ..,ıfu Qlml<-

1 ~ . :,~n; lk"'511') knlınayıı bır ! 
( ·r \"llCU • gl"tiubiJm lidır. 1 
l ıru kur~ ~nl h ıııı.n'at
tıı lıic.iı>r işe yanmaz O 
Jmnıulı: t<aıll:a.'lilc lreı nP ıruretll" 
cıtırsa < •lstın maddi brr eseri 
~ ..ı ıncyds.na kı.yYp saıı

:ıtltl.r. illtruı:ı alıtığ:ı anaa
kı minıl'vıvetini · u .,....rina<> te
l• • rr tıUi &ir suret """"'" bı.,.. 
nW<IN~el \":! bizi d< «yıı1 au
rct:c _.,..turatiilmelıdır ( Dıte • 
tikı ve ı-ıı.ıwılıı>jiı ~w.bth.wıda 
bu :l<abıliy < <tb.)el,P,,.er) vr 
ıcncrinıiur) <1 lcr yan· ma
lnyyet""1 ı cıı.fWü .:u11J~tif) 
o.an bir duyguyu, im flln'i. bır j 
ha.y;ili nıarkli bir !)eki(' ııoırup, 
rn:ı.rı. dar bır B1lrctiE dıııanya 1 
-lı.tmak dı>mel< tir. lı:ıte, ..aı. 1.t lı 
~anında. f'n gem; m!mamlc, 
( t!'<Jll'e ın) bu kabıh'yet ıi<'r· 
lcr. 

enmenin lü~t ma-n-nı 
da ıru rııakalennin bn.ıııanıı;ıcındu 
ar:ı·>t::tıştım. Buna (il adt>) 

..... WJ •-u• ~~·na c:e"'-dıgı'"·nı' faree ··n~ ı·ıc doihııus olmaktır. Fakat, m '"· t.."IM'J7'1;< • .,. .... u fit!- ı fi.. •aı(O()en bir knııara akladı. ~ - Ak..a. ma gÖJ'üQüıi\;; d~i'ıl .... ,. -·· " ...,. · ~ "' · 
..,,,,. et ' .,, ., '" delim; bu lıtktlirdc mihve;~n lıu "Ö7' iıdi mf.ııa.-ıl sinirli ve çer /<ikin, 'i:ri ı.; t c · ·,ı Ef-1 ü~ 1tü< 8i>Z tlJ)/kf>u'ku IAıluğı... ~l\4dile'genç kızı -eğl6ndinnek •:nı ·· ... Fraruıayı: • , hll$la olmak oegı, sağlam ol- ldt,... tıımt- '"" ı .ış 411-' tı<J ıı-r ı>e &!Mt M:-r- Wtıınn 
~ ıı .... • } sııat dmma- JI' - E''et, e-rot! A..ııı.crur. hıılot-r J · b. ı mokla ._ __ '-- cok ho•sas ol- '7l14Sı "'«'-lu"ıit?:i •• :, .. r, ve ~ıı'cı:a ~Mıma . Bıtlfdan ,,..,,tllt. ~il<:> t:ı. -.er dı'llttü, fıkralar nlat- ö f' - yı 1~ m e t a • - ""'~""'. ·~ •··r . 
hk illa 1 1'ÖU<lef'di. hür Vlıı rclı-rc.I<- sa~·dın eski miitiefikine ihanet !!!'!"""!~!"""!'!!'!!!"!!!!!!"!""'!'!!!'!~~!'!!!'!!! mütı;&lik olan •;s!e;,(Jyow.= 1 krııd. ı1'«huı .wii. (Jl('N!11m) kt· -,ı A.~ıı ~'lllth. Onun bu canı- mi>;. E,.c1,. ;;almzım. Eğer•sı.:ıi ctı---~'n'. deyı·p b;'•.büiun" •--, ~---- - k lon), fkrci:r!Cs = G-O;...;..,) .z~.~ ~<in"""'"· ~ "'" Li~ ""ınayı ı · O ·'· '""'-" ~ """" sızlar dn Wllamıı,ı_ik<r olsa gere · ,,.-:I;:~ ı:ııb.~e~~~~~uşıı:; sıkmu=!"" • , çevınneğe kalkışıı:ııynaolıları 1 (Fetle.r = I'hC,'~), (CinuJHo-, tı(t.ı"'4tıe •.ttr.c.tafı dem.f.11.tı.-. ljıı 
ı}.ıu Vk dll''m•"a b~lamıştı. - Sıkmak da ne d~mck? nereden maliım? • 1 lirHnJi...,., politikada. iki ucu mfi. ri11et ~ IU-· ·1 • •• (I' nıın-j tatı:diırı• ~tk ı • ş.ar w. .,.,... 
'<ıbi; .. ı:eı ' . .., - Hil4ltis- CT•l< m""''"'" 0!11nıım. : &ıE, muaııedc, im7.ıt ve temi- kır = 1.tt.• 1'1'.J) L~ C•f<'/.og- ..-.·~ .ı~ '"" .(,,,..,~ ,ı, .. "-•~ . zah"t gilrll ri ve Ann.ı ved:ı Plmek ÜE(:re (;.,v. 'nattan mı lııaluie<lecekıoirm:'! Mu-' levT<-S d;:.oğne.k bugiınkil Framıa- lıartl•ı, luıyH ta: iı ·:. rıtiCl!M-a-j h) .,..,,,__,;, ~ ~ .. şı&lı-
.1'j'~~ ~ ki<dar uyııyoı:_du iri dele- ebn; 111Jdttı. '"" 9.Btr pulltilıru.a bunların ne mıi- ıun ıoiyaai vıw:vı:tıne derler. {'t1 e.d>m•,tir. ::<Ji • ', "'""""' ,...... 1 nf etmc1tt"' Olınl'Y<I gü>t-

l!rrYrillıtiyari taııı.dlğı bu- (Arlfl!sı "ar) naya gciiliğıni her halde Ji'ran- A. C•mo.l!Uiain Saraçoğlu h.U/rt1r, ~"bir (Ciıt = rJh, o.ı) dır. · . hı,, fkl.r aratiıirida <mUn ka· 
, . ın . 1ertııe yıılnn hi~ Jııınııe. 
<lu. ~veut olmadığını clü~ün • 

et.et;, ~ 

Jli!lor - JJ~sılb 
mOMkatı 

on ffitlcr - Darl:.n lllÜ· 

Jiikııtmın btr beıııb:ı 

~"Gıiyor · 

1 ııral D-.u-.!:ıA da pooır JX· 
rıgaıı b11· vaziyet tt' idi; 

- Sonı:ıa lıtu)ıııaa gelımleri 
mon ııı:ı.1'1)&1 ! • 

Dedi. Mendi>ilc abııııln knıu 
fl'lw. v.. i:&lı. .~t v.nn~c ıı:l4-
ıa,b. 

ı ıtlc~ lı<:lıi kabul ı•t.,,.<Xloo 
b~-' d:ıkika "V\'e! yamır.n v .. 
Rıbbentrop ~,b: 

- 'fal>i! Alme.;1ea bflıyol't!UI 
dekil ın.ı? dı ye 110l'du. P.i!>ır.e<li· 
ğımi sliyley n ce : ...,,.. 

- E' mi 1 ti i, T 'f!itkı• JJ. 
man " n ı tilmn:. Bı 

ko u~ Lıl · 

Beş_ dal(kacl A:-ı-_~ 

~renmel( .._ 

- }":>kat nMJI olur• ~ 
110i ı ıkMfa Atıruuıct. «f'rorı~· 
trıb ltlJ ... Onll' it ıta.z edf't."•1· ol-
dum <~ Ttılıl: ıtnıp k'1 'i tııı 
J• Ut ?.linıi.J lu-ı.1 ı : 

- l;;ir:ız .. ,k 1 Naıryo~ •rııı
VIL]I>t1 reı•ın IU!llıali il<at 
""4-••r. •Bo dak•luıd:ı. hlm:ı.ıtcJ 
ıııı:- elt."tiını.ıı ! 

Bır t rlü buna ı.klıııo errui 
~voroı.· 

- Nlwıl ' . '" ılOt'dum 
Vuı Riblıf~l.l'OJ> ııarı;;ıu bile: 

nı ı. 41;.ldl • 

~u ~ beııirn 'aai 
J~tr d*l<lir. 
I~a .. Bt-r> -~ttc rnne • ı:a· 

t.clec~ll'ı 114'• ıı illl hartl<t'lı· 
JrılZll, r.Nlı"'1ıılk Ü!KölUl•f. !' t,)I· 

ııu>.<. g~cı~1 lııb) ltLnım Al
man)'ll"'1 t lladı.11111 edeıı mtıl;; 
t<.•ıo•'bhıih pi :wnı ';i>~<nı•:sı-
11J. lrllt.rJff) 

- <ı hıı.ldı.; ırnue ·u • 
ynr.? 

- Ru l$ı ili la!· • (;ö IJ<>I• 
oılır. O ı<;ın.ıw;· 1<11 ıw~'1~tı fı. 
ıurli ;.t\&Jl'lclıt. Kuıdrn.ıı<. \ıı•· 

)eı.. r il t her ı,eyd n 8a.lt tili • 
lilıQı lıat ııı.evzuu "*-ıı.aetc ve 

· e ~let;.1e temas ett ırme-
ı lıııa ıle dikk:ü edivordu. 
·°'<lu , ~na de. ırıaıo.ınıu olu
~ ~ır11 bQ t.2k.J.irde ;~ı:ıııi

l 
nır: 

Göb :.isin pratik usulıı 

, llahtm b3!; .:ı h!r ş 

'ıı "l><Ul.eraorması 'e k 'il· 
~lıı:ır bazı izııhatlar -verme·.• 
~buk 01rııı..ıı •;cap t!dHt·kt\. 

~'lı. 1 
.. bu ıı;enç ı<damn arlık 

l'll~Ylıy~miye<"eğiıti d.ii!!Ü . -
i -. l<:uıde garip bır hıs 

~~'di'ti. O her ııcyi aııbyor 
1 ..... 'fi )'6 rQu, , ........ -

tı, dik ewaeıt J!ef!Ç 1tıza. dik·! 
..._ l'<I katı; baktı: ,.., 
~ ~ kaıı..,. garıp ! Bı.na ai2i 1 

'lı ROJoııı ~. ~~""l de ııanki bir yer
~ l!:ö~ gıbi geliyor. Bil
~. zlerııuz hi<; yabanc:mı 
~~ .. -' _ _..., 

il. .. ;,, a butu··n ...... ,.. .. t't J.:'11.lru\ . VU""'-tilll un 1 • 
>-:'Qı lı~ lıisıı;tti, Eyval:, galiba 
bı,utııkü Ur!a.dı? diye dü.;ündü. 
• 

1 hir .~_mert.ebe kendisine ta-
• ..._ li;" '1ermeğe ('11\IŞ&rak: 
~ 'll~lz r .h11.10e heıızetmııı ola-ı 
1i'daı; ,ı.~Y~ cevap v .. ııh. Sof
' ~ ~!~ pek ı;ılmıam. Si.ı 
~' li aya geldiniz mi? ·• 
o. "lt,,t ~r ! F'ırsat dil~medi. 
~ l't~;ı,~ lldan ı;onrn bll fırsatı 
~~~rn. - ... 
'"'lıir~ iy; <>hır. Orada da gö
~ rı,; _ _... -
~ıe ~·lı ııiz; orada da gör
İılı kıı ~ade ed~k><ıniz. 
t•h!ıı\ııtı Ur ederiın. Korkarım 1 
· '"lt.ıı ııık 111.k aramam sizi 

...... ~ ~Une..>ıı. ... 1"l 

1:1~1 0J:1~ünaııetıet ! Pek mem-1 
~· gtıı.; ın. Bahıım eızin 
Ji;""lıt.ıı.d::•ı ~o.k fle'"U". E&a.een 
ll\lı l<;o~ Z;\b· <i<>k dnııı. varılır. 

""~•tleı. memurlar sık 
ıltıı' '( a' N R'elll'Jer. \ j 
bi0 • İlııı- h ~ kad&r iyi lair le81l· v' ~ °:, l».Danız çok iyi 

~a . . atlı. 1 .. -

.' ~ hır """la ilave 61.ti: 1 
, ~l b kııdar t}i. ııizın ka • 
il' ~l\;ı. &öı-~ kııı Yetiştirml§ ol-

!111., lllıcı t .... - • • 
; ~ "\lllU llÖ ] 
ll<ıt ~ ~ 'liilıta r tt s..ylemez 
~ ı:ıııış "'byarı kızardı. Bir 

l\li· ..,. 1 h~en mevzuu• 
:ı>ıııı ~' .. 1ı.', t • . - 1 

· lı'ıı<!,ı l hon de_ ne budala.-
aın <•glu zamanı. · - __ ı 

Dır 

u;Uımd ırrıı'/lm. 'l'.uı 

Lu t'~&.d~ tlbbtıc·.18 l'~l't'•Ye- ıt"ll~ 
ntl."X n1,, ~ \· az.t_Vf'tı tlnô.i. :l"lı-ll'-1 • 
tınj · 

- Ut llfİh ha\. ~v!ı "cıfa V· 
d•r rl. eh l::ııı:c .L <lak ılrnol; Ol" 
ği• bır <'l:.ıkıi<ıulc. l!Jlı.: fi\hr~rk· 
kuı.ı~:.lıilt'IJ<,J{ h:.uaı I bııı.ıwa 
-O~tlıbtii nrJ 

- A"Dat.a. .htmmcl ediver c!c--
<IJJ!L bu h· nkal ınıııultketı 
Airıuı.n~ b"° <l'ı.luk>w • ııııı · 
l'>k "llhflD« \ııı· ıJıl <JÜ!1·1N:N< 
bı, ııud.ııı ' kcı;f<:lliJmıe ıanıw 
ıııyı•>'il•wı. Halbukı Oöbtıelwı 
tıuluı; r.ıaııwa tiırlll idı: 

- Dilrlnıt l'I 1 •ll;•e ~ .baş-
ııwı. AllntıııranA. "Evı t, ~ 
"Ya, <ifoıkı Dunu beUe t.r;ı ! 

- Anl • .ı<ııyurulll. 
- lilı~ •nl<>.-ıa:z olı>.r mu~ım • 

Pl-'ı;oıı..'llZia•· 2P.ii olurlar. Yanı 
83.Jı· Hlttur rıe 'l;ora:rsa, ı1t .,::Oy~ 
ll'l " "Y ;.., dıy,.· ~'\.'Yap vım. • 
cekııın; 

- Bo.ı- t ~Y olur mu' Ya 
;.z.ı 1 ,. itira:& etmelı. lfulm 

gelı1'"'~? 

MOşku! vaziyet , 

ıı < umıt aıiZJmdan :lıenti? 
ı; mıfU u k~a ~fıO 

ıuıolulr "ıu:udılc Cllri<ıg ılıkıl
mffırt mJ' 

- Ne" fuye lı!ay'nrdı. Fıih
Tl'rc ıs.ıraz J edim var' 

B1r tuı it:uı yıı.nımdak; ı.aııı 
Lafı' arasnmı.ıı ve Gestapo ~' • 
fı Hıınlerın altın <;;,rçevelı gcız
Jitklerı.te lnılağ: ~dır.na h· 
mıatı Denıt,k ıb boni ~t 
edıyordu. H~ydi bakalım, (·esa
retin vı.na. ı~ et! -· 

Mfllakıat 

D nlı.eı-. lıiıyök hpı açıi<Jı. 
y.., kenc!LJJI H!Uuiıı ltar 

<fl511lilı: J.mltlım: li:lıııa Alnranea 
ast ~ l;ı 4; ylrr . yledı. 
Tek !ili 1ı:w . "İ lllll:ım-.ıdıırı. 

(&mu :ı ı/ • . t &atım 7 dt) 

AfURAD SE,nVJc~LU 
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Doğu 'Ahdenizin 

' > 1 ,.. eL'!niyelj.J .r. r 

,r (Caıı tarafı 1 ln~I sayfada) 

clıktan s.'.>nra bu ehemmiyet l:ir ı 
kat daha artmıştır. • .;; .,"1 ' ı Ü ., e • ç k " H J 

,,,._ Bu 'scbeple Yusuf, lias~ını ol-' ' -- - - 159 ·-- .. : taki~tmek hiç t;Uphcsiz claba Girit ve Kıbrıs, :Afrika \'C As- t 1 mevs!ml 1 .- ) ayıra çı iŞ r( ~ I~ ayvan ar v 
'1uğu yerde budayarak altına a- t ' ~ ~ .J. .. '~ meraklı olur. Bu sebeple bilmi- ya vakalanna ,. ta§mak istiyen J. .,.....;. - ' 1, l } ~ M \ • ) · · J k~ 
lnbiliyordu. Llıkin, Mola bu ke- mın ensesine clışnrdan içeriye yen. oku~cul~rınun crzutaı:ını 1 Almnn ordusunun bugünkü va- t insanlar - Bostan alem eri ; aru ve salata 1 
'.sik ve okluğu yerde girilen çap- coğnı vurur ki (ensesinin orta- )erme ~etırmış oluyorurp .. Bılc-1 ziyettc ilk ve en mühim hareket ~ v 
raza ikinci defa. düşmliştU. ü- sına değil) iç ve dış tırpanı vu- rek takıp eden. okuyucularım hedefleridir ve Ciride karşı ha- .- D J' · ~ b' d · · tJ •' } ..._ · 
çüncil kere dilI;miyecekti. rarak düşürmektir. Bu oyun da- zamanlarını nldıgımdaıı .. dolayı 1 rekat üç gilndenberi b:ı~lamış.- ~ 0 ap ' aşın a .• . 0 ayan JDSaD at 

l Yusuf, ikinci çn.prazile ve ol- ha ziyade muvazene oyunudur. • affetsinler ... ı tıf~ ~~ AJ· \ tır. 1- • ~.. ...A ## - "' " .. , fil ,. , '· ,. • ~ .. 

duğu yerde hasmını altına alır Hasım ayak değiştirirken el en- Okuyucularım, bilmelidir ki, .. ...., Giridc Jcar§ı- teşcbbUslcrde, 1 _;.. Mayıs ayı, çayır - zamamuır.' • Yazan : ~.. Şimdiye kadar duyduğu. 
taımnz derhal domuz topu oyu- sc tırpan ... vıJ.ulur. Sebebi de ha- ben dört güreşi de bilirim, yal- Brit~nyaya çok bliyük mikyas-· Hemt>n bütün mahlukat bu mev- • D ,., • R • foimlere daha isimler katılı: 
nunu taktı. sım avak~değiştirip başka va- nız bilmek değil yapmış bir a- « 1ı bir pül.n t~tbik dilmek üze. simde otlamaya çıkar. Hayvan a D 1 Ş ~ em Z l ,). Çengelköylinün, Mccidiyı 

Okuyucularımın hemen ekse- ziyete g~en n~ de olsa mu- damım .. bir amatör gibi... re bir deneme mahiyetıni '3rl· besliyenle: bunu çok iyi bilir- ~' KOR ... <) K ,\ ..-
risi oyunlnn bilmediklerinden vazenesi ·borulmu.., .tek ayak ü- .,. Mesela; yağ güre§irı} seneler- : ydnlar vardır.• l~s itibarile, 1 ler. Hatt.t tavı: le, horoz, kaz, yünün; Sütlücenin ... Alibey~ 
domuz topu oyununun ne oldu- zerinde kabnış olur.. ce yaptım ve güreşe yağ güre • \ "nisbet bunu digere h:ı.tadır,, ördek gibi ot ycmiyen hayvan- "' R Ve if1te hep ayni şey ... l 

ğunu bilmediklerinden alınan o- • lşt_e!. us~ pehlh·anJar bu tek • tıinden başladım •. güreştim.. ı P..rad?ki fark, .~ir: ~ ... "I ., lar bile bu sırada, bu mevsimde rampaşanın bu mübarek. Bay- ayni ot ih~a.c.ı. otlamak 1 
~nun ve mukn.bilinin yapılışkı.- ~~k uzennde kalmak anından ! m. Sonra alfranga. güreş y:ıptım. , Britanya: -- p taze ye~illikleri yemekte bir haz mm~~· ___ ~ gusu... . ~ .-ıP 
~nd:ınbebplirş~ an~mıyac~ar Ü ıstıfade ederek derhal el ense Serbest • güreş tc yaptım .. B ir a) Bizatihi bir kuvvet kayn~- duyar!nr. '' • .. ı# . . .,~ Diye haykırıyorlar. :._ Ne yapalım .. !\c edelim?. 
1 u se e u ve una mum:ıs tırpanı_ vu. rurlar ve bu muvaze- 1 de J'apon g~i denilen jüi jüt- gı· dır -~·. • ·ı E.'ğer dikkat edcrsenlz, kedi· ~ Aksaray \'~ ch·arındl ise de netı·ce 1·tiban'le • natık d& 
geçen oyunları müsaadelerile ed t f .ı ed k h ı • -~ k.. kl b·ı ·1 · ,_ 
tarif edeyim: w • . n ~~ !.s -~ aue ere a.sım arı- ı sü güreşini ki lapta okuyarak 1 ~ b) Müstahkemdir, he::- bölge- lerın, . ope erın ~ e yeşı çı- . "Langn. bostanı, , nakaratı hü-

nı duşururler. 1 ve resimlerine bakarak tatbik d t 1 . f k a.nzumeıe.. rr.enlen, otları 1\cmırmektc ol-
sit~~m~ze::~ ~8~n~ufayy~i 1;~ " Fakat bun:ı. çok ustalık isler. ettim... · • . :ı ı t~~ ~1fı~i~firır: m ; • 1 tbklarını görürsünüz. \ , ,µ ~u~ı~ ~~~~o;id~i~: ~:~lae .~~: 
l . ·· ll . !. . d 'ltta d Her pehlivan bu manevrayı ya- Bu sebeple yalnız yazıcı me- ) t "'t '1 k, 1 k t 1 ·: - Kannl:m ~ğrıyor <l:ı. on-~ en ve c en uT.erın e a u-

1 
. d affak ola • .. • 'Jf" • ,. c ımpua or u ıava uvve d , 60 ~ clıkulenin t:ı göbekliler, YE'di-

ran bir adam farzediniz .. Böyle ~~a;\·~~~:a. ~a:1~;na el c~ :3:klısı .. <leg1ııı:n .. ~1d.11~ ?aptkıgım lcrinin en önemli kütleleri defi 

1

. an: • . .· . . k . .' kulenin,, teraneleri i§itiliyor. 
bir adamın iki ayakları arasm- ··· • ıçın gureş enn gır ısını çı tısı- ve .. ard.ı memurdur .,. ~ Dıye bır nva)et çı aran ıhtı- s· d' . d .. r ff 

. b" k ı ı ve tırpan vurmakla kalır.. 1 ru haddim olmıyarak bilirim .. · ' ' yar ninelerimiz kedi ve köpek- ... ım ı genye one ını... ıraz 
dan ya.n! ~pı~~n~an ~ 0 unJ· P Mesela; Mollanın Koca Yu- ı Güreş biltün Eıporların şah.ı-1 • d) Hava l:uvvcllerinin ihtiya- lerin · ;a;uk \'e em.%linin bu ot Ja Köprüye doğru inelim. ·~ 
:zu gc;çl~ınız, o~ur ko s':1~~~n ~ sufa vurduğu tırpanlar gibi, her .dır. Ve • <'n zevklisi, e11 bab:ı. . cına gÖ!.·e r.sri ':e hava tehdi~le- vem~l~~·ini adeta b.l'er ilaç ara- ~ Bu tarafta. karmakarışık ava-

sak - yine birer hayvan b 
nuyonız. Hem de çayıra 
mağa, otlamağa, m.ideleriPı 

taze y~iklerle doldunr. 
muhtac birer mahlük. 
• Ve işte hepimiz otıayo 

Bütün bir 8.lem otlayor bug 
l _ , ~ Daniş P..c~ KO~ elnscsm en zlyanbı cns~ ~ından 1 'ur-ışda Koca Yusufu dizli- yiğitçesidir. Gürcst.cn zevk rınden masun bu·çok meydruı.ar 1 İnak, hastalık gibi tef~i: ctme- ı zeler birbirine giriyor. - , + 

< au ve omu a. oyn "'Ordu " . .. ·k T'" k ı var<lır ,.. k. b' t t'" d'· önünden göbrsUne doğru geçin- J • almıyan bır Türk yo tur. ur ·, ' .. leri ~s ı .r C\'a ur ur . .ı •• ~ 
niz ve ilti elinizi alttan kilitleyi- ' Bu muvazene ve manevra işi- güreş demektir. "W>'\ w..,.. . ~ " . c) .Muazzulam :ı1a ~rdu, mol~- ı H:ı·•ır .. hi~ c~e böyle değil .. I=== s fP' o 

dir. Yusuf, Mollaya vurduğu ....... · ~ • • • '- rız~dır; m 1~re e!2ın o~·na.~ Ne ıü'ideleri ·ağr!''or, ne de ka-ı • .,.,. R t • 
ni.7.1 ... ı..ı b -ı- k"litl · halde dizliycmemişti. Hem de 1 Şimdi t"elelim Molla ile Koca safaaların~ .rJorc .. herhangı bır nnları, Sadece mideleri, vücut-

şte bu agwnışa ve ı emı- Molla., küçük oldug-u halde... . ~ yer.c. en buyuk suratle kaydırı- l"r·ı, cnnla.rı ".'"'.::.illi'.r ı·st·ı\!or .. -------------------------ye domuz topu oyunu derler.. S S 1 lın b Yusufa .. Koca Yusuf, hasmı tek 1 b li 1 '" "·:t "' J 

- .'arma: 'arma ata a an ır 1 çapraz bu<layıp Rltma alınca 1 a ı r, "· Sadece otlamak. ~ B il!• ' k B• 11 ı ı · 
~y~~ıa7ıun;a:ı~d:~;a~r~~ pehlivaııı bi:. ~~ağın~_an, ayakla. I (şimtli bilnıiyen okuyucularım l) Br!ta~yada yoı vazıyetı, 1 D Çünkü mayıs; bütün mahlü- u g u n u { m 1 ; 
kolları "ra.sından killtlı')rnrek dolamk ve obtır ~agıle <le kıs- tek çapraz budamayı anlamış lıerhangı bır ~ıntakaya. az za- brın otlama. mesimidir. Bu ay ~ ı 

" · .._ kaçlama.k denıektır. • 1 '• ı: c b ı l d h l ı ı manda ve emnıyetlc kuvvetler 1 . . .. .. .~ bağlamak ve bu suretle onu ken r• hı · , b" • • d 1 • u unuyor nr) er a <omuz tevcihinde imkfın verebilir. _ zarfında otlamak ıhtıyacı _butun. •• ı N 

d . tm k d kt· c ıvarun ır ,ıyahrı o anın topuna geçti ve hasmını kıskıv- h t "lı«:.lıkları ı'·tız"- ı k ~ ı ı 
ıne rame c eme ır. '· :r ca, şiiphesiz ki olduğu yerde 

1 

rak bağlaı.lı. -'• .. w trs. •: ,<V't' 1 g) Kıyılarda, üslerde, ini!}e jvan:ı. ın yar... :s ı-. '" il f1 m e m aç a r IJ , 
Domuz topu oyunu, en ziyade tesbit cdilmis olur... , .. "' .,,.. Yusuf un maksadı, domuz lo- elveriııli mıntakalarda müdafaa sı ır. oıt -ıta: .a~ . : • - I Y D 

'kendisinden hafü olan pehlivan .. l\.' tinte .. Kun" le ovunu ı"k ı' tur·· _ h 1 manzumeleri Ylicude S?etirilmicı.. ı c H
1
em neye uzaga gıdelım ca-

1 1 h f·r .. puna aldığı hasmını ya avalan- ~ :s I e lara çekilir. A tta a J ve cus- l"d" Ot k k'. t · 1 - 1 .. d • .. t"' tı'r • 1 nım ..• .#..- ,~.,, ~ .. ki . . u ur. ura un esı, >ayagı dırarak one ognı sırus u \'Ur- · -4• • • • .. • • 

ıresiz pehlivan olursa ustte ırı künle ... Bu oyun hasmın iki :ı.- maklı vevahut ters taıııfa bü- , h) Hiçbir indirme, - denizden • Kedıyc, kopcge; tavuga, h?- , F b h •ı D • G (. 
~lı~~f:yı~~~i:e~~~uz t~~~- ya~t \•e op~ ar~n~aıı bir e!i kcrek ye~mekti. ~· ;Y"'"!l>!S'D 1 yardım görmedikçe ve ik_mal, t :ıza k:dar tız~nmak~ ~e ma- ~ ener a çe ı e emırspor -~ 

gcçırcrek c\ıge'" .!lı nı de kasıgı • Molla dört ayakiı ve kU"'U ci- fasılasızca devam ctmedıkçe na var ... İşte btz, kendımız mey- ı ,,, ı d G s· ı· . k 1 
1\.oca Yusuf, Molladan hemen i'.zerinde:ı ve öndPn ge<;;r ip ki- bi sakin c!~ruyorciu. Ha~ı do- muvaffak ol~az .. Brit11_n)'.a _d?· danda değil miyiz? .. Yeşil salata ray a a • JT Jgv 1 arşı aşıy( 

ıııemen elli okka fa~la bir pehli- IıtJcmek .. demek?r. Hasmı bu muz topunu ta.kıp harekete geç-' nanması denızıe:.ın hakınud'.r çıkalıberi; onu hemc:ı günde 
ı vandı. Bu sebeple, Yusuf uzun surette kunteledıkten zonra ha- ti<!i zaman dcrh:ı.l 0 da mukabil \'e n.~nyurdun mud~aası .. uahıs 1 bir defa olsun yemiyen ; para 

'
lmllannın yardı.mile hasmını ı dı k k 1 ıur ~ 1 l ca t al domuz topuna almakta müşkü- va an nna o ay o . ~ harekete geçti. ı; ~ • •' ·- mevzu~ o un . , za~ıa ı gozc • ı ve alış imkanını bulamamak 
Jat çekmemişti. 8\::.'?• • Oturak küntesi, oturduğu yer 1 Ve sol ayağını sola doğru dik- ın:ıy_a. ~ınadedır. --.... __. ~ 1 müstesna olmak şartile ; her ye- 1 

Sırası gelmicken okuyucula- ele olur, y:>.nı hasmı kucağına a-1 ti ve destekledi. Sonra, birden-' Gırıı... \ . _, • ---.- mekte aramıyan kaç kişi ,·ar - 1 
:nma, §urada ismi geçen oyun- !arak küntelemek ve aşırmak... bire Yusufun yanında bulunan {l a) Ada. halkı, cengaver ve dır şu milyarlarca insanlığın 
ları t • .. ·If edeyim. B:ızı okuyucu- Kılçık: :ıltta C'lur .. Altla ya- 1 tek pa.ças1na parmaklarını ge- vatanperverdir: r:ite~irr~ kı:.clın- 1 iı;inde?.. 1 _ ",.,. ~ 1.., 1 . .,.... 'ı 

1 ..... lan bir hasım, oldu.'.;u. yerde üst- · · B'rd b' 1 d - J el l şm l .şt rak ... ~ Jarıındnn alclığım mektuplarda teki hasmının mes~la apış ara- ! çı rdı. ı en ıre so una ogru ~rın. a ça ı a ara ı ı • •. .. Dahası var! ... Dahn.~ı da nr! .. 

' rt.illi küme maçlar. 
;- ~-Of' nın hakemleri 

Ilugün milli küme maçlarına T'..e
fikta..~ Şeref stadında Ankara ile 
lstu.nbu! takımları arasında de
\'am edilecek Fcnerbahce ile ~ !..ta.ııbul lt'uthol Aj:uıhğu. 
Demirspor ve' Galata~ar;yla ıL; ~ 24 May~., . CU:'_llartesi gün 

.. -· ı,tlacak nullı küme o~Jan 
Gençlerbırligı takımları karı:;ı· ... ~eref sta.<.lı: 
la.'.ı&.caklardır .. ,. '-' 15 30 

F" b 1 .~aat • . ener a 1çe ()yunlan n tarifini talep ettikle- yılank:ı.vi dönerek dikildi. Bu tıklerıne dair haberler gclmel:-1 Mecidiyeköyünc Edirnckanıda-
sından bir ayağını gl.-çiı-ir, kıç:ını k d y f tecrr • ... ff" ... iı. ' • ı 

ı-ini görüyorum. Bazıları da bu havalandırarak ayağile de sağ- ma:ıevr_?- a~sı.~ .~ .. Ösu un J ' " .. • • ., • ' ki balıçelere, Lıi.nga bostanları- • Ft•nerba.hçe - Dt-n1irspor f 
gibi tafsilittaıı ~ikilyet ediyor- rısını kaldırıp havalandırarak bagladıgı el.len. çozu~du. s~~ ~~ b) Ad1 mı.stahkem ve bır na, Yedikuleye hiç gittiniz mi?. ~ G""en hafta Ankara\.'a yaptı· 

m irHpor. Hakem: Sl'mmi 
Yan hakemi: Feridun - Şt 

l .:ıı. JJ Yusuf t"'hlil:C'lı vazıyete duştu. baskına yıllar<lanberi hazırlan- 1 mi? ~~ 
ar_ ' • ' yaptığı harekettir. Bu hareketle Çünkü, kurtulan Molla, bu se- , mış değildir, . t ~ 'I · ·~ ı. .... - • -: ~ #,,.. 

1 
ğı deplasmanda her iki rnaçın- j 

~ Fakat, müştelti olan, okuyu- altta bulunan hasım biraz da fer tek Jlaçaya iki clile birden 1 ) G' 'tt ahd t h . .. 
1 

,,, Eger gıtme<lınızsc yazık . . da da sahadan galip ayrılan 1''c-
-culanmın hakkı yoktur. Olabi- bozulursa üstteki hasım, üze - • c ın e m u a\ a ı.s c- Gidi de b. Pör"in b' bakın 

Saat J 7 .30 Gala tasa 
Gençler. Hakem: Şa?j Tt. 
Yan hakemi: ı-;ecdet • M 
fer. "' - ..-lfı -.:ı ki yapışmıştı. - - ı. ~ 1 ri vardır Ve bu üsler eiddetli .. ~~tÜn bır o ·ılı t' bı:.t.. b. ... nerbahçenin bugünl€'rde kendini 

lir kendileri güreş yapmoı.uı • arı rinden kayıp önüne düşebilir.. Yusufun rama:.C kalmıı::<tı _ye- _,_ · zd H tt' d'· ~ ıou ır mı e ; u un ır toparladığı görülmektedir. 
1 halde saikai merakla güreş se- Ters kepçe: Bu oyun altta i- . . :. ·· · atı.~r:a maru ur. a a uş- · ı '· ad tJ • ı rr 

yir ede ede öğrenmişlerdir. La- ken alınır, hasım ayaklarını ö- n!lmesın~_. ~~ar.ıevra çok muhım man tarafından meşguloiir. O ~~sa? IK er a o a.:• Ç~.} ır ar ' Bugün karşılaşacağı Demir- ! ' 2.3 Maşl!ll pazar glinl: 
•kin birc;ok okuyuculanm var ki d - t • ttı - dı _ve muthıştı. -Yusuf derhal ~cbeplc, büyük hava kuvvetleri- uzerınde nasll haşru neşı~ olu- spor takımı milli kümenin cıı ptlacak milli küme maçları 

unlar bu oyunları bilmiyorlar.. ~can ~;'a:~t ı~a ':Jı~ k~ı~~~ 1 dogruldu ve ayaga kal~ar~en I nin burada b:ırınmazı ve hava- yor, nasıl sere serpe senlcrck enerjik ekibidir. Geçen hafta 1 " FenerBahçe Stadı: . 
.Bu sebep~ yazıla:'lC.1 takipte üzerine oturduğu zaman diğer Mollaya boyunduruk geçırdı. I:ınması talep edilemez. Bu, bü- otluyor, · ....... tuyorlar. · .,. ı:t • Ankarada sarılaciverde 4 • O yc- I · Saat 15.30 Galatasaray 

ı - - ıa h t raf d ·· f Yusuf, paçalannı kurtarmak vük bir san'attir ki indirme ~ Herkesin elinde ,.:ı. bir r.ı a- ııilen bu takım bugün her 1.a- rnirspor. HakPm: Saınih D 
~orç~:~~~: r;;~ pehliv:ıı v~~~~ğd~ i ~n ha:~mı~n s~~r~a~~~ içikn ha.smınat leBb~ctli ~yuoou- hareketleri bu yüzde~ geniş bir 

1 
tul, yahut birkaç salatalık. U- ı man takdir ettiğimiz encrjil: U· wy. • tıl~;- ....... 

:ayakta iken göğsünden ve kö · J rıye dıkıp keuuısını uc d_estek- J 1,500 kışının :ıdaya ayak ba.s- larla... muttasıl mıdc v<.: karın · · 1 
' r- ı sım veyahut sol :ı~·ag-ının allın- ı ~ v~r!l1u~ u. ~r. a~·ı:;,gıru g:- mi~yas aı. a. b_ilir. Şimdiy~ _kadar fak kağıtlara kon.ulmuş tuz • yunuoa. b1nz daha hı:: l:ata· Yan hakemi: r-.ıazi - Nil! 
:tuklannın altından kollarını gc- dnn \'C h9.Sm1n diğer ayağının 1 · f rak rakibinden mat";luhiyetin:n Saat 17.30 Fenerb:ıh 
çirerek arkadan bağlamağa dc-

1 

üstünden bağlıyarak yani kol:.ı· emı~ ı. · · · ~.. l!ğı anla-şılmaktadır, ~ dolduruyorlar . .o,'t~~ •1 • 1 acısını r:ıkarmağa c;ah~cağı Gençler. Hakem Bahactfr 
nu Uz,.1.ıırak tulnıaktır. Bıı su-ı Nıhayct. bırkaç dnkilc:ı suren d) Ada d"ö-Jıktır ?ehl:kcli G -'·· J b. · ~ h nkl d.. ı c mektir. .,..,. ~'·· ı 1 ~ • " h. 'b' .. · l d • "'<> • • ıcı. w ı ıı .... c e onen muh"kkakt T k ·· · l .. •ıi>z. Yan hakemi: Halit """" _.,. • •'-· } t. 1 . 1 acı ve 7~ il' gı ıt mt•caoe c en mıntakalar üsler limanlar ve ~ ;,.,. •- d l· b f k f k •· - ı " ı r. e m.< ,.e "C('.nl· 

U Tek paçn: Hasmını kisbetinin re\.«: ıaaım erse ge mı!> 0 ur.. ~onra 1 usuf paçasını httsmının ., . . ' ' "uaf ı·u·· vvs~n ° a ının u a u a r.o beli elemanlardan., müte.~ck!dl Muhtar. 
~- ,·r paçasından parmnklarmı ge- Cabuk <lön\lürülebilir .. ve yEnık, ı· d k ta bild" 1 ~ehırlerdır. Bu, mu aa ' :· valanndan akıttıg-ı buz ~bi b:1. F h .._.._.._. • • • ·• • • • -
llJ el c ın en ur ra ı. .. . tl · · · · · J·olavla.ctır:ıbı- · n • • 1 en"rba ~enin Demin;pora yc-
1-ı·rerelr tutmak demektir. Çift üşmcsi kolaylaşır .. ~- .,.,~,q l"'k M 11 k b l k \e erının ışını · .; ~ lür mbi "'Ulara. bakar'ık kcna~ın .f"'··ı.. ı• M D i L f K ·~ ~ cı.·at • o a. sı ı oyunc ur..ı 1 l'r 'f J1JI ıı:;o,i': n · · - · • · • • ı rıilmek ihtim ali biraz uzaı.tır. ., 
paçayı a}Tl ayn iki el pa.rmn.k-

1 
• Tek çapraz budama : Bu oyun paparasma u~rar.ııştı YU';ufun .. 

1 
• ' 

1 t. :J • ~ Uer da oturan ;;cnçli ihtiyarlı, ka • • Fakat bir buçuk Sa:'tl:k bir -"--------
larile birden knpma.k de-mek • .

1 

lı'-Sını t a.mfın bir kol ile koltuk l:oyundunıkları n:.i.ithişti. ~- ı .. e~. Ada<l.a bulunan J,u\.:c ' dınlı erkekli zevk ve safa düş- O'-'Un miiddetinde hiç "'Oruhnak 
t ' J altından girerken \ 'C bHğ\arken llanı ı: d l·U\ ·· buyük mıkyasta motörızP. de- 1 k" • . . .. .. . ı J J B U K A D A ~ 
lf.r. a·· lil 1 d •-· k b"l ~ .. M<> .. " .. n :ooyu~ uru. " n .Ytı:· mldı·r. l>u sebeple• h"reket ve unıebnn. ı gorup Ee.}_'rctmek bılc 'ı ve durmak bilmeden koşııbilC'n 

K k d Btl O~·un da bır' u~er e c < ıfl.141, \·c mu ·n ı erm•" ı ... v k 1 az ana ı: J t ~raf - d ı. d k , ;;u gozu ıııosınor oıuv ..,, · ı mftnevra kabiliyetl~i azdır Bu- 1 ay-n ır zev. \·e sata o uyor, 'it' Bskişchirlileriıı Sarıliı.cıvertli!e-
hnsmı arkadan gerek ayakta i- n tan ayngın an utl am!l ·- Yusuf ha.ina.r.c bovunduruk çc- • · . .,.,. TJ t h t A b'. . . . . \ .. (Baı; t:ırilf ı 3 iinr.li ır;a· 

tı a 1 . ' · nunlaberaber hududu çok genış 1 .,.,, • a ır. u ur... )Tı ır ~ e- ı rı h.r "l:a'-'lı hırpala"·acal\·ın ... l da ken ve gerek altt:ı iken kolla- r. ..,.. ..... ..... ...- .,._. ııs l·erJ ı .... ~, ::4•'"1i ... ı ' . ı · t b' · • ı; J J 

l d · · ş· dll.k b 1 .1 1.!!.r· eo • : • , , olmıya:ı müdııfaa mınta.,;a arı- 1 Yl8 arzı, ay:·ı ır ç.ıgnemc s~ ta.biid!r '- 1 
rını koltuk atın an geçınp ~'":- un ı u cau!lr ~ı .. 0 :>

1rn- _ Fanat ?\:ıoıla, .ıtı boyunduru · 1 h t rt t kalar:.ı karn ile a\rur<llara doidunılnn yem·• ' • . 
se üzeıinden bağlamak demek- sı geldik~e ve burada tarif et • "Un acısını Yusutla blrakmıyn- nn, mu e • mı n • l ı: G '-f • n.. ı ı · r ·· 1 
ti
·r. 

1 1 
~ :ı . b • • . . • '" ' f-'"'U tıcı baskmlar YC !'1dirme- yeşil \'c t:;rUtazc yaprakları 1 i! r.lOH.asru"!l.Y • ~n~ ~rmr ı~ 

,, mcdiğim oyunbr :,,eçtu-.~e ~- caktı. N ıha) et ıkı pehln ... n nya- ~ 1 . b'l k 1 .. ~-· ·v .. ı k • · · k d 
, Kurt kapruu, hru,mı alta sl . rif edeceğim. • . .;.~ ı• ğ1 kalkf.!.llr. - "' ... ı ler •yapı s~. -~ e, .. ? r.yca ·~ • •'l., e goz ere ne aoar şır n, ne ·r. ar 1 !"" t 'ilan bula ilk y:ı:>tığı r!eplfi.s . : 
cıktan sonra, iki ayaklarla bir- Ovunlıırı biimck t·e bilcreri: .l '( Arkası var) kıt aları surulebılır, • ahenktar bir :·cnk1c ve giizellik- manrl:ı Ankam taltımiarına 
den kalçası üzerinden hasmı.-ı f) Yol v:ıı.iyeti, nisbeten mü-

1 

le çarpıyor. ~ ı -- ~· 1 mah::us C'ncrjidcn mah!"tır.ı re ' 
()yluklarına ve diz knp~ allına M•••••ee. saittir. . • .. • 1 Hele Edirno;.a.pıuaki o gt'.ibek- 1 bozuk oyl.Oniylc bizlC'l'i hiç lnt-
<loğı-u ayaklarını geçirerek bağ- 1 0 g) Mühiın t~?k:Zl-<J~.clıı, kazanı li gö'Jekli maruila_r. Hersi de ıri, min cdemeyjp ~ehrJnizde Bc-j 
la.mnğa derler. Bu oyunu a\dıl;- ı o J lnn ~ ~a?a gore, r.1~dafn~ sıs-ı h~rsı dc - yemycşıl ''C taptaze. 1 ~kta§ ve 1s!..anbulspora ye:uıc. 
t.an sonra hasmın sa~ veyahut e e ec Jl temlerı vu.::uu.c r,etırıl~ı<:ıtır, ~ ·. Doslancmın "lile koparıp, bil-' rek ayrılar. Genr;lerbırlıği ~.e<;<'tı 
sol kolunu lcaprLra.k bir yana . h >,. Deniz.le mütte~ıkle~ lt1 ~· ı l ~ır ribi (~.olap. suyunda yıkadığı hnfta 19 ı.::ayıs st.adınd.:ı J<"'encr-
doğru çeviri:> yenin: dü~urmeğe • hm~!r. Alma~ln~ •• ı ,: d~y .. _-· ı o koca gobeklı nesne, bazı ufak bahe .. yc r..ncak 1 . 2 m3.f;lup n: 
::;av~tlır. . w~··· 1 cı·han e ıı·vanı T7J. ARA \eccuh cck.ı uemı. .. cnnnln.ı: t~fek cılız bir in:;r.mn midesine . ' ·l' O- o . . > • 

! B ba •tt• .E.~ ..... .,....·u·ı 1·r.., ı·ayıpl"- J·aydettı ı b"t•· 1 .. ..1.. . Galai.a.Sa.ra) a da tcraıx re Ç tırpan: u gnyct Sl ır. , ..... 1 "' 1"• r. "• • • ::. 1 ti Un CC3ametı e P'OmU .ıven- . . .. 
ayağilc ela.uca ı·uvvetılc h.'.13 . ı USTA Si OL N hai>er verilmeH~<l.r. , yor. • ..., ~ ı kalar k ı,endın: pstermı..kte 
mın içten sağ ve col baldırına : C.ıritLeki boga.ı..la. m"'hır, J\];:. Hatta koçanı bile ~'>yt:p, kü-: gecikme<!i. Askerierin sivil kliiµ 
"\-urmak, ywi tcl::meleıne gibi... HERGELECi IBRAHİM Türi< Baipeh!ivania· denizin ~n~ı;;~~ğı I·nnlı nafh ... - eük bir beyaz külilı f:,"lhi ngzm lerd~ f:por yapmalarına ınüsa.a-
> J)ış tırpan ... Bu d~. l.asırun ' rının en üstatlarından ve mümtazlarından hrd'1n Lrı:--ıdır . .. Adaya ~vak karan!ıı~ında kaybolup criyo:·. ('.! cdılmes.yie kendini tot'a:-h- ! 
baldırına clı_tan Hırnıak den1ek 

1 

b~s~~ılnr gıbı ı:ıııdafıler ~(' rt· İnsanlığın yeşilliğe karşı olan 1 yun Ankara şampiyon~ milli 1 
ür. F.l ense tırpan bi: aracl". o- YUSUF UN en çok korktuğu ~?n~ı~ ~olu b ııamı.yact:JtlG~:<l-1~· ~ıücumundan onun <la kuıtuluş l:üme rnuçlarmda hatm s yılır• 
lursa o vakit sıığ \'e sol i! .. lıas- k ,a~ıyetin bu hustıSl)C' ı, _ırı ·• ımkanı yok bugün .. ' 1 bir kuvvet haline aelmiı:ıt...r. B.ıı 

1 

pehlivanlardan biri ve bir türlü ortadan çı a- tekı <'arpışm::ı.ln.·?. c..chs.;ct 'c:e- ~ 1 , ı. • 
.. ~...,·vvvvvvvvvvvvvv·vvv.. d .., b' hl" • d cckf. , - 1 Icr semtte, her nınlakac1a itibarla bugünkü Galatasaray • ı 
ı -~:;~ n l~ ~- 11• ,., As .. · ''· ;"' . rama ıgı .r pe tY.oın 1 r. i , ır. ..... bu güzel otln.rın ayrı b;r kıyrr.e- G 1 h. li -· l l 1 

- ~ ·'" • .., .. ~ N.. . l · Almanlar. ııcve mal oiursa t' , h' r·..,· , b' ~ •1· enr~ er ır gı rnrşı a.5!nns:n1:1 • • • . ı, a}rı ıra ı~ı, ayrı ır ..,uv C· • ~ , .• • 

·u·ıer sı'nemasında GELE CI ~BRA M 1 olsun, ha köprüy~ •. b~ S~Ç~'a!llU n ş fiyakası rnr: "\ . • . Z0l'1~1 <?laca~ı ı..abııdır; Aıı~r.r~-, 
~ ,.., I t.Jıhtasm.? Al:denı.zın ıncısı sa.-1 f'd' 1 t f 

0 
-.. ~ da S<ılını, Lşfak, Salahaddın ~-

. --~------- 3 yıl:ın hu ~dayı cl" gceiımek kay- ~ !. ır?cxa~ı ar~ ın n: \ bi iiç l~ıyrvıelli cleınanuıdnn 
r;, Adalı H · · ıneydımd.a.n knç1rmi5 ~.-e Pa.rif.l1:' ~tin ~~reş- :f._gusu~aclır!ar .. ~·n:tt';'fikl.:r}?n 1 - \ay gobcklı vanay ... Bay- mahrwn obrak s?,hoyn cıkan 
ler ys.pnnş bir 1-~h'tUlibr. Ya.ıı.mda "l.'ENI S.uilAJI,, sutun- 1

1 

de Gırıt: her. ıkı Kıt nnııı hılıdı Saııkırmızı takun 'bugün raki-
• ' ~-~' · me.s bes d d :ııs: t kı Ciride intikal etmc-k1° berıı-!ıı.nntl:ı. M. S mi luırayel';u ka.lemmden oım)~sıruz. a ın e ır. 'l' • • be l.ine layık olduğu ehemmiyeti 

ieviıılz !. r .. -- ~ Girit saYaşlarındn J\lmanlar, r, ehemmiyeti r.zalmış dcğilı 1 
· tam manasile ha.vnyn hakimdir- dir. Diğer tarıı.ftnn, mı.1.aı ı Gi- verıp geçen haftaki ~rnberli- ı 

edilen; ı:ahramanlıklar yaratılan 

\ 1 büyuk a~klarcl:ın nlınao 2 n1üstesna film birden \ • 
t l .-. 

;ı. SUgün L !1. L E Sinemasında· 
1-Kral aşkı (Fransızca) 2- Kara bela (Türkçe) 

DICK ""' FORAN'ln ba~lı ba~ınn 
bir tarili olan knhramanlığından 

: yr.ratılan '"film. . ~ ... "" , . 
Se:ın.slar; .f.30 : _s. ı s -:. 9.2() ..ı.. • 

ler. Buna mukabil, müttefikler, ride tevcih eden ınütc. ıebbisi:ı Si . ğin acısını çıkarnuı..k için lıi.i- I 
d cilyndan karşıy!'1. km w.t sevi•et t.Un kuvvetini ~arfedeceği mu. ağır silah \'C tank bakımın an ·hakkaktır. ,,. _ 

üstün vaziyettedirler. "' .- mckten de ı;eri lmlmıyacaJı 
Girit etrafında bu mübareze- şüphesizdir. t. ı.... Hl1 Mayıs st.adır.da ;ı;enişemi-

ler devam ederken, Fasa kuv· Harbin cephesi giln geçtikçe yen bu iki lakınıın bugünkü 
1 vetler geçirildiği ve idarenin e- ! genişlemektedir. 13uradak_k mu- karf5ılaqmalarının neticesini talı 

' h "min etmek biraz gii<~tür. l';,. le alındığı haberleri gelmekte- arcbeler bir_ taraf~ .ınuvaffa.ki-
dir. Fas i~.,.ali tevsi edildiği hal- yctler de \'a<ledebılır. Ancak, Fakat sa.hanın toprak ve Ga-
de Cebelüttarıkın bir kıyısı ele Süveyşc inen yol, I:!u.ıı·. smırla-ı lat~c;arayın da bugün ~am lrn .. d.
geçmiş ve uzak hcdeClere doğ- rından geçer. Fa§_!§.e;!\lı de te- rosıyle sahaya çıkv.cag ı r.a.z:ırı 
~yeni bir yol aç~aış cl9mek ~ ,cvyiit .ederse ,~'.~~j~~~ur: .itiba;a alınırsa sarıkırmızılı:a . 
tır. w~ ~ ;\ P.. llf<ten.ız ço1!_; ınunım narek~ta . rın daha a.vantailı oldukları 

'~ Mısır,.· Lib;v.:a sınır_larındalu" "°ceveİinghl1, olacaktı(;/Cbu sa- görUlür, .1t.! - ı ;..rl!. n: 
Aımİillliiiiii~l harel9i • .ı.uı!m'Wiar~beo.in~mihİ'a-: ~~tar. ~ti~ge _.ffiii![!!~, ~>,,_..,- Oguz Güney. 

Sonm cevap bekledi. Bi, 
huriye öğrendiğim yega• 
ır.an.::ıı lwlimeyi telaffuz 

-- Ya! 
<• YiizU birc.leıılıirc gülrHi 
<ıtura{;ak yer gösterdi. Y 
~eyi('r ~:öyledı. O sözlinü 
bitıı111ez: •,.. 

--- \ .. E; ! ~·- ..... _,,. • -;;;,;JJ-

ç-.; Yı y:ıı:ıı~llrdı.m. D&' ı:ı 
memn:m oidn. 13::!.n·ı 
muş patates k&.lıu ..... .:ndaı. 
mış bir fin! ::m =ar~ ıinh 
iham ettıler. 1 ·t .. n. 1 : , 
mıyrı.yım. Abn:ıncn y3.zıl 
t<:.kım 1.8(.rıtfar ~c .. irdılcı 
rad;m öğrerıdrm. l'.:Jnl:ı. 
ı..;n sı)clcri iı.11:.. Buııl:ı ı 
:...ulaüı n. h.iü.c!kat bitmi. 

İtiraz teş9bbü~ 

tVi a::ı.mafilı içimd( 
!lkat ~on:ı ı:r 

komcd:yi bırakıp itiraz 
ı· ... t'i ~urctte karar \"Cı 
Hk bir 1;1ey anlaruaclığı 
liyerfk, bir tercüman 
dccektim. .. 

Bu l·ararla a.yağa ku 
iCraz mclrnrnında elim• 
dım. Vay sen miı;in hu 
pn.n '! Hemen Hitlcr de 
ltalkıp elini havaya kc. 
Arknmdan bir alkıstır 
~ıfcğcr beni nazi usulik
\'eıiyor sa.nmı.;;lar. B 
milli marşları c.:almağa 
<lı. Mecburen sonu. lrn, 
ledim. Baktım ne yaps 
daha ziyade karışacnk 

meli bir an evvel bur, 
m~ktc buldum. 

Bilmem amirali siz l 

görüyor musunuz?. 
41URAD SER 
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ir vatanda.. Bir hezime· 

l11zzz Bağdat- Te raf' tin tar·hçesi 
ta linç e d i / d i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiilr.iiiii~~--:iiiZ:iiii===:iiiiiiiiiiiiiii::Uiiii!iiiiCiiii~~~~~~~~~~liiiiiiiiiiiiiil 
~di~:lıa'k~d~ ı~~ril:~·~- DAR LAN U .. yu" 
}'le 0aıaran bu feci vak'a 

Jb· OlınuDf- ö" dık · (Bat tarafı 1 ıncl uvf•-.l•f 
1 aYn ,_.u~. gt'en ıerı- den filomuzun tcsliruiui iste • 
\'ata:~ bıldıriyorum: medi ve herkesten ·•yqde lngi-

ıla kona .. vagonlard•ki bağaj- !izler bilir ki donanmayı kimse-
h· O ıı:°ktöriük etmekte bU• ye teslim ctmiyeceğim. Alman (Bat tu•fı 1 inci < --lo•al 
tr 'lii k~hmut Zaim aümdaki devlet reisi benden hiç hır müs babı mucibenin, Adiye entüme
fd~~ch_ bundan iki gün evvel temleke toprağını da ıstemedi. nince kabul edildiğinden mad -

•a . b~lunduğu sırada ka 1n h delerin tadili cihetina l{.Jıldiği-
\t,.;~ gıtnıı• ve ı·htı\•a•lannı Bundan baska gilter~ye arp . d"" f • ... .., ~ ' • da ı t ı· z t nı, ıger tara tan Vekr.lctin ce-

eyiedı"kten socır·a tekrar ilanını ta ep e m !' ı. a en ka . d ı za nunu üzerın e t~ıkıkatta 
• ona dönmek ü•br" bı'r bunu niçin istesin? Harbe ya· bul 
• &rkad ~ nız başlıyan Almanyd bu IJIÜ- unmak üzere bir komisyon 

fg ~ b' _aşı ile birlıKtf' ara- cadeleyi herhangi bıı:- devletler vücude getirdiğini bıldırnıiş ve 
t..-

0 
1nınışlerdir. Kae&ba ile b tadil ediltcek -,ddelerin _zerin· 

•;::: n ~ası olduk< a u-·n zümresine karşı yalnız a.~ına 
• ·~ . b~ da d k d' de izahat vermiştir. 

da biıtsa-~edir ve yo;uu ortasın bitirmek ikti rını a en 1 
• Bundan sonra Nevnt Ayas 

'iı"-•-koprü bulunm•. ı·.tadır ve sinde buluyor. Görü•ınemiz es· .. 1 • h. h':"" k " nasında Fransız hükümranlığın saz a mış, esbabı mucıt.erle a· 
"il ll'k raı sarayı J:t vardır. dan herhangi bir fera~at asla kimlerin ve halkın ihtilafa uğm 

~ tlııa. !'. li adaş arana. ii• fatas· bahis mevzuu olınam•stır-. <lığına dair Refik lncqe hak 
~ ilrıldı~ rken tam l:u köprüye Fransa takip ettiıh yolu ser- veren bentler bulundu~unu ileri 
e ıııu• .. 8ırad:ı- bütün şehirde tm' t' H 1 sürerek bu madd2lc>ıin t.adili 
·'• 1"ıtte. . alarm ı'ş•rctı verı·ı- bestre intihap e ışır. a ve . . 'd~' b b k .., Ogi!iz ~ istikbali münhasıran ltendi elin ıçın cı w se c !er "O ise ceza 

etın tayyare!e:-inin hü- dedir . .Fransa kendi istKlib sul kanununu tam olarak Meclise 
llılırjlın.e~e olduklan halka ha kavuşacak ve A vru!'anın getirecek liıyihaya kajaı- bu 
•t l:ib' ıştır. tşareti t~ bii her· tanzimi isinde biı:zıtt hazırla· meddelerin tadil edilrıı~mesi tek ı 
<ıJaa1 ~ <labınut Zi\tm ile ar- dı ·ı mevkii alacaktı~. lifinde bulunmuştur. 
bad a duymuş ve rlt·rbal a· k' F k Bu teklift"n sonr:ı kürsüye j 

ı rl • .-
1
. at_lıYarak ım•ay civa· Unutmayınız ı ransa, en· 

"C.ll llıiı.sa't · di te,rihinin en korkıııı<; bezi . Adliye Vekili gelmiş ve: 
~~erdir A ı bir Ye~ıı gizlen· metine uğramıştır. "!a.:ı kimse- "- Arkadaşlar, dt"ıniştir. 1 
"ı;;~kteı . larmın O'J"UDU bek- !er bunu unutur !!ibi <>örüyor - Ceza kanunumuz üzerinde tet-
·~ı.· 11 erken bir , rıı.tı polisi · " k'l t kt ıct • na g 

1 
. ı r. Avrupadaki Fra..,.ız top . ıra yapm:ı a o ugumuzu 

d dıkı e mış ve hıırada ne ra '-!arının be.<;te üc!hün İ•'{al encümen muharriri izah ı;tti. 
,.c'!ı c atını sormustu,·. İcap e- • b" b Esasen bu kanunun d g·ış· ecek 
"'~ıı-. ebvap verilmı'•, •.alis me- alt oda bulundu~u ve ır u -- • • k ·ı · -aö·ı·mı'zı' ha mühim noktaları yoktıır. Yal· <!.- U Sefer de bu"vı·y t \'"r'•. nı mı von es1r ve, •h · ı ~•n ~ ~ d k J' ı B maı; nız bu kanunda bazı e'ışıklikler 
{ bir!ı ~~.istir. Bıml:ırı bi- ~;~i~ei~~zid:~~~~;:~ e~ti<"i . ve ceza kanununun haricindef 

ltı "lıye(i e ık ederek Arabın rn;z !-atalar sEbeP olmuştur. kalan ve ilaveE<i icap eı!en J:ıap 
Udun lı~~ ı_adeden soıra Mah· 191'1 dan ,.,39 a Jra~'.lr zimam- fiiller vardır. İctimai hayatı -ı 

la' ıı U\·ıvctinc ıı-··7. alınca' darlaronızla te.•rii meclisleri- mızdaki talıavviilere rı~nen ~ 
lıııııy0a:vırı Sen bu·ada sak miz hata \istüne hata i•lerni". za kn.;unumuzu oldı•'ıı gibi bı· 
l'varec rsunn : Bilakis İngiliz !er V(> ···abancı m•nfa"tlerin ra'nrsak bu do~ ol:ı.'llaZ. 
"f .. 1 erıne i~ar~t verE>rek ·' ... l\.,;: Rost nıü l"f"'l.iı cihetine ~itroic:lrr . Bugün huzuruntı 73. ~ttirrli~i 
'"'iti erivorsun. 'tlir. Yine onlardır ki bi~i kiiçük miz t:ıdiller zaruridir. 'l.'aşdiki· 

yor. Bir seneden evvel de tetki
katını bitiremeı. 

Bundan sonra rnadd~lerın mü 
za '\'.eresine g~iJdi. Bılhassa 
ezan ve kameti araııç.ı <>1<uyan
lara ver lecek ceza hakkındn 
ki maddenin müza.kere"ııe sıra 
gelince bir çalı; hat'nıer bÖZ al· 
mış. bilhas.~:ı Rasih ·J{~p!r..n, bu 
maddrnin kanuna ilfıve cdilme
ınesini, çün'rü birbir'crlne clü 1 
ın:ın olacak bir takım in<~n'arl'ı 
birbirleri aleyhine bu cürl!'Ü 
bir koz <ıhısıı k 'kullan:. bi 'ecektir.; 
Ve bu yüZd_,. lıir rok namuslu 
vatanda~ların ma"'.d;ır olabile · ı 
cck'erini ve bu madd~yı kanu· 
na il!.ıc etmeni!l hcPil7 ?.amanı 
olf'Jadıöını söyl<'mi~tir. • ı 

Bunun üzerine J,ürsü:ve Ziya 
Gevher gelmis ve R:ısiİı Kap . 
lanın bu beyanatına H<ldetle 
hücum ederek ezelim!~ denüs • 
tir ki: · 
"- Aı apÇa ezan ııkllyanfar 

\'e kamet aları'ar hnlıl<ında ~
~·.sen mevcut hükümler vardır. 
Biz bu yc:ıi lıül:mü Jnvıhai!an 
~ıkartarak bir rücu hP.tekcti ya 
pamayız. Zaman rne•· ,,,,..sine ı:'l'e'
J ince bizin1 pibi inkıl;ncı o:an 
bir roecli~ ve milht h~Zı..rımdo 
bu i~in zam~!lı olm t>ıh söyle· 
ne e7.. İokıl!n ve in ·ııapçııorın 
-?.1tl\arll ölüme k.nrl "'"''r. B;;.cr 
blr =an V2rtı.'l o da ortadan 
bu srHerin sarfedilmemesi za. 
m., ıdır.,, b ~alı~ tabii bıi Vlizd!'n bir AvT1Jna milletlerinin niunisi va nizi rica ederim.,, 

•'l'iiy.
0 

~ıkmı tır. Gıttik0e ı · ,. ı fi k" üd" • k R Bund•n soııra R s'lı •.• pl '°hl < gf "! ' ziyefr:ıP ZoCCffi\I.\ Jar, faiı:fl böy e € : Ul"l'I e:ı ınPr "n C- n !I t na an 
ı;; .. aııanı ıru tiiye eh ardan bir vazifenin ifası için elzem fik fore verinden b:ıihrarak: bu madrlenin ı· ·ib:ııl.n; cizil · ı 

•U ak ;ar olmuş ve onlar ds •• . 1 t k k d r - Komisyon ne ·otlar z.ı • mesi lı:ıkkınd:ı bir takrir ·\'er -
Ut "diına_,ava iAtirak ıdı""· cc fah • olan .&hallı una e ili u re ı-" nı ·· •-- ış· ı--'·· Bundan ma'Kın işi bitirecek? mi "e de hlecl;s ı•n" i pcye•i 

e <luy hakkındaki fikirler gos...,.U>Çm end!. Adlive Vekili'. bu takriri rec1 c1e+nıi" ve kınU· 
'l\ı""ı'•t·"lıla,, birdenbı·r·' m ıırı·- başka memlck ti ancak müda· ~ 1 "' • ı- A. v f _,_ b'r ordu ile . - Komisvon iki :ı_ydır cat· ı- nu kabul et~i"tir. 

-.. ']''" radan bir \ranta: aaya }''ll.rayarnn ' _________ _:. __ ·---------------
);ılıaıayutu~ bu casu 3 Türkii teçhiz etmişlerdir. Harbi ne __ """ 

l 
lleyi ~.oldürUn, parçalayın! mant-n ne de macldet.cn hazır - r ' 

,,. 1 h~ermee bütün etraftaki- layuın;ıı;ııış olduktan h:ı~de .zi-1 ·A ara a b r e rı· J tıı>.: nı"t n•. "".anıdar_ !anınız harp ilan et--, n 
~""' der" ,,aımin ü~2rine hii· .,, 
a~lay ek _b!ça.re ı::enci tırada mı~e=~nki menfa.:ıtt-rinıiz bo .________ -"'-·~ 

~ı.'-''1ren~~.lı,1c e ll';•l~rc1ir. l'k 1 .. 

ı.ıl!tc'avru~u var•l:r. mek istıyen fakat hakıkatle j 
~ ı..-·•tıııı M h--" ,.,. '-'alnız ka~~ •lü j~cn bir bonola a 

(B<'I tariif' 1 nc l IAV'f;ıdıl 
!er buraJ:ı mevcut dC<,.J<:iır. Ve
ya ancak k ır 011 vardır. · 

Kıtaatın kuım.ıy lıcyctıeri bi· 
le cephede bulunmakı a \'C yar 
dınıcı ku,·v~t;er piyade a:e bir .. 
liiıte çarpışmalaı a iştirak et .

1 meıttedir . 
Para•iitçülerin heırcn h•r 

tı:rafu:ı ve bı,ı ıre} l!ld ı lı:ı. ıı 
imparatnrlıık kuv etlcrLıın or
talarına ciiiı;mc~e başlaın Jn • 
danbcri çarnışmalar bu t rzda 
cereyan ediyor. Ihr a kere, y • 
nı baı;ında nnsızın bir A' ııı 
görme;i mümkün olduğu hina
enalryh müteyakkız bulJnarak 
ic~b= bakması ihtar cJılmış · 

tir Hitlerin şimdi ı"~rki Akden!z- 1 

de müttefiklerin en mUhim tle
ruz ü<lcrindl"l biri olan Giridi 
zaµtetn l: ,ein bütün memba · 
!arını ortn:) k ·ydu/;u ve hav~ 
yolu ile :ısi.er rıaklt~tmck su • 
rctiylc istila uııullerinın bütün 
inceliklerini ta.tbik etmekte ol
d4ğu aşikardır. Bu tC"ebbüs a· 
kamete uğradığı bitdirde bu
nun Hitl r için gerek maı:ıAvi gc 
rek mad,li bakımdan ağır bir 
heilinet teşkil t-decc ;i şil hesiz. 
dir. 

Alman plfının.ırı kıtaat do'u 
küç ..J< gemiler ku!L'.ııl3rak ya
ni &amanda denizden de asker 
ihracına tc~ebbüs ctmelt s re i
le istiliyı teshile matuf kısmı 
şimdi!ik İngiliz <lonanması ta
ı afından suya düşürillınüştilr, 
Almanl"rın pike bombardıman 
tayyareleri ile n~kliye \"e avcı 
tavyarelerinden mürekkep tam 
hava kuV\·etleri kullanmış olma
sın· ra~m"n İngiliz hava kuv 
\"etleri ile kara kuvvetleri tir ı 
ççık pike bonıbni-dımaıı tan·a . 
resi dü<üroıeğe muvaffak ol • 
mu•l:ırdıt'. ' 

Bu arada Yunan kıt:ıları ile 
Girid dağlarından yardım gö
ren impaiitorlıık kuv•·ctieri hü 
cumun şeklen yeni \'e ani ol • j 
nıasına rat'lllen vazi.vct1 sim -
diye 'ka ar elleı-intle tutmal:a 
muvaffak olmu.Şlardır. Düş· 
manın zayiatı muha!:k'll- su ·ı 
rette ağırdır ve bir rok Alman· 
Jar muharebeye gi~e vak~t 
bulatnadan ôldürüJm;i,für. Bun 1 

es i a 
teb iğ eri 

p 

( Baı tarafı 1 lncl to}'fada) 

subayla 90 erbaş esir ed.Wnı~tir. 
Giridde: Dün !:>ütün !(Ün A· 

d,, dli~nıan tarafınd"ıı bir ta
raftan parasülqülerle, diğer ta· 
raftan 1 va1an nakl~dilen as· 
kcrlerle yen.den kıtaat indir -
mek için mu:ınn;dane bir gay • 
retle yapılan şiddetli hücum • 
ıara sahne olmuştur. Düşman 
murnkkaten R a n d i v a ve 
Rc:omoda tu•unm:c.ğa muvaffak 
olmuşsa da şiddetli süngü mu
harebelerinden sonra Alman 
müfrezleri ;mha edilmi.~ ve şim· 
di bu iki mevkide de \-:ızİyet 
memn:.ıl' l et vericidir. 

Dün gündüz Maleme de muka
bil taarruzumuz kısmen muvaf
fakıvetle tetevvüç etmiş, fakat 
daha honra diJ m:ı.n bu bölgeye 1 
mühim miktarda takviye kuv-ı 
vctleri indirıneğe muvaff k ol-
ınu~tur. ı 

Harekat devam etme'<tedir. 
Alman zayiatı da gösterecek· 

tir ki Britanya ve imparııtorluk 
h"llvvctleri hk bir zaT"a'l hu ka· 
dar güzel dövilşmcm;"İir. 

Kandiya böl~'linde Yunan 
kıtaları d'1 pek bıiyiik bir kah 
ram~nlıkl:ı diivilrnıü•lerdir. 

i r 
Denizue ir muvaf

fakiyet aha 
kazanddar 

Londra, 23 (a.a.) - Amiral· 
lik dairesinin bir te,ıiıginde' 
.Clşınam:ı Llb,Y" münakale yol·j 

lanna Jmrşı harekatta bıı.lıı an 
deni1:altılarınıız yeni ım 'affa. 
kiyetler kaydetıuiştir. ı 

!Baı torofı , ""' oom.ı.ı 
:selçika it tarın klIT1lyt killliye

si (Deynze • Zeebrug~el kan~lı 
üz rinde bulunuyordu. fn"11iz • 
!er, ccnheTcrf şimale dönük ol· 
mak üzere FrlU).'1Z h ı!ı:~u u. 
z~rindeki milstahk "' t 
verleşmislerdi. Sır ı İnı(lizle
re dayamı• olan birinci Fl"'ln z 
ordusu cep i cen ba d- ilk 
(Conde • ValansiyPn • Douai) 
hattını tutm tu. battı garp 
te 23 linci' İngiliz fırkasının 
cephesi daha ımık lradıtr gö 
tüıiiyordu. (Caıa;~ı UE' '(Dün· 
kerki ise 21 inci fırka tarafın· 
d:ın m:i<lafaa olunu rdu. Ü· 
vari kuvvetleri-.e ı::e~ n· 
!ar daha il ril • a <Aıns • 
Lens) mıntakasınrla ıkc if ı·e 
karako harck1 titr me 'lü • 
!er. Lakin 'bu kuvvetler 24 m • 
yı ak~amı ~ ,.; al n rak H'• · 
sce) mınla'ta <hki tlar:ı 
yerle•tiri' . 1 re' 

Bıı müddet zarft:ı.d (~ mm ) 
ilı'Tfnde hın 'ln il - c ı· 
!ar !"l"nnu ne va ' 
!'al (Wevi"R ıllın "v12:=ıa 
bu grup e~·c!.i (Aı:ı:ı:ie1'•~ 
rrnııe) h:ıt • n. C<'., 

~erek (Som ~ı 
s0nra m,': f!">r'" .c tt\~C"' ·:ı 

~re!,!lrt-' )Is· 
tik metinde m vzı J·e tı. 

PF n tatblk cdı emiyor 
Fransızlar flvaı.-.. .rl ha ~ l· 

sııı 23 ünde d" • -•:ı t rn• a 
ge 1mişlerse d t 
(Aıııiens) ık, di.eci <:! 
nt-1 de o!m•k il. . ı 
n ıbunda iki l 
ın!Nımii. IAı: :ı: l 

k cl.:ı r gıiliın, F 
ı;:::'ı'ı-.hm d" ~ !)<: " •• 
S:lfetl~ di" rr "l .. r 

dl'ruldu. (P'ro 
( F..strcc) ha hın 
!er. Dü.'llllalı h, · 
dl ırmÜğ--ı E 

Ct' bJlundu 
lar ancak <E.ı -ı v 
c•ııt) arasında (Hmı 
rn ııiJuiler. 

D.ıha g:ır 
de b:r 1'C • o'~ ı r 
Abb0 \'ille) Fran ız 
13rı bu ıinktaya .. 
<(l'vansl fırı ·ı 
İlf:\ri haı f'ke•i11e-b~ 1~ ·~ı/~~~~c~~~: v:1fk~~~~ ~=ı ::ıd:as~~a.,~:.~:n ~t:ıKa.Zanç vergisi ı Ziraat Bankası 

'ııı :;;r ı:ene ~ı:it~ '~~ {~~: i'ıükümetın aczCn"eticcsınded.ir Mükelleflerinden rın 
) Dn·ı k.etıdisini b ı(ı\"' fngi1iz ki mareşal Fransı.z rn•ııetının 1 hizmete 
~eıı, b.ııııa olıiukbn 'e hu y\İz· mukadderatını ıadeye ye şeref - sonra Türk hazinesi ke-
k~ltı\~~t lıı;;rnz cıt<'lı'l'ınu yİıka- li . ·~ mütareke takbıııe davcı girenler hakkında 

tıı ~ nı zannedenk bn çir- edıldi. . f alet edecek 
e., •a"Ü•~P bubmdukları da 1940 ~:ıziı:anın'.1a .g~lıp dev· ı An'<~ra 23 (Hustllıil - ıU-

ııf!'.tııekte11ir. · Iet bu mu arekeyı • re de~rek ı zan« vergısı müke!lcfierin<len 
Ankara, 23 (Hususi) - Mil· 

Ji korpnma kanunu mucibince 
Ziraat Banka.sının icab•nda ih
raç edeceği bonolarıı. hazin<:nin 
kefalet etmesi Heyeti Vekilt>ee 
kararlaştınldı. 

• lı!.r, <:olı: yilklü nakliye tayy;ı • ı 
releri, ~iındi bombalarla delik , 
d~sik olmus buluna:ı Malerrlo 
tayYare meydanına innıck te
~ bbüsünde btrh.: dr1kJar1 sıra~ 
da t;tdUl'!l! ili!ıfcrdir. 

(900<H t{)nluk biı· asl<cr nak· 
!iye gemici .iJe (7000 ı tonl•ık 
bit' petrvl ı;:cınisj hat• rı.lrlığı 
gibi bir ltlll_y.ıın destro:;eı ine de, 
torpil js:ıbet etmişti~. l ıestro -
yerin batmı_ş oJ,ma.;;ı muhte· 
meldir. Düşman tara.fı~.iı.n mü· 
hiınıruı.t nakli irin kt ilanı lan 
büyük bir motör batırı•c~ış, da
lı~ küı;ük diğer bir ınotöre de 
sahilde demirli ikm hi• ka~ de
fa i~t k:ıyı;l::dilmi~ti·. 

İhtiyarlarile ~ 
gidenlere. 

(f:aint • Pol) n I· 
meyi dü8lltı<ri. T ;,_. 
tin it. areıı tıl< .t 
m~Vfl ha.~ 1 ., 

tamfıııdan ı.:;,.,,.."'"" 
+ bıJnda; ! b c> ·ıır ı 

Q•l;l\"DY) rlh, (nı:wecısı 
(PC.ronnrl "'t,.. · .c · 
küprü •şla na- , •.. 
knvv.ctH .. Vf! m n1 m 
yerleı;:.ni..tir. ~ lt" r lara.ftan hnbPr aldıih· bizi ez~bilir ve ır:ıın;~ıı1. dun • olup sonrada,n hizmet erbabı 

huku~ 'l'Urk \'atanrlaş!arııı~ ya harıtasından sılebilirdı. Fa· ı meyanına girenlere n-ı surette 
~?k h• a ta l!fık e ıen ı•lerde kAt bunu yapmadı. 1!141 Mayı· kazanç vergisi tahakkuk ettiri
h1!!1Jı i "'aıı davrana" hUkiıme- sında .. "!uzaffer_ devle~, Fran - leceği hakkındaki ma!ıyece ha· 

1 ·u~iıııı cap etti<Pi vel'lı"lc Irak sız hukumetı ıle 11ıuznke!"eY(>1 zn·lnnan tamim vilayetı .. re ı;ön· 
•Me b ti ~iı;ıde t~~ubbUS • giri.,ıneği k:ıbul etti. İtbirligı 1 .derildi. 
• f•aıt Ul~nınustur. esasının karar~ştınlnıı~ oldu '.~ __ _ . ______ _ 
• hibi hUkümet;nin iki çocuk *'1 Montoir mulakatın·'.an bcrı Bu içtimai bir kabin~ toplatı-
·ıa~. fnasum h' T" k t Fransa ef'a'i ile lııı sıyasete ~ "'n h •r ur va an· • · ld • .,,. tısı şeklinde tcsvip eden ha -e,. ._ , ava•ına m·' olan bu devam arzusunda. o uguım g~ b 1 d v d ··ıa· 
lnn,ı.~ \e r.irl ı'n t~~,.·,12· hak . termoitir. Alman devlet rosını, er er ogru egı · ır. 
)'!; ~ le ·~ ·• - ' - Bundan ba•ka Alınan ordu . 

~i ve arı eden izah\\<. torzi- DULğlübiyctin .. bize yül:iedigi ~e Jarı başkum:tndanı mareşal 
Ilı.itte ta"'11i11•tı tekabbül et- tıcelerı ve ınutareke ~aıtıarı.ıı Bfauchitsch Parise yv.ptığı zi
~ana!;•cikmiveceai~i ve ayni malfıın olduğu şekilde tahfif et- y&retin amiral Darlaınn Paris-
~na,,.a a bir 'l'iirk t·atandaŞını mcğe scvkeden şey bu hare • de bulunması ile hiç bir alakası 
ı_ cın rea Şehit eden katillerle ketlerimiz olmuştur. . olmadığı da beyan e<lilm~kte • 
, .. n dc~Vete yalnız "tviıci Ira- Sözlerimi iyi dinleyi.ıız, Frnn d' . 
~na'>'et 11 belki irhresizli/:ile sanın istikbali cereyan etme~- ır.Franııa. Aıneril<a posta 
'llıeıııe seb~p nlan r-sk zabı- te olan müzakerelere sıkı _b_ı~ münasebrtleri kesildi 

~· lr hi U~ıınu da eM<alinP mü- surette bağlıdır. ~ranra . ıçı~ 
;{1rıe e:, ılıret te•kil ~rlecek se- yaşamak ve ölm~Kt•.•n bırını Lyon, 23 (a.a.) - Ofi ajansı, 
"'llıeıt . abııdırılaca ~ını ümit tercih mevzuu bahıst.ır. Mare - Ameril<a posta ve telgraf 1 ne
h~~teriz. " şal ile hükfınıet ya~amak şıkkı-,· zaretinin Fransa ile Amer)ka a· (' ı~~~ nı tercih etmişlerdir. . . rasında posta müraselatının 

t ~l'(.A Vazifemiz gayet sarıhtır. Ma kesilmiş olduğunu ilan ettiğini 
rr~ .. a-~ reşali, milli kalkınma işinde bildirmektedir. asa y kt benim yaptığım gibi ~ütün g~- Vaşington, 23 (a.a.) - Öğ· 

aşa yaca 1 r cünüzle takip etmelıs•mz. D~- renildiğ;ne göre Amerika, Fran
tne <e,, ı şüncelerimizde ve hart·ketlerı- sanın Almanya ile yapacağı ış 
~ Uğraşt ''"'' 1 ıncl uyl•d•l mizde onun ve benim yaptığım birliğinin garp nısıf Küresine 
;.0t._~alan ılar ki bugün bile gibi yalnız Fransanın yüksek şamil bulunmıyacağı hakkında 

l:'~r. meydanda at oynatı· menfaatleri:ıden ilhı;.m almalı· Viehy hükfımetinden resmi 
~ aıtsay, dır. teminat almıştır. MaamaJ;ilı 
~nla &a~u veya bu kombi- Amiral (Darlan) neler Fransız ·Alman işbirliğinin mü-
~ı.. 1' lllaiı bnk istiyenler; ça- görüşmüş? tareke anlaşması icaplarına in-
l\ı"'lıınd ılerek satanlar de- . 1 hisar edeceği hakkında Vaşing-

•lir1 e Ve mahiyet· d u Londra, 23 (a.a.) - Amıra tonda tam teminat alındığına 
~ ~~y. ın e m c· Darlan Fransanın is~nl altında dnir lıevanatta bıılunııımu~tur. 
~~ ~aarı bir tarihi ola Frans bulunan mıntakalarında üç gün Söylendiğine göre de Vichy ta· 
t \i at düşkün ol n Is a kaldıktan ve Parist'.l Alman rafından böyle bir teminat ve-
' 8aatı ı· ursa o un, '-"yük' el - . B Ab't.z 'e görüş -<\. nı bT ge ınce hesap sor- uu çw · ~ · . rilincıye kadar Fransaya yiye-
~ ~ 1" ı ır. tüktc>n sonra dün aksam Vıchy- cek maddesi göııderilmiyecek • 
~ ;,• lıakansayı, muztari Fran- ye dönmüş ve ge~r gel.mez ~!- tir . 
~ rah sız .Yere Yenilm .P F manların yem bır mn~adekar· Dakan tahkim ediyorlar 

l:'nı gi at ?ırakmıyanla~ k~~: !ıkla bulun~uklarıı;n b~l.dirmi~· Nevyork, 23 (a.a.) - Nev-
~ ran/0tınden sakınsınlar' tir. Amıralın bıldırı!dı!'(ıne go- york Times gazeteSinin Vaşing. 
Q ~tir.~ demek, medeniyet de- re geçen sene f'.~ris _m•Ltakn. · tondan emin bir membadan aldı
ı::ı•Ittir ransa demek hUrriyet sından kar.an multeeılerden bı_r ğı bir habere göre Fransıelar 
~~ baııa' b~ansa aez:ıek baş- kafile önümüzdeki h2fta Parı· Dakarın müdafaasıru süratle 

il tir, ır tek Jan Da~k de- se dönebileceklerdir. takviye etmektedirler. Mımuel 

Maden ame esinin 
sıhhi ihtiyaclan· 
Ankara, 23 (Hususi) - Ye

ni bir karanıaıneye göre Ereg:i 
kömür havzasında maden oc.:ı1<:
lannda çalışan amelenin sıhhi 
.ihtiyaçlarının temin ve kontrolü 
i~in Zoilguldal< iktL<ad müdü • 
rünün reisliğinde Sıhhiye mü
dürü, Baş mühendis, işletme il 

müessesesinden ve işçilerden 
aynlacak iki>'er azadan mürek
kep bir komisyon teşki !edile • 
cektir. Bu komisyon hıfzıssıhha 
ve is 'kanunları ahkamı daire • 
sind~ çalışacaktır. 

Dilenciler boğa~ 
tokluğuna 

çalıştırılacaklar 
Ankara .z:r (Husu •i 1 - Ser-, 

seri dilencilerin bııi(az tokluğu 
veya müstahak oldukhrı ücre • 
tin yarısının verilm~si suretile 
idarei hususiye ve b<>IEodiyeler
de çalıştınlmatarı iktısadi ve 
içtimai bir te:ibir olup ceza 
kanununun 54 • 5'1 - 56 ıncı 
maddelerinde sayılan cezalar
dan madud olmadığı mP.hkemei 
Temyizce kararla"mtştır. 

General Bergan
zoli de esir 

Bombay, 23 (a.a.) - Son 
günlerde Bombaya gelPn İta! 
yan esirleri arasında, gtl'(.•r:ıl 
(Berganzoli) de bulıınn,akt:ı 
dır. General Bcrganzoli, Libya
daki harekat csnasınd1 esir e
dilmişti. Bu gelen son gt'Un, 
100 ü SL ')ny olmak üzere l.!l'l'l 
İtalyan irinden miirekkeplir. 

l~l'taltını Amiral Darlan avdet.inden burnu tahkim edilmiştir. Gorre 
9t ıt ar ett'~ayası bozukların biraz sonra mareşal Petam ta- adası limanınm medhaline yeni 
til\. n,anını 1 le'"! Fra~ya k8:1'· raf'ınd~ ka~u} edilmiştir. A · toplar yerleştirilmi~tir. Bunlar 
ı:,_ l?~eııu;ti dıyenlerın sevgısi tnJral bır mulakatta mareşale arasında bir çok tayyare dafi 
;_il, o9 lln r. seyahatinin neticeleri hakkın • topu da vardır. Dakar hava ı 
la.ı~ı! fransası! 1871 in da malfınıat vermiştir. Amiral meydanında 100 kadar tayyare Mes'ut bir tören 
~' ın F'ra 918 in Fransası! Paristeki ikameti esnasında bulunmaktadır. Buradaki Fran- Gazetemiz Tahrir Heyeti ı?efi 
~iı 1"raıısa nsa~ı ! Fransız ana· Vichy hükfuneti harbiye nazı- sız garnizonu 5.000 askerden Murad Serto'l;lunun biraderi 
~'ile ebed~OCukları! Fransa! n general Huntziger, milli ik • mürekkeptir. Aynca yerli kı- Mithat &rtoğlu ile Hasırcıoğul
~ ~ lıııın, 1 F'ransa ! Sen ya- ti sat nazırı B. Botuhiller ve bas talar da vardır. Reiclıelieu saffı !arından Bayan Beşirenin ev· 
~ ~~ ~ eri . vekil muavinliği umumi katibi harp gemisi ile Georges Ley- lenme törenleri bu akşaıiı Ba
~l 1:tı.vetn{et~:ı, medeniyetin, B Mechin ile görü•ır.üştür. gues, Montealm ve Gloire kru· sın Birliği salonunda yapıla
"! l<' 6 ııa~~-- terek malısın· Diin akşam Vichyde neşredi- vazörleri ve üç muhriple bir çok caktır. Genç çift.i tebrik eder, 

rilıı'laı '""llıyacaktır Cen· len yan resmt bir beyanatta denizalb gemisi Dakar limantll· saadetler dileriz. 
• ~Clyle denilme .. tedirt da bulunınalrtadır. • •. VVYVVV' ,~ 

Alman hücumu Giriclin Han • 
ya ile K3Jldiya aras• ,faki en 
krlabaltk mıntıılrasın-~ tevrih e (Baş tarafı 1 ıneı !>Y~•~•l 

ikramiye z 
okuy cu n 

dilmiştir. Bu il>i sciıir oıman • sınai nebatatın toprak nıalısul
lık dağlar at'asındaıı e:c~cn gü- !eri ofisi larafıııdan miit'~yaaoı 
zel bir otomo~i! yolu ile biribi- I ve bu iş için ofis em it:" ~00 bin I 
rine bağlıdır. Bu orma.ııl•k mm·{ lcira kadar kredi taha'll<Jkunn 
tnk:ı. p3raşül.(ülerin gizlenme - mütedair karar 17 ha,ir:ın 9111 
sine cok müsait bulunmakta· tarihinden it.ibaren "'1°rıycte gi-
dır. }fasa t.ari' ile g~1.iıilen ln-

1 

recektir. Bu kanuna gör c; Birer kitap ı.,.-=::::u 
talar Malemonda yere inmiş- 1 - Bu malların rh~ı>r fiyat- 0 11 uııı: 
tir. Biiyük nakliye tayy:ırc!e- !arı İstanbul ilorsasırııb. mna • ı.Mııbnt) 

) 

rinin lnıne~ine müsait bir hav:ı mele gören son fivat:~ra kı . . a 81 -
1 
Fa.ı .. ~ !.?k R 

meydanına malik bulunan bu yasen normal nakÜ m~srafl:ıı·ı r. b2 ma ·~. §U B ~ , lJ 
meYki Suda kvyunfaki de.'1iz ve kalite farkları g."iz < nilııde mu - anan e ~" · ' nı 
üssüne kar yapılacaı< b!r hü- tutularak Toprak M:ıhsv,ıcri O·r Al aasebat ud 
cuma hareket nokta~ı olmaifa r· · t r d · 1 uuıra ısı ara ın an tayın o o,ıacrık- 83 .....:_ '-'·-·. A •. - ~• 
da çok müsaittir. Mevzuu bahis tır. .. .. . ., •• .mı)c c u.<,,1 "~• 
deniz üssü ~imal ve ~:ırk cihet - 2 _ Bu krediye r.üi•t~nidetı uçncu ilk mektep ~ınıf .a. A. "'!iö 
!erinde yüksek tepelerle muhat T k " hsull · Of' · ı numara Anadolulılsu . opra n1 ıa en .ı.•.ı tara· 8' _ Nre,.ı·nhal •--•- "-P-. ve mahfuz bulunmakt•dır. Diiş- f d " • ,..,...._ vıuuc 
l""'ın trıvvareleTi bu t'"ııntvll"'~.,. ı_n an a ınan para . .' m·~?a)·aa C· çeşnıc, ~.PC!rnc sruta.h ti num:ıra. 

dıle,n mal'ar me:k~r .,fıs tara - Be.•ik•~!f. _r--
ki hedeflerine karadaki müdafi- fıııwın satıldıkça ıade oluna . I 85 '.:: Ahmet Boy•• D 0 !er tara'ından görünmeden in· ı tı " - · · 

me<Pe muvaffpk olmı!l!lnrd•r. ca' r. yollan cer ate:ye;:., malı 
Çün. kii Suda koyunun hemen 3 - Kullanılan md.ani için memuru Ahmet "" U. oCLJlc • . 

tahakkuk edecek faiz de naı<.arı 1 kiechir. 
arka•ında b'eak ~ırlı gibi yük- 't'b • 
selen bir daa vardır. j ı \.ara_aı1ınnrak bu •1nı>;melcn~n 86 -Terzi Muzaf,er İlır.alıı.c.ı 

Al 1 G" ·a. ·ı y · ne.ıcesını e zarar h:ısı. oldu•,-u oğıu Tirebolu. 
man ar ırı 1 ~ • unan•c-ı takdirde 'bu zarar Zireat Baıi". 87 - Mustafa Akman T. ('. 

tan_ ~rasında clevam\ı bır servıs kasında mütesekkil fonlardan j Ziraat Ban.kru,., Nazmı Akmruı 
t:s!sıne gayret sarfctmekte: ödenecektir. · ogiu İstanbul. 
bızım boMbard•rrı:ın •a~·are'erı G .. 
miz ise Yunanist.an~,ı.-i hava oztaşından alınan fazla 88 - Ertugrul Esenli, HaL o 
üs_·lerini ııamb\ıvara.:. ııuna ma- para rençpere iade hatun maha~ 7 n .ır 

ı · ı k ~ 1 Bahri Esenlioğlu Uz notüpı .ı. 
rn o mao,-a ca ısma ·"· ır ar. olunuyor 89 - Şekip Ek' Ali " 
İn'!ili7~ı>r h~J'f'kattlln ~~~mun • Ankara, 23 (Hususi) _ Göz fik orta okul sınıf 1, ıB. .Ald:us';u. 

Kahir.e, 23 .. ıa.a.) - .G.ıı:d mu- taşı fiyatlarının tenzili dolayı.si- 90 - Aydın Hayrııllaa.b, O· 
harehesı heııu.ı harp sısı ılo .mu- le evvelce daha pahalı satılan mer AbiJhan. Gal.at;ı. 
hat. ol~_akla_ beraber . Kalııre : gözta.•ılarndan yirmi kuruştan 91 - Mehmet Ce!enk Kar · 
dek~ rnl'<ahıtler halihazır?aki fazla alınan paranın üzüm ve köy Tünel caddffiı ~terteb:ı.· 
v~ıyelten m~mnunıyetsizlik incir satı kooneratlii tarafın . nı sokak 17 numaralı bhvcci 
gô«termenı~_ktı:,tlırl.er ... , dan ba•;cılara iad""i Heyetı Ve- İstanbul 

nı, para•utcülerın sur atıe te- kilece kararla.•tırıldı 92 - Fethi Çaylak Em.tik E!·· 
mizlenmcsi üzerine 1'.1.man • • . • tam banka!ill, lııııir. 
lann bidavette temin ettiklerini 1 lzm.r • Sandırma 93 - Hüseyin Çclina &ğcı-
yapamadıkları zannedilmekte trenleri çoı;.altılıyor larköyü okulu -0,:;r ni &kır-
ve Alman baııkıımandanl";ı teb- . ., "' köy. 
JiaJeriııdeki s:;küt ta bu h 0 li te- _Ankıa, u 3 (Telefonla) - İz· 91 - Kenan TGksanul Cilm· 
yit eden ma lıiyctte tcı · kki e- mır • Ban?~ra osta trenleri ha- huriyet mahallesi Tuna kak 16 
dilmektedir. Umumiyet itibı:ri!P zırand_:ın ıtibaren haftada ıkı· numara Eskişehir. 
Almnn tabiy~i bid~yette G k den dcrd~ ~ıkarılmıst!r. 95 - Necmi Akülkc Konva 
çetin dıırbe. indirmek. ve arbe- Çiftmerdi\•en mıthallesi Kız: mu 
yi çok büvük bir tazyikle devam yarclerdc pek çok Alman öl • alliın mektep caddesi 2 n= ara· 
ettirmekti. müştür. da Konya. 

Britanya!ıhrh Yunonlıl.r Csl r İngilizlerin elin ~ 96 - Muzaffer Zinc:ııı Sa1!-
ilk Alman darbesine ı:ok şid- Ka',ire, '.:!3 (a a. ı -· Girid biye m:ıhallcsi Tcnviriefk:ir so· 
defü mukav~met ebni>tler ve .vaziyeti hakkında Lcyan:ıtta kak 17 numaı:ıS~m.~"n. 
şimdi dP. bunu lakin eden darbe- bullınan ns!<eri ' sözcü şurla•ı 97 - Niyazi l{orga.zıuı Çan-
lere mukabele etmektedirler . 1 söylemiştir: kaya caddesi Turing otc :ıc':e 
Bütün mesele Almanların adn·ı l\faleme hariç olma!: üzere Büyükada. İstanbul. 
ya miitemadiycn asker atmağa Giri<ldc üsler heyeti ıı"ııır.ıiye -ı 98 - Bülcnd S:ıu~nktar. Y~
daha ne kadar devam edelıile • si itibarile iyi bit;qıı?tjr, Sidckt· nişehir Pazıı~·c•i Elm<. l•"ı so· 
cek!eriniu tayinindedir. Yere li muharebeler d~va,nı ~tmt-kte·J kak 12 numara An'k~rıı. 
düşeıı. ve ağaçlara takılan tav • dr. (, ·J.ası nıcl 
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diinya al-
Ame 

J 
planet 

1HO ProgrQı 

ll..83 Müzik 
.46 Hnberler 

H.00 Mil.zik 
MM Müzik 
16.00 üzik ,, 

*, 
Hl.00 Pıog.ııam 
18.03 Mür.ik 

Z0.15 
tea1 
Z0,45 Müzik 
ıı.oo Konuşma 

zt.10 Mllzfk 
tl.40 Konuııma 

11.56 iWk 
2:2.30 llnberlet 
21.{5 Müzik 
23.16 Müzik 
!:US Kapanış 

felsefe ve 
edebiyat 

~~ 7,S Faizli 1933-w 
horcu B. Kontenjanı 

hamillerine tediye 

1934 Türk 
tahvHleı·i 
ilam. 

r- ı - 1033' Türk borca tahvillerinin her üç tranşınn alt 25 Ma
ylS 19-il taksiti ~.. Tftrldyede Ankara ve lstanbul pıyasıılarındn 
tranş fnrlu ~laıi71n beber kupon mul-:.-ıbm 0.73Cli doların 
Tilrk lirosll tutarı yani TL. 0.9i91 Türk lirnsı 1cdıye edileceği ilfuı 
olunur. 

TUrlı::. liresJru natııc işbu meblağ mevzuu ba1ıs tnksft Jçin kat'i 
surette tayin edilmtııtfr. Deş senelik müruru zaman müddetine ka
dar bu vadeye ait kuponlar içın 0.9491 Türle lirası tediye cdileçekilr~ _ 

Her üç trımş için Tilr.kiyede tediye ne mükellef rnüeeseseler 
rı:anlardır: 

Ankarada: Türkiye Cühurlyet Mer.lrez Bankwıı 
Osnuınlı Bankası 

fstımbuldn: Türkiye Cümhuriym MerkeE Bnnklh 
Osmanlı Bankası 

Doy~Sank 

Tedi~-ait prc\ IZJ'Onlar tesis edilmi;ti.r. 
2 - 1934 tl.-tm:ı "ıra Türk borcu tohvlllertnm 2S Moyr.ı lstk takıriti 

lcfn lstınbol p~osmda belıer kupon mukabili Fr. F. 18.75 Fransız 
1rangının Türk liraNle 1utarı TL. 0.5519 Türk lirası tediye Mile
cektir. Ilı ı rncbldf kat1 sureü.: tayin edilmiş ohıp beş -'Cncllk mil-

~~ ft. hcG ~) 
.u • .,,,,.....,. Bu da saıı'atkarlıkta ruru uınıan müddetine kadtır bu vadeye ait kuponlar ı\·Jn 0.5619 
..... J"'".<.u.. J 'n1rli: ilrıısı i1dencoektir. Tediye mtlcsseseleci 6Unlardır: 
bir:tnci d~ mtiDm ve esas-,. T rk lı bir şart.Ur; çünkU cidde..ı dahi ı u iye CUmhuıiyct Merkez Bankası 
bir adam ,, (-estetik ve giizs!·~~E:2:0smal51i::c:;;'~ll~ı :r,;Ba~11k~ası:i!!:::::ı:i::mm::s::~:?::!~-(4ii0al9·)1a-a:ı1111••' 
BRll'&tiara eden mesele
lerde:] nekadar oınti'ımatı halz 

tın çubnlrlarmı Abnm!aıım iz aroma olsun, bir (beyit) stiy~ 
aden kurt"'-t .na.k Jtıumdı. Bu- liyemcz, en adi bir köy ıarkıaı 
n ! m de bunların nakli il- bile besteliy-enıez ve bir asma · 
adı. H.:llblıki bu İi hiç de ko- yaprs.ğının ~ini doğnı dü
'I değildi. Zır şchJrde neka- r.üst çiz-em.ezse, onıa matamatıı 
r o obils, .htımyon ftı:sa bmı- bir adam denir; iyi anla.yı§lı ve 

ciheti ıwkenye var.'ıyed et- zeı9k sahibı olunı ... belki münek-

al·ye Vekaletinden : 
.J - 1008 ve ikinci mra 1934 Türk bol'cu 'talwil\erinm :-.. ltonf.en.. 

jamoa vit 25 ayıs 1941 tarihinde vadesi hulul edecek kuponlwı

n !il Ttirk liAsilc pro·vi:z.~ı 1stanbulda O&manh Bankaaı nezdin.
de tni8 edibnlr'Jr, 

~\\PARA 

ASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

, IKR iYE PLANI 
K!flD!LER: 4 Şubat, 2 M.,..., 

1 Aöııetoı, 3 lkincitcırln 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 
1 adet zooo LıinWk = 2000.-u.. 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1600.- > 

' > 8 > 
35 > 

80 > 
300 > 

500 
!50 
100 
&O 
ıo 

> = 2000.- > 
> = 2000.- > 
> = 3500.- • 

> =4000.- > 
> = 6000.- > 

:JJLWA<A:i) 
. 1 7 ... 3 4 5 6 7 8 ; 

1 Devlet Demiryollan İl<inlarJ 
Muh3mmen bedeli 22.500 (,.trmi iki bin bet ,-üt) lira olan SteriJ..iZ8~ 

cthatları ~e. tıefcrröatı 7 Temmuz 1941 Pazartesi günü !!lmtt Hi.30 dn l<Pp,o 
EBrf wrulu ile Ankarada İdare bloosında $atın alınacaktır 
~ • girmek üıtiyenler:in 1681,:tO (Bin altı ytiz seksen ~edi lira elli J<ıl' 

J'U,Ş) liralık muvskkat teminat ile k~ı.ınun +.....ın ett'd{ ·k ı ve tef" l2fieri . . " .. •J• ı.,.. v~ı :ı. nrı ..ı. 
nı aJ'IU run eaat ı•.ao a kadar komia,ıon reisliğine veı meJeri ıır 

zımrır. 
Şartmmı+.-.... ıdeı-.ı... ~ ~ oıı.rıık Ankaradn Malııeme dain!Qnde-n Hııydarıı' 

aıada Te.elfü.n1 ve Se.k selli inden dağıtılacaktır. ,(3894) • 

• • • 
~t!ttn bedeli (1065-t) llra 40 kwı.tt olan 46 kalem muhtelif ıtJC 

(2'6/lHt) Pazart.i günü saat 05.30) on beş bll(Uktıı lİaydnı p:ışadll r,J1 
binası ~ komisyon tarafından kapab zarf ueulile satın atır:r' 
cakt.ır • 

Bll. ~· 1 1fe ............ istfyenrerm (754-) lir.a (8) l:uruşluk muvakkat tcınlnııt ' 
kanunuu ~ ~ ~ikaJ:ni teklifierioi muhtevi zar!larını avni P1' 
aaet (14.30) Oll diirt ot1.13a kadar komi:Tyon reJııliğiııe \'enneıeri ı5:r.ıındll'· 

Bu iie ait ~et: koPAis)IOndan parasız o!::ıl'nk dağıtılımıktııdıf· 
(8798) ~. Bu ~·len çı'!nlmftZ , azi.- .kit de denir, fakat kat'en san'at Bu kq!Jld.enjana 'dahn Wlvilıett ait Juıpocı bedelJıeıUin tnuısfer 

te n~ıı on g8nülU Leh va- kfu- denemez. Vakıa s:ın'at me- ve ~ :tarzı hfikk.Htda alakadar -ıcaınhtr rıudinde gir.iş.ilen ~ 
upel"\'<'ri Leh :ılt.ınianmn Al- selelerine dair pek çok na.zariy3t !iobbÜ9:1eı' hmılıL in'8ç cdümediiinden bilaiUere tev:aiat bilı:Mu·ur ~ 1 

ı •• ır===================================:;::::.~ 
Türk Hava Kurumu İstanbul Ş • 

• rm eline dÜQ:ı.n!'sine ma... ve faraziyat vardır ve (estetflt) ehhilr otmcld«lir. 2 
olmak j.;in ne yar~ ı:xrü?ll- onları tetkik ile uğraşır; lô.kfu 2 - l!l38 'Nrit b9:'{'\I Wwillerinin 35 Mayıs ıe.ı 1-ilüıde 31-~~~__,;~..1.-'""-...ı...-ı..--1 

yarmaya ve .ner çareye Ran1at, lıiç (nazari} bir iŞ dE:ğ!l- ... ~i gelOCl'lc °"1n c ~j.Mıı ~ın tedi~ iein muk- ll---f'--:-~_..,..--;-~.:.--+--11 
vurma,.va ~~r verdiler. Ö'. O b~·6 mutlaka mad'd.t)!: ~ tQ teıt.tbat r.ılmrwşbr. 4.--~~~~__._--;.__......-...-~ 

O,n gonWü c.ıheU a;ıı eriyenin bir eser vüetidıe ~tlı:ebilmckle~ Himlllel'(.-e ~t biaıl ediıhnek ~ illin -olunur. (40IO) 5 
z~ ctnriyecek "8a.dar köhne,j tnbahlwk eder. Anlacp:l•,or ki;"t ______________ ~--------==- 6---------._.._--._.....__...= 
~ı b:.>ş bnıyon keşfettiler .• bir san'a.tkarda hem ilham, 1*!D"t-
ıhr bir ıt nara tıJmış du- cıe itad kabiliyeti btriwım&lı -r POLISTe lı-ı _y ___ _...;.. _____ l 7 
~laıtlı. Bu baş köhne luun- ~dır ;. bat.ti. artist bw iki ~ : / eni neşriyat 8 • ! 1 j 
~ ilifieele tamir edildi. Al- . ti, dQğ ,umh. bair. oJJ:na>><f?:: Bir hırsız genr. ._ ______ ...;;.__;;........::.--1ı 9 .... -ı -ı •_..,..I __,.__,..~__.--+__. 

lilçe ve çubukları da. aJbay İnsand iltuımm ieceB:i ettiği "" ~k çocuklarda zeka ..., ______ .............. 
~ev:Ski) nin nezareti al- yer viodan ise, asıl s:m'atkfu·, mahk.ôm. oldu muayeAeJeri Solma "'"'.-=-: 
ıd,O. btı l>6;J kamyona yükletil- o ılh&m saikasile bir eseri bedii . --.;-
Bu albay(Pilsudski) kabine- vüeude getıren hÜI>el'Y« eBeri- Tahtaıkalede ;ekercı ~us~a- Yazanlar: l - Bir ~. bir nota; , 
de.mdiye pazuilğı etmişti. mi?.dir. Bi:tim bu kıymetli par- faaııı y~da; ç.ahışao Hil~ı a- Prof. Dr. C~ .a...~r . ... 2 - Müsaade istemek. 
(}n:;gönütlU, beş knnwon ''e sa- maklaı-ıouz olmasaydı, san.'a.Ull dında .~r g~: ark~.ann- Prof. Dr. B~ga.rtl R•tzer. -i - Göetem:u*, Jflk. 
,· mahTe Jl{Wrl v:oıi clüzüldö- ismi bile olm~ı! .. Hatt.8 [oü- dan ~le)JIDQll, ~ ve Çeviren: J • 5 - Dizgi. 

yük havva.u.lann dimağnıa. ve lbrahıme ait elbiselerle çama • Prot. Ol'. ~ 8a1Uı {J-Oy-1. ~ 6 - Titremeli, 1* u.ır • 

~ :Alınan tayyare bom· 
lan nltmda demt desi k bir 
Jde huhiIJJiultlrwndan siir1ı.t 

~"1it buJ.urunamalda 
l1lber Cifilc merhaleden mer-
leye ~or ve (Brest - Li
Sl eihctbiden süratle hOOu
Aoğnı yol alıyordu. 

.kabiliyetlerine olı!betle!.] bizim prları cwalıp aa-tımkta ihen ya- Bu kitabın mev.zuuruı teekil !1 - Kiralamak, 
dimağımwn ve bütün mele- kahız:muttır. • eden 1 - 6 ~ ait teki- 8 - Gaye, çöl rihrgin. 
kitı al•iiyemizin ve maruwt Dün adliye)"e .erilen suçlu ınii1 teet.ıcri , tekamül pasilrfllo- 9 - Beyhude. 
kuvvetlerimiz:n pek r;iy.ade t&- Hilminin rouhakemui Sultan- jisiDe dair yapılan tetkikatın 1 lfalıiandlD ~' 
klimW etmış olmasına sebep ahmet birinci flUllı ceza mab- ııeti<:esi olan hususi bir ı.iatemi ı _ Bir. kasa. 
ştiphesiz ellerimizdir.~ kemesinde' Y . ..: tasvir ebnekte e bu teetin he- . 2 _ i'Mer, bir mit.et. 
en ziyad~ akıllara hayret ~eren 1 Hilm:; suçw..u kısmen in.kir def ve imkinJamı.ı :Uah eyle- s _ Bat tarafına A geliıwe 
mcbarçti d asan sa.n'at iea - ~ kısmcn«ie itira!U. bulunmus mektedir. - l)irdıeabil'e minuma.gelir. ~ 
dmda görünürr. Bir tablo, bir ve mahkeme hın317Jığı sa.bit Aynca :rnetodlar halinde tan- nün bir vakti. 
heykel, bir bina, bir makine ~ dört a.y ,hapie karariıe zim edilen testlerin kÜUanılma f _ ;vtleudün bir &çıı, &w 

Başkan ığı dan: 
l -. Yal_nız k' _dı idıırl"n1İl!~n verilmelı: iizer~· niimunc Vf' şıırtıı" 

maiı.e fOre ıımıl cttuılecek iki milyon fitre zarfı açık ekıııltıneye ı;c
mdm~. 

2 - M~«ı bedeli 2500, muvııkkat teminatı 137,5 l'radır. , 
3 - ~ıne 30 M.aywı lfMl Cuma Clİniı saat 16 de Turk Hı\ ı l'~ 

rWDlıl i!ltan~ul §Ubetıinde müıetekkil konusyon hıuu ı ı.:ıııda y1epı1.ın cınııı'• 
4 - NümulMfli g~rHir ve ş;ırtnnrnesi parnSJz \ •'riljr, 
5 - ı.t.ektilerin konunun ıadt etliği vesika ve tcmimıtbrile birlll'tt 

Nlli giiın ve saatte :latanbul şubesh1e müracaatları. (39%7) 
~ 

Emlak ve Eytam Bankasından ... 
-.-- Yukande iahau yu1lı ga71'i Menkul ~ ıı.u-a ile ve kapeu :r..'lrı ıı'°: 
Dle su~ 38t.ıf komisyoııu Jum.arwncla saubıctık ve üıale umunı m(1ttilf 
18:11 ikı •vtbmr. onıedile<.'e«tlr. 

tbale 5181•41 pcrşMlbc gunü ~at on darttnir. tı:iclliJerin şuı,erıi' 
em~k .!i«'Vİlliae müraca~tJa bir ;lira mut-:abllinde ;:fla<.'aklnn .şrıı-tn::ını• 1 ~ 
kiilaWme nt\Alafık teklif ınf'«tuplarını bildırilen gün ve saatle şı.ıl>fJ'I ıO 
•tı• kemiı..fOIMIDa veya ihale saatine yeı.l:;nıek sureti&(! iadeli tııııhllil 1 

olıeralt poeta~ 'Y9'1Aeleri Jhıııtdır. (3849) 
Oo ~tillti ile asker ma.lcye 
mı güç.düzleri bir köşeye 
ldamyorlar r anca]{ geceleri 
,ahat ediyorlanlı. M.Ahaza 

yapmak! .. bir su çalmak! .. Yar..l Hilmiyi derhal tevkif etmiştir. tarzı da. mufaeee'•n anlat::ılDµf- aazı. 
icat etmek!... Arkadqmı bıçak• tır. Doktorlardan }le.yka öğret- 5 - ~atienin bir harfi, nota ::;~==============================~ 

Cünyo: 1 ı d menleri, ana 'Ye baba~ ali.kadar 6 - lstenen. lstanbul defterdarlığından 
Dr. Rır:a. TEVF'tK a yara a 1 eden. bu eser, c;oeuk 3eklQı hak 1 - Büyük, DOta, 

(Sonu Sah n~) ---~et ve lJervie adında ilô kında bir kıymet takdirinde 8- Başına A geline kör,_.. O.ya 
No. 

Muhammen r w.r-Oıkla.rı kasa.hada. Alman ' 
eyosmıun bkip ettikleıi yolu -
ıiti saatine hdler vermesine An.kara Müddeiumumisi 
ı:mtıi hayretle §Ubit oluy<rrla.r- Ankara Müddciwnumisi c.e
• Anlaşr:lan bir CSS\tS keyfiyeti mil AJt&.y bir ta.ç günlük me· 

• lnyınlaı'a l>aber '1eNllİŞ ola - ~vetini geçim.ek .liaere ev· 
~er Wa-!te.n etraf Almatı velki gün sehrimize getmi1}tjr. 
~un hati-~ıe Goht Paz.vteai günü mezm:riyeti ni· 
(tt,.~.-. ,~·· hayeıe ereceğinaen o gün An· 

koı.r.ayn. a.vdet edeoekt»-. 
yap~Uını şaşırmış olan - ~ 

~ tM~ewki) 1eru tali- 1 Tlirk resmi makamları Leh ne
zt rumak Ui.Cre ~ 8.l'ŞOV&ya ı yetinin emrine ukeri muhafaza. 
nmegc ~r verdi ve yolda altına. aluımış bir tren tahsisiae 
görlilıutiş bu- Alman ~Y&re: karar verdi amma bunun için 
e .ksrç.ıhşııca. ~ taY)'~Yl (3000) lira kadar bir masraf 

ı:ıken t.Mmlı· e,.ttinp 0 • 'ht' ı~ eli d ,_,_ Lel • .+ .. w... dönd" ı ıyar etmek azımg yor u. 
- 1 ııa)-..___a u. Ve işin mütehaası.sı kendisine 
Sa~ ~ l~. mü~t ~- milyonlar loymetinde alam kül
. altın ~ulç~~ m~- çesi emniyet edilmiş olan aabık 
a1 hamil d4,"c.r on otobüsle ha- maliye rı.a.zınnın üzerinde bu 
Jııet nok~2. ~lfdet. etmio bu- kıufa.c par>i.Sı yoktu. Bereket 
au~u: On bir .arkadaş tek: versin ki, zengine daima yardım 
ır birleşınce takq, edeee«len edilir fehvasınca bir Amer:lkan 
ıhı d~et!.m.~e kar-ar verdi- : şirketi bu parayı sabık Leh na
:r. LA.kin bır defa. daha Almaıı- .zınna ödünç olarak verdi ve 
r on birlerin planml keşlet- 1 aıtun çubuk ve .külçeleri de sağ 
fi ola.caklur ki kiilçe nakleden ve salim bir Suriye limanına 
tftlenin ı,'Ürergi.hıııa pwıu üze.. vardı ve bu Suriye limanından 
ne pusu ?turd~lnr, ~y~ tu- bir gemiye yüklenen altunlar, 
ıJd8I' tertip ettiler. Lakin Tan- iki kruvazörün himayesinde 
• ~- altunun.u~ Alınanların e- Fransa.ya na.klolundu. Artık 
ıııe d~~esıru mukadder ini- Fnı.nsadan Amerika.ya hareket 
ış ki blitun hu pusıı~ar ve tu- eden bir gemiye binmekten baş 

-Ular boşa çıktı, katile de Ka- ka yapılacak bi.n.leY kalm~
ıdelriz Juy:ilanııa -.anlı. Talih tJ. 
ı!!hn Lehlibre yaver gitmekte 
wam ediyordu. Zira sahile 
anr varmaz Karadeniz Rus li
uwlaı:ına. .sefer yapa.u bir Ame
ıkan vapurlle kHxşrlaştı.lar ve 

1 

..merikan vapurunun süvarisi 
ıl kıymetli lıamuleyi gemisine 
dldcmeğe razı <»r.hı. Gemi de 

1 
'r SaYyet lim9.Wll& miltffecci
eo. ~la ~ıktı. 

~~~vy~n-\ 
mıına va.rınadaa evvd Sov -
eti.erin de ~ 1'&2'§ı ha
skete g~tilderiııi tel-riz · memu · 
u haber ~b. On bir arka
agla A.merikrm kapti.l'l! başba.-
9. ye·diler, gemhı.i;ı S::lvyet li
W!ın!!. uğran:ı.a.sındr.u vıızgeçi-ı 
:re\; ~m '.fürk:ycy~ çevir -
· ! ka.rar~!lrıldı ve öyle ya-

!k.l:. 1 
l...ci: • :J.&!; ;:ı 'l'ü.ıkiye<~ c 

'fAll\utla~ '.l'ürkive.ve gdi,nce, 

Oahır ennİ8 mu.radma 
lılasala pek beaziyen fakat 

her noktası hakikate tamamile 
tetabuk eden bu maceraya bir 
son verirken bir hayli mizahi 
ve biraz da hazin bir eafhayı da 
ualdetmeden geçem.iyeceğiz: 

Binbir tehlikeyi göze alarak 
'(~1.000.000) it.erlin kıymetin
deki altun külçelerini Ameri.ka
ya göç ettir.en sabık maliye na
zın Alba.y (Matu.sze:ı,.-ski) ile on 
fedakar a.rkadaşı hayatlannı 
hiçe sayarak taşıdık.lan bu mu
azzam serveti yerine tesiinı et
tikten sonra o kadar parasız ve 
aç kalmışlardır ki, bunlar fııka.
ralara ma.hsus (halk çorbası) 
ile kifafı nefse mecbur kaldılar. 

Bundan sonra ·1 • ;a.habem
ae Danimarka '" aanda milli 
bankalarında.ki altuııla.rın naki!
lerinden ve bıı n.ı.ldl ke}'fıycti
nin heyecanlı safha.larmdan 
bahseclcceğim. 

genç arkada& Cibalidc bir müd ehemmiyetli nokta.1arı ~ 00, ?'"""l, bir renk. , 
det rak ıiçtilrten sonra araların- • yolda. kuHanılacak U8Ullen va • 9 - Kandırma, ka.~ 
da kavga çıkmış ve Ahmet ta- . .lib bir şekilde göstermektedir. 
phğı blçağ~nı çekerek DerVişi ~ Ki~J! 178 sahi!eden itiaret 
sırtından ağ.Ar surette yarala - olup ıçmde 00 reeım ve mWı -
mı.ş ~ yuaJanmıştır. • · telif cıetveııcr mevcuttur. Fiyatı 

Adliye dokt.oro yaralıyı mu- 225 kuruştur. Maarif ~tbaa
ayene ebniş ve Cerrahpaşa has sın<la basılmış ve Maarif Ve
t.ahaneeme kaldınnıfbr. Vak'a- killiği yayıDeY!erinde sebimak
ıwı tahkikatına müddeiumumi ta.dır. 
muavinlerinden Necati Küçtlk.- ~m!l-liflll ______ llllllıt. 

8U el koymuştur. 

Sürgün mahkum· 
ları sürüldü 

Milli koruıuna. kanununa. mu
halif hareketlerinden dolayı mu 

BERLITl 
Lisan Dersanesi 

ha.keme altJna almanların da.va B"CTUN YAZ "AÇIKTIR. 
}arını münhasıran asliye ikinci Beyo~lu: 29-1, lstiklil caddesi 
cezaya verilelidenberi üç sür-
gün karan verilmiş bulunmak- FRANSIZCA/ Lisan kurlan 
tadır. 1NG1U7CE ve h0808İ 

Bunlardan birincisi nişa.dır ALIIANCA DERSLER 
ihti.kinndan s~u Mahroutp~:ı Haf tada 3 ders, ayda 4 lira. 
da Maksudiye hanında Ma.rko Tecrübe dersi bedavadır. 
Pardo ve ikincisi piJ ihtjkann -1 --~ 

ZAYi 

DOKTOR '1 
TeVfik Akif Axışık 
Datı.llf Ha.tal ıklar M ~ .. 
Bey~lu P•rr.akkapı imam M• 

kak n'"1tw-a 28, pazarct.n IDaa4'a 
aut 14 • 18 e !adar. 

kaba! dan auçlu Yaka Gabe.y ve Ba
ruh Gnbaydır ki haklarında ve 
rilen ceza. ikişer sene Eskişebi
re sUrgün ve be~ yüz lira ra
ra cezasıdır. Üçüncti mahkum 
ise jelltin ihtikanndan suçlu 
bulunan Raşid Sevildir ve bu
nun cezası \iç sene sürgün 750 

Gece rMinıuatları ela 
edlltr. Tete: ... ı: 4S906. 

Tekirdağında 6 ıncı fırkal•mmaa••••••••d 
190 ı:ıcı alay 2 inci taburu 5 in 

lira para cezasıdır. 
Öğrendiğimize gare l!arko. 

Pardo ile Yako Gabay ve Ba.
ruh Gabay hakkında verilen ka
rar Temyiz mahkemesince tas
dik edilerek iade olunmu§ ve 

ci böltiğünde askerliğimi ifa 
ettiğime dair Kocamustafapa-
38- şubesinden aldıbm terhis 
tezkeremi zayi ettim. Yen isini 
alac:ı.ğımdan eekisinin hükmü ' 
yoktur. 

Mevlevihar.e kapısı Hacı Ev
liya mahallesi 14 numarada. 

Arapkirli 319 doğumlu 
Ahmet oğlu Mehmet 

üç suçlu hakkındaki kara!' kes- r------------. 
bi kat'iyet eylediği.nden Esk.i-ı 
şehire sürülmüşlerdir. BORSA 

"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları ~~. 

lir. 
Başlık maktu olarak 750 
Birind sayfada 8NIÖnÜ 500 

l:dncl fi " S50 
Uçtıncö 11 ,, 300 
IJördüncü ., " ·lQO 
Beşinci ,, ,, 75 
AltıııCJ ,, ,, 50 

- '· 

.. 

! '1/IMU 

Uev'i 

JNl:r\i.kada Maden mahaD81nm 
Cınıitepe so. 15 No. 1ı e....aıı 21/4& 
hi98C81 • 
Hey~d.ı Y al.ıbahc;esi ao. a No. 
Jı ve l ?G,.50 !ııl2 ıırsoı. 

UskOO.r ibS01niyc uah. Sultaniye 
llQ. 4i No. lı ve .S 18 M2 arsanı.r. 

l/2 hiUCEi. 
Ah.içclebi nıRh. I.irnon •cl•e1t. i so. 
t9 N<l. ıı klvaı,r d\ikkanın li8/ 
1 GllS h isseııl. 

bedeli Te,,,ııı·~ 
770.80 5'j.ll~ 

l75 ıs.ı6 

'. IDG!IW-t B<ı1t,ıftlu BüU;l(il mAh. Büyük Ziba 17..55 
1 so 53 ,NQ. lu ve 29, 26 i>t2 arsa. 

1-'JGM 
'# 

Bakırk.ôyunde efk.1 Kalıtary:ı yem 
Şenlik mevki.ı Köy içlntle 11'1,2 
No. b bahçeli ev 
Yıldızda Po.lis mektebi lan·el-;ında 

Hamam so. 25 sa:tılı eviıı senelik 60 

,, 

icarı. 16 ti 
Yukarıda yımlı gayrimenkuller 2/i/.!.941 Pazartesi giınü :ıaat (1 

MUU lliıllk Müdürlüğünde toolanacak olan kfVl1Liyondıı ayrı ıı?"';iir' 
acık arttırma ile satılacaktır. Fazla izahat i.çi.n Milli Eml~ Mttd0 r 
4 üncü kalemine muracııat. (4008) ~ 

am-=~~~~~mıasmmmm;;:~ .. .a~___.~ 
TURKIYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Ji..,.tq taiıbl: ıaa. - Senılayesi: 100.008JIOO Türk m-ı, SUb' fi 

Aj.ıwı adedi: Pff 

Zirai ve Tloef'l her nevi ~•nka nntein~1eter1. 

Pata b&rUctlrenkre 28800 lira lknunlye v.,;,ıor. 

Ra;id Sevil hakkındaki ka4 I 
rar henüz Temyiz mahkeme -
sinden gelmemiştir. 

Belediye cezası 
DOKTOR ---=~~ __ _., t1 - Ziraat BankMında kumbar31ı ve ibbamz ı.ahUTut a..Gıan"° .. J 

..- 1 sıerlln 5.22 HAFIZ CE AL aır: rrn ı ~ ılu.ıanlara senede 4. defa çekilecek kur'a Be ~ 

,3 Mayıs 941 

verenler 
Bolcdiye talimatına rıayet 

etmedikleri görillen 20 şoför, 
15 seyyar esnaf, 9 muhtelif es
naf hakların.da ceza ı.abıtlan 
tutulmuştur. 

Aynca. tramvaydan atlıyan -' 
kişiye peşin birer lira para ce
zaSl verilmiş ve yakalar.an bir 
dilenci ha.kkmda da kanuni mu 
a.melcyo tevessül olunmuştur. 

Nevyork Dolar 129.5275 p1Ann .. rr•iye dağı~11calctır; &)f' 

Cenevre lsviçre Frı; 0995 Lokman Hekim 4 aded ô,Cl\0 ı...iral• k 4.000 Lir• 11100 aded 150 Liralık ~ , 

. ı· ' 4 • 505 > 2.000 • 120 • 40 • ~-:::;; , 
Atina Drabn. 3 102.89 4 • 251'.> ı 1,000 • 11160 • 20 • __..... 
Madrid Pezeta ı. 175 Dahiliye Mütehassısı 
Yokohama Yen 30.11275 ı 40 • 100 • 4 000 ı ,,,, 
Stokholm bviçre krorı 19.20 İ Diva.nyolu D 1 K KAT: H es4 l~ ı;, ln\t'J .nde 50 UrOdn!l ~· 

1 A 

ı 
l k ,z.lasiyle vcrUCC 

ESHAM ve 'TAHV L T Sıh>bı: A. Cemalettin Sar"çoğlu düşn" ırn <•re ı ram ye • kt fi1" 
tkramiyell 41.5 1035 N~rıya• ~'id rü· rAac t Çetin &ur'alar senr,!ll' dôrt defa 1J l\~... u Bazir..an, 1l 'J 

Ergani 19·20 BaeıldıOı y;r: (H. B~klr Gllnıoytar ve lii! ı:o 11 J'.Jı·k Udmuu tn.rlhlNindu !"lkileooktlr. 
Sivas - Erıurum 2 ilA 7 19.ISO A. Cemalettln Sar•ço61u matbauı) ~!!E'.i:oJiiil.&~0ı • .wı:. 
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