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BULGAR SLOVO 
Gazetesi diyor ki ı 

Geçimi müsait olmıyanlara verilecek şeker 
------------------------------------------

Yardım talimatnamesinin 
esaslarını bildiriyoruz 

r Milli Sel in tetkikleri 
loönü, dün yine Hukuk Fakültesinde 

imtihanları takip buyurdular '.AbuaD ,.n nfilDi ..,_ 
bynağmuı Lcmdm nmab&
~ lmqısmıda ep1ce • 
kılnnş '"e sö~ "88811 
bir fJl!"Y bıılamaınış oldnğmıu, 

"Bu paktan maksat, 
gürüttO yapmak ve 
ümit6iztiğe düşmüş 
olan komünistlere 

cesaret vermektir,, 

~1'bwa, 13 (Yem 8abak Jfıahabirindeıı) - R6'iskic-N-: 

A '~B L !JO l'1ra gellr edinen ve iJPten fazla Jnırtc.m.uz Milli Şef lsnıet lnönii, bugüriı. öğleden eın-el Htıır gu, en COH ' ~ klık Ji'aki1lte8ini .,ereflend.irm,tşler 'VC m.ıu[la.ra gtrereTı· iti tir 
B. Mulotof'lm Londra seya.
lıatinln ıevveloo kendileri 1a
rafın<lan haber alındığına 
tekrar tdmır işa.ret et'lll.esiD-

çocuklu olpp da 40 lira aylıkla geçinnıek zorunda Jı.anla l'ı ta.kip "buyurmuşlardtr'. 
Rr i.::.'id~mhurunm::: iiğle .1JCMeğini. FakiUtcnin yPııwkh ı;c.~ 

bulunan aileler "!ahir,, addediliyor ~'iıi!le. fa]ebc ile bembfl• yemi~ler; .lJCnıekteu 3<Ml'O bi ı> t ~ 

<li>.JJ dt> anlıyoruz. Vakıa bu 
çok giı.li ·J~·abaö evvelden 
dm mal· bir hüner olduğu 
şüj,h!"Slzse de Alumıılardan 
asli 1 t .nlcntırek hiiner, Sov
y<·tler JJaric.iJe Nazırım yol
da ~ aJru!.1mflk, yahut düşür
mekü. 

-

1 

Ankara, 13 (Yeni Sabah Mu-ı ,___________ dl. t nuşgul ulttrıııJ~ tafobcı~in a1k>ı:;la.rı arasında Fakii1.tlde1• t • 

(_R_U_S_Y_A_H_A_R,_B_l....,1 ~~:;:1e;c!c~klu c;J:~~ ~~~~t ( AF R' K A HAR 8 ' 1 \. 't'llmı.ş1(~/'ll· ı'. ,,,1 
ON GÜN SONRA MUA- - - sız şeker verılmek suretıyle yar _ _ __ ,.. 

"KE:::~~A~~~~~i~' Sivas~opol~a .. !aziyat :: :;;~:;;~;~~; ~ihver k~yvetı~ri AnkaradQ ağır ceza 
[.·LA. telgra/la

7

rı.;ıda.n vahım goruluyor r:a;:y8!~~s:~~itço~~~a~~~- Eladem e yuklenıyor go··ren vurguncular hulôsa edilm~tir.] 
. Vf~kı·iirlc.coel-;,.atnir'\:.·eli veya vasilerine 

O iN CAHiD YALÇIN İngiltere, Amerika ve Sov- B' '° ._ .,. R 1 E 1 ·ı H SEV yetıer Birliği arasındaki yeni tlhassa kale önOndeki omme fgaza a, ı e 
muahedeyi tefsir eden Bulgar Alman tazyiki (Sonu Sa. s, sü. 

1 
de) Tobru1< arasında 

~ Slovo gazetesi diyor ki: k k J 1 • • edı'k açtı A, lmanyanın me.5hur yan "Bu muahededen maksat, O r U n Ç • K ı N C 1 g 

İngiliz. Rus ittifak muahede- ğe düşmüş olan komünistlere Müttefikler . Hamat civarında 
resmi siyasi mahfili, ı gürültü yapmak ve ümitsizli:-

0 1 ~ -~ 
namesi ha!kkında. Berlinin mıü - cesaret vermektir. Diplomasi c 
taleasını bildirdi. Bu mütalea - tarihinde bu vesika bir propa- E PH E 
nm heyeti mecmua.-.ın<la insana ganda gösterisi olarak kayde-- Vaziyetin birkaç noktada Yüzlerce_ tankan lştirakile 
ilk çarpan F,(~Y. büyük biı· te.: dilecektir. On gün geçmede~ nazik olduğunu bildiriyor büyük muharebe oluyor 
zattır. Çünkü )a!·ı resmi Al- bu muaheclenin tesirleri kay-

. • kavn~;>ınJ go··rı··ı<>ı'·t bolac"k ''e ı·zıcı.;ne ancak İn- · [A.A. tel'""417"rından k d '[A.A.· telgra[lan.ltdan 
nıa.n sıyru;ı J~ n ·.r - " • hu1..:~- ed. ::;m·t:tı·r.J Hazırlı lar baıla ı n'Ukisa edilm4~tir.J ne nazaran ~ovyetlC'r Bırliği gil~z Hariciye Nazırlığının toz ~ ~ "){ .,,, 
?'ayet hiiyük bir sıkıntı ve zor-~ lu dosyalanrida tesadüf edi- Londradan verilen malUnıata · · Almanlar · Birhakimin tahli-
Juk İl inoe kaldıKından tfol<l}'l- lecektir... göre, Siva3tol)()lda vaziyet çok lngı·ııereye yenı"den Kanada ~~bn:denil ~h· adek edteerbek,l umu-
dıı · ki bu mu::ıhedrnamtyi im Heı'(J,lt.l Tıibune'e Ovre vabixndir. Birkaç gündenberi :u~ ır en are e a.ş amış • 
zalamak ıne<-huriyctini duymuş- 1 Herald Tribune ga?.etesi bw·a.da durumun buhranlı oldu- takvive kıtaları geldi ;18.rdır. Tanklar~a.n v~ .ıkamyon-
tur. nu iddianın hakik~·~c uyup Mihverle mücadele eJE>n- üç ğu 1kabul oeidilm.ektedir. I; ' larla ta§ma.n pxyadeden mı,ı.rek 
uymadı,ğını biç ara.ııtırmıyalım. I büyük milletin yalnız harp Rus tebliği, anudane çarpış - irep diişınan kuvvetleri pe-rşem-
Bw mi.Ll:l<lcl. iı;in biz de BerH- ı esnasmda. değil harp sonrası :maların devam ettiğini, 50 Al· M k d be günü öğleden sonra E1adeın 
ıün n.oktai nazarına işt irHk e- için de nihayet birleşmiş ol- man tankııun tahrip olunduğu. os ova ra yosu . ,ispka.metllwle bir ilerleme yap-
deJim. I malarını memnuniyetle kay- nu bildiriyor. mı~lardır. 

Sonra avru yan rı>smi ~i~·n.si rletmektedir. Ev:ırela İngiltere Vaşingtona göre •. tiç .~~in İngiliz tebliğine göre, Ela-
mahfil, İngilterenin bu mua- ı ile 8ovyetler aı·a.sında bir mu de, A.lınmılar 15 bfu olü ver- d·u·n gece dedi ki·. demin cenubunda çok anudane 
bcdenameyi imza.lam.uda ŞrnH.H- ahede imzal:uunıştır. mişlec, 60 uçak ve 50 tank kay muharebeler olmakta.dır Al-
ye kadar MıhYer kaynaklarının Çin K(lynakla1'1.,11,1 betmişlerdir. Bilhac;sa Almanla- ·man :taarruzn püs.kürtfilrnüş-
a.nlntmıya çalışmış oldukları 1 Miital.<:rtlaıı nn Sivastopol kal':Si taamııı:ım "Hitler! Arzunuz yerine tür. 
bır hakikati tasdik etım ol- • Sa.JahiyeOi Şungking malı- da. yapbkları tazyik P~k . koı-· getirilmek üzeredir. lngi- Hama• cı-vaı'lll,lft u;:-'eı·ee 
du ~ d .. ı · · "U"..., Al kunçtur. Kalenın akilletmrlen • ·" \Ulı ".ıu 

gunu n suy uyor. ı. .... 1 
- fillerindc yül'ütülen mütalea endicuı. .....:1a-cktedı·ı·. bzler yakanda Avrunada tank · ~lsmaJıtadır. Iforada 

man gönişUne na1.aran 1ıı~lte- ı yeni İngiliz - Rus iUifakıl)ın ..,~ 1'ULl:lı.ı. ..._. Alnı ... 1,,,.::: 
re hükiımeti bütün Avrupayı biltün lfütteffü milletleri e- ~~ted Press ajan.sına ~ör~, · görüneceklerdir,. anJarJn -4>-U istikametinde 
BoL~vtk nüfuzuna tC'rk ctm iş- vindiren manalı bir olay t€ş- 3. ~e Alman kaybı 6 ) bin . (A.A. telgrafıarit~ı yapmaık istedikleri ile.ıi hare -
tir. Almanlar bunun bö~l~ ol- kil ettiği merk~zindt?.<lir. ki§'jilil'. Au.lti.8a edümiş«r.] ilet dm'durüb'uuştur. 
duğunn vaktiyle tem!ID eıt.tiklerı 1 (Sonu Sa. a, Sü. s de) (Sonu Sa. a, 80. 2 de) :V~ndan . bildiıildiğine {Sonu 6a. 3 8U. ft de) 

zaman Müttefik kayna.'kları \.. J J~pon lar föı-et :A:mıpada ikinci bir cep- Almanlar tekzip etmek iste.nll<jlP.rnc U"' 1 he açılması ha.klunda verilen 
şimdi baldkati zımnm 1tn-af e- .. . . . . • ll:arar, .Amerikan kara ve deniz 
diyarlarını~. tır. Dıpl~~tik b1r vesıka hali· o askeri mahfillerinde heyecln 

Bu j(j.]iamn da doğruluğunu !<ında m~talea beyan ~l~rkt;n Ateutlennes adalarmdan uyandırinıştır. 
veya yanlu;lığını düşünı1ı~kten ışe gelmiyen !1°~arı hiç bir fstili için yapılacak'. ha:arlık, 
mm·akkatcıı va7.ri<~elinl. Fa· delil ve maııtı~a ıstu:~t . e~e- bazılarına az miktarda haı·eketlerinin sadece İngiliz vo 
kat herhalde ııe kadar ıııfü:a- d~n sadece dogru degtldır di~e aska r ç 1karm1 ya .Amerikan muhtelit fllolariyle 
mahalı danansak Bt!rlin:n ileri bı~ tarafa atm~~ Ç-Ok .kolay bır 1 tophı altınlar yapmaktan iba-

Yeniden 140 bin tonluk 
yirmi yedi vapurla bir 

destrC?yer batırdılar 
sürdi.iğü şu iddialarm iki,,lni mun~kaşa usulu ıte~kıl ederse muvaffak o durar ret kalmayıp gitgide daha ge-
birden kabul etmiye bır imkrin °~ ~seye 'lrnnaa.t verememeık niş ölçüde asker (,;ıkartma hare- 6 günlük bilanço 
bulamayız. Ya. ~usyamn son ~?1 hır mahzuru vardır .. Çli~- Kiaka limanında ketleri de yapı.J.aca&'l mütaleası 
derece sıkışmış ve bım:ılmış ol~ ku 0 ~an arhk hiç bı~ .mı- ileri sürülmekted" 
D"'.ası yanlıştll', yahut İngiltere- sak, hlcıbıı: muahedename ımm- (Sonu :~. •. au. 6 .ıa)' Amerikan kayıbı 212,200 
nin Avrupayı Rus nüfuz Ye ı~amak waı?.. eder. Y.akıa bu- Japon gemileri ıörOldO. tonluk 40 vapurla 1 
bakiır.:iyeU nltına bu-aktı~1 <loğ- gun bazı. tecı ube~~r, 1!1san.larda 
ru değ-ildir. Hem nuı,ıy.l sıkıcı- devlctlerın ~h:utlerıne 1?an - ada 1 arda J a p On 1ar1 n destroyerdir 
mış ve bitkin bir hale gelmiş mak kuvw~tlnı çok kırın~~. yayılma devam ediyor Heidr·ı·ch rç· ı'n [A.A. telgraflanıuJan 
olacak, hem İngiltere k(;'nuisiııe He~ de':~et hakkında .t~ut • 
mükafat olarak Avrupa.yı ba- lennl:'. lrurmet der~ı mUDA· [A.A. telgru{larsnd4n hula.sa edilnıi,,.tiı·.] 
ğışlıyacak... Bu, mfinasız bir sebeti!e ayı~ -~y~ı. b~r. do~.ra tu- AulM<J edtlmi§tir.] Alm.an Wl>Dğinde deniyor ki 
§eydir. Eğer, Rusyamn b~ı tu.p ı'bı: ahlak sıcı~lı tanmm et- :Amerikan bahriye nezaretin- Ç k J 1-. 'd ,.Alman denizaltıları Anıeri-
ger(;ekten darda ise arUk ./'-V- m~k luz~~~ll sabı~ olm~ştur, ee Verilen haberlere göre, Ja- e OS OVa-.,.a a kan bahriyesi tarafından tesirli 
rupa il.zerinde bir ha.ıtimıyet Fa.{.art butu~ bu ~ ~ıleOOk po.nlar AJeutiennes adala.rmın ıen idamlar hala suırette himaye edilen gemi kıa.-
düşünemi 1ereık yalnız canını r~au.tey•J ragmen .ikıt~erı~ ma • ucunda bulunan Atıtu adaauıa. filelerine karşı bir çok defa 
J.:wtamuya bakar. O, böyle bl.r ~ııcrıne ve arzctbklen ımsalle- az miktarda asker çıkarmışlar- devam ediyor günlerce süren savaşlarda, ye-
lıiı.kimiyet istese de bunu l?gı- 1 e da~anmadan her muahede· dır, Sıçan adalan grupunda., niden ropye'.kfuı 140 bin t.onili-
lizlerden koparmak için elın<le n_am~yı k~yme.t.te~ mahrum te- Kiska limanında da Japon ge. toluk 27 vapur ve bir destro-
'bir tut.amak bulunamaz. Başı lakki etmıye mıkım olamaz. mileri görünmüştür. Kurşuna dizile nferin yer batırmeyardır. 
sıkışmış, ne yal)acRğ1n.ı şaşır- Meı:ıele objektif düşünfüürse Bahriye nezareti bu 00.berle- sayısı 388 Zİ buldu Bu yeni kayıplar 10ve12 ha-
nıış bir Rusvadan, tn~ılt('rc an- Londra nmn.heden.amesine inan- ri cuma akşamı basma. yaptığı ziran ta.rihli resmi tebliğlerdeki 
cak aklı başında, mtltevru:ı .ve mo.mak için hiçbir sebep göre- bir demeçte bildirmiştir. Bun - Beme, 13 (A.A.) - Pra.g'- muvaffaJnyetlere ilave edilince, 
huklı talepler kabul edebilir. nıiyoruz. Rusyanın Avrupayı Jar tebliğ edilmemiştir. da ve Berne'de neşredilen ra- düşman Atlantikte, Amerika-
İngiltere ve Amerika hem H.\12- uü.fuz al~ınrı:. ~~ma~ı m~lml. b~r Yine, Aleutiennes bölgesin· kamlaJ'a göre, Heidrich'e kar- mn doğu kıyısında, Karaip de-
ynnın hayatını kurtar:ıcakJıı.r, emel g1b1 duşunebilınesıne ihti- den elen haberler Ja n ha. şı yapılan suikast neticesinde nizinde, Panama kanalı bölge-
bem de üstüne koca bı~ kıtnyı mal verilemez. Çünkü mazi hiç r.ekeilerinin deva.m'ıı A~rikan Çekoslovakya.da idam edilen- sinde ve Aıkdenizde, son altı 
vcrc<'ekler. Bu ikada.r ~hccnap- birşey ö~·c:tmcmiş olsa bile bu- deniz ve ha~ kuvvetlerinin hü- lerin sayısı şimdi 388 i bul- 1 gün içinde topyekun 212.200 
lık ve dalla doğru. tab:riyle! bu gün Mihverin ba.şınaı gelen du- cuınlarına rağmen devam etti· muştur.. tonila.toluık. 40 vapurla 'bir des-
k8,dar ahmaklık hıç bır dıplo- rumun suf Avrupa hegemonya- ğini bildirmektedir. \.. ~ tı-oyer ika;ybetmiş olmaıktadır.,, 
masiden -beklenemez. 61 davasından neş'et ettiği dü-

Çünkü unutrnamall&ı· ki, ~Unülürse d~vl~U~r bu gibi ----------_;_--------------------------
ırıgilte-re için Avrupayı Ru:;ya hırslaı·a kendil~rını kolay lk~ Mevsimin en guzel röportajı : ı o 
rı\ıfuzumı terketmek demek, tay terk.edeme.zıcr sanırız. Dı- ~~ 

ıbiiti.in Avrupanın arkasl sıra ğer taraftan 1ngi1tere de 'böyle --=-- su·· NGER AVCILARI = foofücre ile Moskovanın tabi - bir pazarlığa. imza koyacalk. ol-
k"i ara.sına. solmıaıktan ba§'ka duktan sonra daha başlangıçta 
11.r mana ifade etmez. İngiltere Almanyanın tekliflerini kabul 
artık Avrupa kıt'asına mensup eder ve bu kadar yük ve tehli
hlr devlettir ve Avrupamn mu- ke altına. ıtirmezdi. 
kaddera.tiyle mütesanittir. Av· Alman yarı resmi siyasi kay
n.ıpıı hür ve muvazene ~inde n:ağının Londra muahedena.me
olmadık~a İngiltere için de se- si karşısında epice sıkılmış ve 
liımet yoktur. Binaenaleyh İn- söyliyecek esaslı birşey bula
o-Hteronin Avrupayı feda ede- mamış olduğunu, B. M:olotof'un 
bilmesi İngilterenin intiharı Londrn. seyahatinin evvelce 
demek olur ki buna ihtimal kendileri tarafından haber ar 
verpıive kimsenin hakkı yok· lındığına tekrar tekrar işaret 
tur zannederiz. etmesinden de anlıyonm. V okla 

Berlınin yarı r€'smi siyasS bu çok gizli sevahati evvelden 
mnl .. .fili, 26 mayıs tarihli Lon - duymak bir hüner olduğu şilp -
d!·a muahcdensmeı;;inin ~inci hesizse de Almanlardan asıl 
mru:lde-:füıde tarat1ann hudntla- beklenecek hüner, Sovyetler 
ı'ını genı~etmek istemiyecelde- Hariciye Nazırını yolda ya.ka
r i haklnndaki ta.ahhiidün kendi lamak, ,rahut dUş.ürmekti. Bu • 
davasını tamrunen tekzip etti- nu beceremedikten sonra hi~ 
giııi gi>rdüğü için bunu sadece duymamış gibi ~örünmek daha 
hakikati örtmek hususunda bir ehven olmaz mı? 
perde tPl§.kl ... i etmek ve snmi-
n:ıi'•etine inanmamaıkı ~.cıteınis~ Btlseyln Oahid :YALÇIN 

88 Senede yapılan Halikarnas kalesi 

Kanuni Süleyman . Rodos kaleaine ayak ha•ınca 
paçavra yürekli mürteci ıövalyeler kaleyi 88 ıaniye 

bile k~vga etmeden te•lim etti~er .___________________ _ __________________ __, 

H alikarnas Balıkçısı,, nın, 
11Bodru.m,, kalesine karfl 

duyduğu nefreti yavW} yavW} 
anlar gibi oluyorum. Karşıya 
bakıyorum: Ufuktaki renkler 
biraz 'daha kalabalıklaşıp aydm 
lanmış, ve kalenin kocamı:ı,n si· 
lüeti biraz daha kararmış. 

Cevat Sakir. dUsmanını ıı:ör-

r--YAZAN 
NACI SADULLAH ] 

melrten kaçar gibit mrtıw kaJo.ı 
ye döniiyor, ve: 

"- Şimdi, diyor, gözlerimin 
önü.of> lreJivor: Ellerind~ki kam 

çılan, taş ta.ıpyan ~ıplak esirle· 
rin terli sırtlarında. şaklatan 

. ''Eh1isalip,, şövalyelerini görti L' 

gibi oluyorum. Şu Nemrut su
ratlı kaleyi yapmak için, dün
yanın en kıyı:ı:ıetli sanat abide· 
lerinden bidni, dfuıyanın en 
masum elleı·ine yıktırıyorlar. 

Fazla misafir karnesi tanzim eden 
bir memurla evlerini yüksek 

fiyatla kiraya veren iki 
kişi mahkum oldular 

Ankala, 13 (YE>ni Sabah ~fu- ı 
habirinden) - HUkiınıet<,:e ken
di ihtiyacı icin verilen 19 tene
ke benzini bir ~eltik fabrikaı:;ı 
sahibine r'167 kunı~ olan normal 
fiyat ye-l'ine 17 şe; liraya satan 
bir tacir yakalanarak mahke-

Nevyork bildiriyor 

ltalyanlar 
meye verilmiş, mevkufen muha- Nazi muvaffaki
kemesuıe başiannu:;:i.ır. 

Jlo.hk.,im Olan Kar,ıc yellerinden artık 
Mefmırıı hiç birşey * Fahri adında bir kame mc b ki· • J t 

muru fazla mi. afir karnesi \'er- e emıyor armış. 
diğinden y8.lrn.lanm1ş. Milli Ko- o 
runma MahkJ:m<'.sinı'e 2 ay hop· Gizli İtalyan radyosu 
se, 60 lira. para cez. sına mah-
kftm edilmi~tir, Almanyaya körü körün~ 

UJ8tJ eı LAN (', m! j itaat eden Musolini' nin 
k-Evfo::'iı:n öeı;en__ ... en~en yiik mesuliyetini belirtiyor 

'sek~ fi:Yatla kiraya veren Has..ın 1 Nevyork, 13 (.A.A.) - t\, 'l"' • 
Aksu ve .Mehmet admdtt iki ki- ı padan alınan rapor!ardf' lt:al
'1 Milli Kol'llDma .:: f;ı'hkeme~i "·nnmnıı Nazilel'in muzaffer.·

·t&ırafından 2(~0 ner lira ağır j vetindeıı bir ~Y b~kl('m'l~<.hhiE:
:para ce~ma mahküm ı>dilnıh~- ri anla.sılma.ktadır. 
}erdir, {Sonu sa. 3 Sı. - " 

:±1.__H_A_EW R_· P_D_U_RU_M_U_f=-

Batıdaki baskınların hedefi 
'.Mma.n. ordusu, hffo Doğu' da ka.t.'i nt-tioo) i almak iiztı.l't', IJ.h~ ıfi, 
ölçiilü Jıudieflere ı:ıw,hmak l olum.la. olduğunu temin t>tn.c•J.;ıı -
dil'. Her halda.•, cl<>ğru hükümler "erm~ i~in llazmrn haft~larım 

yaşamak loabeder. 

\ Yazan: Emekli General Kemal Koçer 1 

K ara harbinin en büyük yü
ki.i Sovyet o!'duRuna yük

lenmiştir. Mihver ordularını di
ğer bölgelerde işgal eden her 
kuvvet, Kızılorduya yardım et
miş olur. Bu yardımın verimli o-

la bilmesi için batıd<l :ıeni bi:r 
cephe tesis etmek ,.e Alman km 
vetlerini ters cphe<fo haı-b€ mt!C· 
bur bulundurmalk gerekir. Ari· 
cak, bunun bugün iç:in cfo za.ill P. -

(Sonu Sa. 3, Sü. 1 ae 

Numan Menemencioğl 
Hariciye· Vekaleti Umumi Katibi, dün 
akşam Müttefik devletler elçileri 
ıerefine Marmara köıkünde 

senelik ziyafetini verdi 

Adil evrakın posta ücretler; belli oldu 
l"Yeni Sabah,, m Ankara muhabirinden: j 

* Hariciye Katibi Umumisi Numan Menemencioğlu. 
dün akşam Müttefik Devletler Elçileri şerefine Marmara k i>" 
künde mutat senelik ziyafetini vermiştir. Bu ziyafı-.tte Ame
rika ve İngiltere Büyük Elçileriyle diğer Müttefik Sefil'leıi 
hazır bulunmul;1lardır. ı! 

Adli evrakm posta Ocret!eri 
*Heyeti Vekileden çıkan bir kararnameye göre, Po.sta 

ve Telgraf ve Telefon vasıtasiyle gerek şehir dahiJinde Ye ge· 
rek şehir haıicinde tebliğ edilecek adli evraktan peşin alı
nacak ücretler 3unlardır: Tebliğ edilecek evrakııı beher :yir· 
mi gram veya küsurundan altı kuruş otuz para , tebliğ ba· 
eıııa taahhüt maktu resmi olaı ak altı kuruş otuz para, t en h 
ilmihübarenin iade ücreti altı kuru::;ı 30 para, t evdi ilmühaoo· 
rinin taalıhUtü maktu resmi altı kuruş 30 paı a, t cbl · ğ ha~1,. 
maktu munzam ücret 10 kuru.s ... 
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- - s:~~: Mahalle atmayınız. :razıktır . .._ -~ ,..__ ~· ... Bir Dolandıricı' r oku JU c u K irazlana -..ı..-- --
.... ... ı•e öiU ,,..._.. I Jl'lrı• Bana bir rnlHw "'dlm- bl ı·kı 1 e oıy• or ki •1 -rs-auay çö""' 
. ._. pwtijia ~ tam mit,, ~-: "kati!,. r ı er riıU .. }'llU. ,.~ 
18 -sil teeemıam,..er. '-reıdifim, onlara da yumu- --------- 0 • ı,:.: Gölgede Ja:mmm:az. Soara ~ :.::t' $mı.~o~ :!. ~ raw ~ Beyannamelere orl ..:,.,i dolamLrdıktau ve sahte kul ,ocuklan için ::..Z~ ": = = 
ld. clsği1 deniıl. b\11111 • y nüfus kağıdı ile iki ayrı kadınla ev- tip elbise &azamdar delderiaGe bil ·d 

bDf •~tari:rte la8' ~ ır; •!. a, ._., kale~ l/Öre etili• llB/t•rl• lendiktea •onra •akavw ele verdi Oku}'11CV4v..-.. ~Ak· bir ewı. ~-~·= 
lıaleJi zapt.etmek Jdılltlldlr. lci+lm• h._ ..... ,,.,, ...... ,.r .,, ., - koç 1aa.,..r. cın potu) derler. Bol bol ki'raf 
Jl'tkat gel p ki. "Phti='ip. fÖ "- Ra.a. o gl !r!,. a,. .._... 1 ™ ... ,,., Emiyet MemurJan dılie çok/ vi terkederek gene ka~ .. - "Mektep~ ipek)& çorap ~eyiniz Jd, yijnadijn ıdizgeçi oc 
.Jjlyelerinin yüi'ekleri. bu kal.. rek gülüı._fim ve cevap ver- EIQnelr veclPI' ... işlierinde ..ıair. • bir dolndlnaJI lllC a.. '-:----. .,....-. ,dymemeleri haJdmdalEi karar ye- lan böbrekleri temizlemiş ola-* aaiP1amlıgı· nısbetiııde kof dilııı:. intizmlll umill ioa bmllana. l!iade .... tr.1-.a.ı...-- _.......,._ dnde almııitur. Fakat bu kadarla eakw. Kim böbrek lum ... --ı:.- ,,---~:-"·. Fuat bwııdıta BDDD Ysaak-gıkb: Çillldi K.....a s.&taa S.. .. _ Ne miiıw....... efeıvtim? tevzi işile meşgul olmak üzere Bu Halep mültecilerinden Ah- ta gene aynı şekilde başka bir blrnDall idi. rına, tNJbrma 'ft batti. Jta(d 
maıin Rodoe ada&lna ayak lJastı. 'Bir kftı kop&nlmakla, llıoea kurulan ft bilfiil. faaliyete ge- met oğm F\ıat Banık adında bi- aile kızım :.;r,.ç.,1 ed~-ı.. unla Pet:ili ~ki, 1-cflD derecede olan (albümin) h:Mt' a burada da) .... .,.,.., ..... z illır mıil!" fell (maha.Ba bir.lideıri) - .. riar. J'uat b~ bir w+Mlt ~ otacıa on ller ıımlf ballwı mekteplerde om- talığına bile fayda verir. - ' 
8nlan yürekli ( !) "s&iııtjean. "Fazla uzamayan bu konut- :yıt işi bütlll bralaria dıJvmı evıw~ oton:ıobil liııııtiği hnı.,.. da -1v llB JiüitWffat olmllf- .,... d:.elı: 'COCllldM1 vumr. ş. :za- Kira saplarını haşla i4 
~, 90hlğu 11....,_ al- ma ....,_., bmiıa filı:rirn g,a.- etmektedir. Evlere dağıtılan be- ğıııda.n bahisle muhtelif ta.rm. br. aanda bic n1•azsa orta ve lise ~!Sidiği arttmr. Kim 

1 

*!ar Ye tam 88 smede yaplluı ... ~ Bil lcC**4"'-- iıc JR.D»aıwelere vatanQaşlann 'bii- lerde Kumkapıd& ~örtük yaJ181l lıfaznun bundan bir kaç gün mekteplcriIM devam eden erkek lanm, .... daaımmn a· . 
bu koca kale, 88 SDiy9 büe ka'Y gia -na. kale duvarlaımıa bi- yük bir lrısml yazrhmşbr. Dol- hnaiHll 750 lı:rasmı, Be~ eırrel ~ Halept.e ......,ğı cıocDklarıma ü ..ııen m lıir rile bnştınnn Biraz da ( 
p. etmeden teslim oldu! .. ,, rlıain dibine yerleştirdiğim ke- durulan beyu-emeler mahaJJe da. şoför Mustafanın 60() liraa- ~ortağı saatçi Halille biriıkte tip elbise giymeie tabi. tutul.mu- pa.) w (ayrik kökü) i.Ja\e 

"H k mas Bahkçun,, ma camaa dimlmit pa.lcetinia fitili- birliklerinde topfanmaktadn-. m, Slrkecıde otomobilci Hiiseyi- Divanyol~ benmıc:i Saim Göz 'J'Orlar? rek ha§laymız. Tansiyon) unu.a 
perde r rde yukselen e kek se- ni ya.karken, ~ok um ve mec- Toplanan beyann~ ya- J1ia 180 Unsım dıotandtrarak kat tepenin diikkinına gitmiştir. Aile yuval4U"ll'lın yıkımına yega- yüksek değilse bol bol icinıs. 
ilinde, in na tatlı tatlı sırayet buri bir perhimea soma ilk ci- .rında.n it.ibaren birliklerd~ki kü ml§tır. Fuat bir müddet sahte ~ i~i ~rıcı Saime oto-ı ne se~ tEl.'!kil eden iQWkların bu Göreeet.aiaiz ki idrarmız çoğal-
eden fyle kalemle anlatılmaz bir garasını ateşliyen bir tiryaki tük kayıt defterlerine geçiril- bir nüfus kağıdı ile dolaşa.ra.k mobil la.stiği btılacaldanm vaa- Ciyım derdıdiı'. dıkça ç()ğala.eak, arttıkça arta.· 
isyan var ki. tıpkısmı bir daha kadar zevk duydum. mesinıe başlanacaktır. yakayı ele '\ermemiştir. Ba ara- dederek 2000 lira ietemiıflerdir. , Mesela benim uç erkek çocug m aktır. 
hız.zat kendisinden bile dinliye- 'Ne yaparsın'! '"Deviremıye- Bir semttea dLğer semte ta- da bundan 7 ay kadar evvel Ka- İlin fatkııaa varan Saim polise 1 vardır: Biri lise, digeı i orta, olrnl.ı Be&ıoğukluğM çekenlere, ayak 
memekten korktuğum bu konuş ceğin d"!ğı, hiç olmazsa oy!., ıpnma halınde vatandaşlar eoro- dıköyüOOe iyi bir ailen.in lazam hM>eı- vereı:ek suçluları parayı devam ediyorlar. Mütekaldim. Bu ları §i.§enlere, böbreklerin kuın 
ma ı b"r pUiğa cekti emediğime demişler velce ~WJıdulrları Mahalle jğfal ederek evlenmeğe nnrvaf- alırkea cümıil meşhut halinde ımısumlıua elbise almak ıc. bet. sancılarına karın şiskinlıgıne. 
mefleniyonım. O, a ağa kalka· Ben de tesellillli btt atalar llÖ- Birliğıııden tııir nakil lıeyuına- fak olmuşsa da 3 ay kadar ~ yakala~. lk" ne adi kuma n birer ta cok ıyi gelir, (Ür) denıln (sıd it 
rak: mnde bularak, kocaman kale- rnesi alacak ve ta ındığı mahal :raberce yaşadıktan sonra hm- Dolandırıcılar hakJnnda ta- bir ne de izci elbisesi o zehiri!) kana kanşırsa bu ılac-

"- A k diyor, bu kaleye nin vıkılası bedenıne ılk yarayı lin mahallıe 'birliğine kayOoilll- yetinin anlaşılması üzerine ai• tiba.ta bep.nmıttJ,r. tam 111 tim para ver lı sudan lÇmekle defaydı! g ru-
dif b ...U. sebepi.eı-inı anla açtım. aaeattır. Ka11t ışw J9pllUJ8ll lebil:rr. S'i<lik ZO!'luğnna, ihtiyar-
dın rni" Unutma ki, be9 o irtica ta- lıalk ne .ekmek karnesi alabile- Bir r.. ... -al lr lf·-'"'"' . ı larda husule gelen ı;;e belsoğulit-

Evvelki mürteci şovalyelerm !esme ilk darl>eyı. sırtımı Ata- eek. ııe de diğer iaşe teyziatın- INUlf 81 a ..... Amerikan Kız lisesini biti- hığu ç kenlerde (ProRtat) lı 1.5-

"günliik .. l<0kmu karan ık da- tirke davavarak vurdum. Fakat dan istifade edl!Mlecektir. kalarak iki &ftmm 15 ta~ · le talığına bile oldult~a iyilik 
Nları d n iğre11iyorum. Sonra bu ileri damda. onun fi.bidesi- ~... ı-:r reft!"""J8 lllerastm rir. 
mürtect :övalyelerle . .;ırçrpl:ak mn tam zuıaıımda imdad ... Od ~aybeUi diplomaları verildi 
insanları namert e kam laya.a yetiı;n e ·ıne ue dersin?,, un 
vicdanlarından i6 reniyon.nn. "Bu enfes tesadüfü hatırla- ---·-- Din akşam sut .2l de SirJlllı. Dün Üsküdar Amerik8.n Kız 

Sonrn, aya· mahlUklann diba dık daima~ Atatürlün Muğ- k •• •• elden hareket eden 6 No.b pos- Lisesini ikmal eden 15 talebeye 
Y.anın en kıymetli :1ı.!:t abıde- Yadakı heykelini tahayyül ede- omur ta treni Yeiilkö~ peronuna gi- merasimle clipılomelen verilmişi 
sıne zma 8 aa..,.D g rDll \e. adına "'Bodrum,, kale-------- rerkeQ .Wtasym bemalanndap tir. 
tf%~~}"0~~~nlık beyi (Pr.nden ~ı::~C~ ~:~le: Stolllardan sahı• f)5 yaşın 'aki Ar~~ "I • A ainıhM .... taJ.e-

ıa:?:. & yt ~ ~:ı-:" ::Sa;ğ: ı:a. irtimr: k~:ı::-:= ba f /an m B S l :. Hamalın iki ayağı kopmuoo- :-1 -=-=-bql~,:-::: 
lam bi kal yi, 88 ·ye miida- hevke! _le bile ml'.'ydaa okuTor~ Jıararlaflınldı ~ ~ huta• müt.ealdp .e.ı. talebelerdenj 
faa edem y paça ra yürekle- ..,..-....; r nnden igreniyorum. Ve niha- 6wı gornmrr ... ,, fsta.nlııul ~ odta ,_ Jıııi.. nesine kaldmlmsgta. Hayatı a..dan Ölgiiıel ile '1"8rkin _______ ..;..... ___ _ 

yet tıpkı gül yiyen bir deYe "Halika.rna.s Balıkçısı n• _., uw,acı-. ):aqı"'-'k iıçia t.MiPıdedir. Tleyakt ta:nıfnwfm btrer ıılitü LHlelrur aaz'da cilJi, dün awn ea kıymetli sanat hey~am ~diğirıe sammıi i- k1lmlmlll Glaa Clldnbt Bir kajıa 111 otaldtl söyleınniljfir. 
eserini de yutan ve -ı. ıkılae:ı dı. Onu biraz yatıştırmak iste- Bi) ,.U:aralr ~ tame- 1- Gft7.el anatlar Abdemrm 
göYde · Rff aksam d )..., ği~le, konuşmanın mecnı.smt ıamı az hmı11nda p;ııwt aftlfMla kaltll Küdürii B. Btırhan Topndl'm 
nın en üzel grupu önüne dikı- latife ridisiıte d&m.eyı dene- fetmektedir. bir kmferanmn mMeü:ip obı-
len ım Juymet ·z, ""' manasız dım, Ye giilimsiYerek: Ha.len me'l'Cut stoklar....... ~ etıaw 8e,.. lmı direkt.öri: taı-afındaıı mezon !il~ -T- .a .. :ı .. ~ --~ •-•-ı...J<- An.Jonıa!an ..1...;;..+.1-vıe Ştl lırarabk taş yığınmm, .. _ Eğer, dedim, şimdiye. ka bir miktara baliğ o~. eın-i Maai nn.~ dla SU. ~ ~~ - ...._ ..... 
"Bodrum. un bemb yaz evleri dar iııettl'ebildiğin »ı. llosbıea Geçen laşıa ı tzht'i w ._ ağacı caddesinde mvıa ,. llllŞbr. 
ortasında, bir gelinler m rlisine kaleye minunmi bir delik açUil v...a!I +ıae w Qlli. -~-~ pın pör Arifia 'I e•W 
~yan g l · kos1 o b"r mekten ban!tse. h"} lıı6biirtm- }liJasa waiyeti doı.,llli)• ~ 2461ftnuma.ral! ot<DC!Mlin ~ ~-_. • --.ı~ 
atın dıran sak.il manzara- m-e. Çünkü serun a1;tlğla o de- k:Mak ~ • ada• da. kalarak yanlenm::ıt:r.., C!o ......... A.U

1D ~..aca ... 
suıdan ığreniyoı um. lik, dev bacağında pire ISlnğl.. kıntı çekildiği hatırlardadır. ,..... -r m.ı~" la 1<>Côr ua tralanmıp Silit1iuill Akvtna ..,enc1e 

Giizel "Bodrum., nn bembe- na beuzer?..,, Yazıa gelmesine ve ~.. r-a • ot1lr&u Ali !He-hı. bir llliıddet 
yaz a mııla, bu kosb>ca. bu Cevat Şakir de ~dü ve: &1Caklann siirmesmıl ralmeıı • *''' enel km~ ll6yde9 
tapka ·a lekenin . i ne? ·- Yoo. dedi, 11 o bilıtia. wwtı taea•iile zail. otm• 1 Su ..__, ... _ _.._ .. : araza Kadir admda bir= ven;; 

Ben. btı s r, b kale i yık- kalmadı. Sonra, nnıbtıetif firMt tll'ı Geçs kıllla ...ıe 4ıınl. 11- ~ .. .... • ey b .._ ll&r 
may iye i olanlardan or- lar bı J.arak. o deHge birlr~ ta- ..nutmı:van halk. da.h&. .~·llndidı!I ... nitllrl 11111Jr a118bDdl &ı,i Jfıuoafferi de kendi oğlu 
dum. Sualim, dölle dolaşa,. ııa. ne d a ilave ettim. öai.inıi.i7.deki kısın yakacak ihti- ıv• Ahmede a.lmışbr. Nikih mm-
arif VC'kaletine • Ver- Karanma gcimce, mmawa JMI ~ 1wıarıaomalgtpdır. ..-...~w!'~ ~nwn.. mdr=m SiJifti e\'lenme me-
dikle 1 c apta, kalenin, "asan modasına uyarak, ttp1n de-YHt- yüzden hAlen satışta bını.a,.. o- ~~ "'&M'.JIW _.. 1Durluğunda. yapılacağı 8lDda 
atikadan madftt bulundu -ınru lerin yaptıkları gibi ben de, be9 dun w kialkler---"wP n 'lı;la bir miktalmd& m Muza,... .,_ ,ı,,.._ iıir aenç 

Trakya valileri 
bir toplantı 

yaphlar 
Lüle b 11 r ga~iliaın '!Jf1'Z'tff!Jtn : 

Bu hafta kinde. Trakya va
illeri, başta Trakya: umumi mü· 
:fettiş vekHi Sabn öney o Cfuğu 
htde Ltllebtrrgazda bir top an-
11 ~- Lifteburgazda 
bir gün misafir kalan valıl r o ı 
J;iinün akşamı vilayet m rf: z
lerindeki nzifeleri başına do 
müşlerdiT. 

bi!diıdilert, b " senelik bir plan kurdum: Eğer verememektedirler zilmiftir. aı-&fındaa hçmlmışbr. 
"Ha ık mas Baa~ıı''. arila· bu planı mın"a.ffa.tuyftle tatbik Bu vaziyeti mımn itı"bare a· BGnıaım t.iımiıi il'll'e bdar Ali 1Jlmun üzerine ba Sahu- Kabotaj bayramı 

Hakiki, halis kayısının cckir
dekleri tatlıdır. Bunlan kırm -
lı, sefayi hatırla yemeli. \ucu
da k Jftt verdiğine şüphe !fok 
tur. l!'akat iri, gösterişli ı '11-
ner vardır ki göderi kapalı o
lanlara (halis kayım!) diyerek 
yırttururiar. Bunların çekirdek· 
len acıdır. Bütün 7.erdaneria 
çek· dıe:kleri de zehir gıbidır 

Bu cckirdıeklerin ya lilı wda 
(As d Sivonidrik) denilen kuv
ve bir wzehir vanbr. Her sene 
m"lyarlarca zerdali cekirdeklerı 
-piır- tilliik ere ablıy , A -

mayınız. yazıktır. Çekirdeklerı 
1-trmız. Kahuklan çıra gıbı ya
kın z. Çok kuvvetle yanar. &
demleirıi topb:yınız. Toprak
tan yapılmrn ağ?J açık bir k -
be. bir ç_anağa koymıuz. VeycJ.
hm porselen bir üse de olabt 
ı ·1'. C.ekh'dek ~erini kaba 
koyunu. Kendilerini tamamıy
le örtec~ miktarda Sll ila e f!'

d" rriz. Kömürden hınıate g len 
(Jı:- 1 ya nı t biraz (soda) bnş
tımm. ~ k yumsz.. Her 
(24) saatte bir keı e bu: lrii it 
suyu} ~tiriniz. {4-5 gun 
sonra aeı bademlerin ta 
cluklarmı IMlt.ııcaksunz. 

Bademleri kO!"bıwzca 
niz veyalıut buıılan sicimlef'e 
diziniz. Kaı'Y1Vcl.yan iiziim Sili 

batnınız, (sucuk) yapbnmz.. 
IJr. H./u c,.,.ı sına d nüp, akşaınm gitt~ edebilinlem bq. sene sonra. 18.11 tlılahım.t oa...il elıilldıt bitirilmiş ve şehre .,,.. eakiıli kovulaşan kuuı.ğwda k~ ~MH!l kaleli,, 11.in Jeriai. bir mMeut ol&D odua ve kömltr gilıi tam olarak. • Rr"refr liiil lld .....,r. Al t Wr için ltazırlıklar 

ca bir zift külçesine dönen "Bod tenıs sabas'r p"bl cmmauz bulur- stokmıll sama auef 6 •F&..... ....ıu-ıanr. = =~\: , 
ram.. '·aiesine demindedıeri sun! .. ,. verıaiııtiL Her ilene tesit olllrıa.a 1 Tem-
bana da sırayet ettirdigi deria :Biraz.. evvellli öAednia ainir Satışıa önümlp)Mt Jıafta 1- :U, ile~~~-~ mm .kabotaj bayramı ~ .tı _ t 

TAKV M 

bır n.efr.etle bGktı, w: gıt~ı heyer•...,_ 1ılldalan çinde hapmas:ı mnhtmıeldiı. laıwlZ lltmi kilit1edikb!a _.;-·Sahureyi ka mbldw devam etmektedir. K" 
"- Şuna bak. dedi, bu "~i.san -Halilranuur 8ıMrf;w,. talıll ve (Mtt .ıa.t Ofisi) • ta .__. rvlaa bU komi&yoa dıeıüaeiler 

i.tika . d ğil, olsa olsa ... "Enka- 81.klıı neşesine kavuprak, li.ti- betli kaıwile odlla w Jdlırlltlr .. llD?Bf 1 p:1Dlelardlr. Ba vazi,et kartı- ba»"&ffiıma diğ,er senel.ue ntr 
• ffEl;ini ~u tavsiyeyle tamamh- ' be!M ta.manıeA zail ..a Ali 11111& • K ' ...... wao -k.-rlak iıir ..... ı.a.,;ı te-zı at ka , dtr!,, 'lf • w lı hmail Khrm 'Ttll - aa cridlnJt Kadiri mdikm...-c... s:v r- .....,._ 
onra. p.iiimsiyerek iM J")r: ta1mrill ~ .. ·~ • • aa f>iıi dam ....... ---a kulM- ~ "'& ... iiııılıl ~ bı * IDil' faaılıyet ~~,· .· ._ l"'aJca.t sen ·-- 1:1- a. • __ ..- • _ e- - te,ıtHk «* ·ı a de ile jandar- iarfe~- liazıriaaıBa.kt 

"'"" • ....- .... 1r.... dlia"i•• lQ liD. - __ .., - .. , .......... Milileıl 
'-Bu yıkıla ı "enkazı in.ika.. flr: SSb.n ~·uyup cfa "1t- .stoklar~ -.,"rW .. - ll&hkfım - _.. a&a program. ya.kıada tamam-~ k:ıl'Şl cluyd~rwn nefret, be- nımı ~ etmeye kalkışma.: A- lacaklardır. ediJmiştir. .. r 2 · olm s' ı;. 1aaacakbr. 

nı b yaştan sonra "D«lkiŞQt., Timanah, işi dddiye ahp: ,.. rı:ııAo~§.at Ali. lllliir • R=A:ıııi J" &em Bil pro~;rama göre törenin 
& Çe"irdP.. .._ Aatiblaıwaa suikast Asdf Sirlil Tramuw1~ ... •aı•I mıglardır. Bwı1aıdan Ali öldtlr- bir ltll!llm BtiyM: 'l'firk denfaCTSl 

Şimdı sana, her "eski,, ~ye YKJA)Oi !..,, diyevell, lsc 1 M& ço- Jtmıl!- ...., 91 .... 'ıı I '• llQlll. U.. Kadirle Balwırosun ttirbesi etrafında 
tarihi bir '"'kıymet" i7:a.fe etme- a.atikrap &wıe,&ÇQkturkalk111i~:nkAı.r,,w. da.. iiflide EıdlWaa a~ ;ıaı-:Ediln ... ekalıırlillpıda o..._tunB .. AW-...... ::.: ~ .. - t EM .._! suçuyla ~. 
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/ENi SABAH s~· 

.. 
&&çimi müsait otmıyantara ,~ SO:N _FI~I l:EJ: lL.~I t I (HER SABAH) 

verilece~ şeker Amerika (UZAK oo&u HARBı')l Almanlar r 
Laval diyur ki: o 

- Bflr6 tarafı 1 incide -
Fakirlik içim miyar @öyl o]a.. 

atm::. 
J. - .A,yda ancak 30 lira lla-

ılar geliri iboluna.nlar. _ 
2 - Üçten fazla çocuktu ohıp 

da aile getiri 40 lir.ıya kadar 
buhınaıılar. 

Ayda çocuk ba~ına 500 gram 
flt}ırer verilecektir. Parasız f&" 
ker eimdilik Ankara., İstanbul, 
l{onya. Bursa.. Seyhan, .Malat
ya, Kocaeli, Eskisebir, Samsu.ıı, 
2ıvaa, Aydın, Af.·oıı, Bolu, E
ffirne, Elfi.zığ, Erzurum., Hatay p 

:!çel Amasya, Niğde, !lli.e Si
nop, Trabzon ve Burdur \ ilayet 
!erinde \·erileccktır. Bu vifayet
lerı.n bir kısmı i - ı kesafeti faz
la. y l d"r· bir kısmı da 
fakirliği tesbıt edıön" olan yer
ler olarlfil nyr..ı.lııru bUlunmak
tadtr. • 

Tooziat Yapacak OW.Rlar 
Tevziat Parti lçtim&i yardım 

t.e§kilitı, Ha.lke.vleri, Kızılay, Ço 
cuk Esirgeme, Yardım sevenler 
ve Veremle mücadele kurwnları 
gibi hükinnetçe tmunmış ha.yır 
miiesseseleri ve lüzumuna göre 
Belediyeler, hastahane veya dis 
paııserler marifetiyle yapılacak 
tır. 

Büyüklere de parasız şeker 
verilebilecektir. Ancak bunların 
geçimi müsait olmadığı usulü 
dairesinde tahakku'k eden. ~e
kere gıda bakımından ihtiyaç
ları buhman, tffberJdloz, böbrek 
iltihapları gıöi müzmin hastalık 
lara müptela oldukları resmi 
doktor raporiyle tesbit edilmis 
kiıru;eler olmam ;§arttır. Verem 
mücadele dispanserlerinde ka
yıUı fikir hastalara. da. ayni R~ 
kilde para z şeker ı:eıilecektir.. 

Doriot iktidara 
geçmek istiyor, 

. fakat ••. 
-0--

1 ktidar hHkômefti r 
llükümet de 

benim! 
Londra, 13 (A.A.) - Pa

risten alınan bir hab re göı e 
Laval, Milli Fr!ınS z Partisi 
Şefi Doriot'u şi,ldetl tenkit 

Şimali Afrika'ya tekrar 
yiyecek gönderiyor 

f!indeki ffiUha rebelır Rus yada par~t or_dusun 
'f dan çok endışe edtyorlar 

Vişi Almanya'ya yardım Jap~~r _bir şehri Bu on1mıun ileride yapıla-
1 ederse bu irsalat hemen almak ıçın 18,008 : eak harekatta miihim rol 

1 v~~ın~~~~n,d~3ula<~> - Bır- ölü verdiler 'sYtom .. ~:'~v soy<·A· ~~iyorA_ 
!eşik ""Amerika, Şimali Afrikaya jQ hin ki~ilik bir Çin keri ~rt1ile;;' Alm;--kın Rı: Ba • Buhkler, e 
~il ecek ,.e wğer ma ·· ; yada en fa.zla e dlsel.endiklerıi de say:ll!1 bir yli 
dermeğe tekmr başladığı şu sı- OnfUSD fehfikede ! cihet, Rus 'P3I'aşiitrillerinin te~ 1ıs,, leıi de katacak olıı.csa.IC 
rada. Vişi, .Almanya a. m; mre- 1 [A..4.. tclgıw,flmwıfhıt kil ettiği bü\.iik ordu olduğunu, memlekette. birlik kurm.~ 
ke sart n haricinde yardnn et- hiilaaa c# ıtıivttT. beliı1mektedirler. Bu ıparaşütçü !l.ir Ofise b ğlannw veyaı 
tiği tak lirde b l irsa.atı KC-;t;OO-- Resmen ibildinlJiginc gore, ordusu, pek mahdut bir ölçüd Öİr "y . O an hi bir 
g.mi hildirl!?i~. Çekyaug"dııı J pon hatlanmn <;alı. ve henüz tam.mile. ını ' · :kalnınmıs gibidir. De-

• Ami a:1 Lenıhy, \'isi 1 diplo- gt!rilcrinde hücuma gecen Çin- kullanıiına.mı.c;tır. İleride J pıla mek ol yo ki her wı.f:m bir 
m "k m·· el t1 in idanıe::ıi Jıler biııçok ehemmıyetli ~bi~ cak hareketlerde para ··tçu Ol"* "B rJı<~i.. b:r "Cemiyetı., ve bu.· 
münasi OJ.ac<>ğın nkü bu !eri ri alım§lnrdır. Bunlar a- dusunnn kafi bir rol oynaması ''Ofis,, ı ~e bu teşekkül-

' tuk de Amerikalı aı ın F'ı ansız rasınıla Kiııva'ııın şimal doğu ihtimali km \!etlid.:r. ler m.enfa.attcrini gorr 
mille i il<> temaı:.ı muh Z'l e - ve cenup doğusunda b~r ~ay lc:mek. h&.kfarım korumak va-

HARP DURUMU 

Batıdaki baskınların hedefi 

iı tir. Frıın 13 B&.s\•ekili 
D ot'u Fran anın iı;;gal al
tında bulunm1v~n kısmında 
siyasi kat'l~ıkliklar hazıı la
mak ve partisine mensup o
lanları silahlandırmakla itti
h.am etmiştir. Donot, silah
landırdığı tamftaı laı ına "hü
cum kıtnları,., ümranını 'ter
mi:pr. Lavnl hafta bnşmda 
Doriot'Ja rJddetli bir mıinn
kaşaya giri. tiğiın iti:rnf ct

m • imkanını bulacarl.l 1 mı söy' şeklinde sıralanmış bulunan ,. kı· nc·ı· m"" elle~~ ~::...+...ı..~ 
lcmiştir. t Pukfang, Yivu, Yungvang şe- ..1.11.1 ~" 

f.Jicıresal Pete ·nm mrıer.i ~ardır. • h ,am hali!ın b Birli.kJıere., e& 
~Şfen" B" Japoo Ô ü ce p e . t ~ , Of" c karşı s<Y2l 
unu Çin tebliği, Çin kun·etıeriınn . söylivebilecek · bir teşkilatı 

&alı gece yitrısı Şnhb eni tan- -Btıs tarafı 1 m "de- yok. _Ynkıa Bel~ye p~nsip l -\'işi. 13 (A.A..) -
Peten dan akşam Fr. n ce
nup - batı bölgesıne haıclret et
mistir. Mareşal, Na:rbomı.e. Cnr
caSıt:.-oruıe ~'C Castelnaud.ary"yi 

lıye et.tiklerini bildirmektedir. 1ııgiltereye yen· ?n Kanatla ıtibarıle bu ' zife)le ınıükellef-

- ı:a tarafı 1 i "de - ı 

na ihttyaç go teı diğine 3üphe 
yo ttı.Lr. 

F.Irırpte onernlı hedef en kuv
vctıı h sım okluğun g6 e, Ang
lo - Sakson manzıımesi ord:alan
ımı ' rope reı>he.s.h e tahsisi 
iıarlıin mantıki icapla.rmdaOOır. 
Bu esas. .genel surettt: teslime
dilmiş olmakl.ı oeraber, iımal 
luı.:ı.:a ba;;kınlanndaa öteye gece
nı0mı.qtiı. İki iıaf tndanberi yö
neltilen h1':'. a hmnlelrri de sık
laştırılmadık an \ e öl~iı değişti
rılmedıg.i halde, taınz nınhi) c
tinJe sayılabilirler. Büyük Bri
tanva mükemmel yıe if ve aktif 
kormuırtt tedbirleri alamadığı 
demlerde de, 'her darbeye gö
ğlıs germiR, adadaki çalı ar 
durnkbınala.r.a u!!l'amaıruş, hat
ta, Avrupa ) akasmdan <:ekilen 
ltuvwtlcr celr"rdegi te~il r;t
illlek uzere, ordunun yeni baş. 
Um kunılınası il)leri başarılmı.o;ı.. 
tı. hıgi1iz ha.\' ordusu zayıftı, 
İlli6yJİtifi ele alamıyncak hır du
l'nmruı idi. Buna r~ttınen, Lon
draya karş& vukubulan saldırı·
lan iAml$:1lam:ıi, hil' değilse gun
dwıun :vapdan taarruzları dur-
4lurmuştu. Bu daye.nışm cıkıı!'
llla hare&etleri önlcmis olmc1sı 

lelerle ve bir programa gi)re Al- mi~. Bu mıin.aka§a partide 
man şehirlerini '-e müesseseleri- ol.ınru}tur. L :-.-al, §Öyl d<>ıni"l· 
ni yıkma 1 planla.mıslardır. Bu- tir: 
rada istihdaf edilen gaye §U o- "Duri:ot iktidara gecmek 
labilir: i ti,J or. Fa at ikt1d • hulriıı-

A) Doğudan hava kuvvetleri- mettiı. Hıikuınet te b •mm., 
ni batıya ltaydn.'lllak. \. 

B) Alman L"' hacınıni küçillt- _':.':.':.':.':.':..":..":..-_":_":_•_•_•_•_·•_•_•_•_•'.._-:_ 
mck, 

C) Efü:irda te evdiş uyan
dırmak, 

D) ÇıkRrma:lar icin müs it bir 
2elllin ve hava yaratmak, 

E) Alınan hava kuvvetlerini 
~pratmak, 

F) Akdeniz durumunu m üttc
fikler lehine düzelt~ ve niha-
yet: 

G} Kızılorduyu desteklemek. 
Bu, büyük ve samimi müttefi

kin talt'plerini knr~ılıyabilecek 
mi? Durumu istikbalin ihtiyaç
larivle telif edecek mi? Bu so
rulara hatta saldın1aı ın mı""k.ya
sı büyüdükten sonra da cevııp 
vermek güçtür. 

Alman ordusu, hcle doğuda 
kııt'.i neticeyi &lmak üzere, bü
vük ölciilü hareketlere bcı..<.ılnnuık 
)roıımda olduğunu temın etmek· 
tedir. Her haıae, doğnr hlikiim
Jer vermek icin Haziran 1ıafta
lanm yaşamak ic:ıbetleı:. 

LonrJra muahedesi 
karşısında 

- 'Baş tamft 1 incide -
Harpten sonı-n azı gen·ş-

letilrniyeceğı ve Atıantık beyan 
namesine daynnan btr i bırh
ğinin kurulacağı hnkkında bil
hassa Çini alikaflar etmekte o
lan hükümlere bü~ük 'hır ehem 
miyet atfedılmcl~tedn. 

Kev&imsiz bir 
rivayet 

Ankara. 13 (Rnd,yo Gazete
si) - Sırp Radyoou. İngiltere .. 
nin hükumet merkezmi -Ottırvn 
veyahut Xat ~e. naklede
ceğini bildiıımi~r. Rad,o bir 
kaynak zikretınediğindcn bu 
haberin çok IMVbİmsiz olduğu 
sö lencbilir. 

. ziJaıet ed"!nek ı·e Tou\nu "da 
, lejyofü.rleı:in bir t..opkuı.J.uan :ia 

lı zır bu\mıacakhr. 

Jncir, üzüm ve palam t 
ihracatHrnı ;hracat 

verwsm İSlİSRaSI 
temenni edildi 

hmir, (Hususi) - Ticar 
• eliiletin.in daveti ilıerinf' An.; 

karaya gttmiş olan til.cear he
y . öehrimi2e dömnfuJt;ür. \" e
nJmı maliımata göre Ticaret 
Vekaleti tacirlerin temas ettik
leri bütün me.vsularla y.ıkındruı 
alakadar olmuş, her mevm ıuze
rinde ayı ı ayn durulacağını te
min etmiştir. 

Susam fiyırtlarıınn dfl i 
iızerme bam tacirlerin zarara 
uğradıkları hakkında ileriye f>il 
riilen endişeler hakkın a ·eını
let bir karar alacakbr. Bu lrn
nr yakıncta tebliğ olunacaırtır. 

Şehrın işg,cli için yapılan mu .a tak :ıtye btaları ~l?!'ffltir. Bun- se de • ., 
rcbe esnasında Japonlar. şimdi lar ruıısmaa piynd~. topeu ve - I~ur ~ ensen kalın. 
Çekiang •v·e Kiangsi buau n ü- tank sm: r kıtaları vardrr. 1 Dı~ e ..,rnnıcılar, . 
zerinde bulunan Yusban·a doğ- 1 '.Moskova ndyos nün ~" .. - Kendi ı .mı :kc:ınım goru-
ru ilerlemektedirler. Alman milletine şunları ~ 'e- ru;m < e ondan. Ceıo. ::ı.bına r-

Çi-r.li1erin V.a:i.1Cf1 mistir: mı._. Feh~ balkın da. ZW-'" 

Tokyodan gelen haberler, Ja- "1942 de ikinci b r cephe a- sela. 
pon ku.vYetleı:inin Çanga.i cya- çıl eakbr. 0.."I blıı1--roe lngi!iz Ya.y.ı.lıı.r Birliği, 
lefi 'hududundan geçtiklerini bil ·ve Ameıikan ta~resı. tankı Ucuz undnra temin edit-
dir etteuir. Şimal Çinde 10.000 ,-e topu, on bin ce tngı'lız vP- m !Z8e y~ı ak yürümeğe ka.. 
kisilik bir Çin kuvveti imhtı e:- Amerikalı Alnı lamı mtfüıe .rar vcr•ni.ş h khrıçıı>lakla.r Bır-
clilmek tehlikesine maruzdur. m:ıJacıiik, miliı.n Y1lillu~ 'VtP1l- 1 lı<7i, 

Afrika harbi 
eıtlrtır. mtier ile hes p gü -tle-1 ' Odım.c:a 5i.mdiden çekisi (10l 
eektır. ~~· İngı!~l !"11 ~::ıı- lirayı gE'M:i -:ine göre ıdnı.a.o ba
yında gcırmmıelerinı ~· rcketlcrile ve nefesle ısınmaya. 

(llıtftelVJJ t tıd 8fllrif eclıJ söylemi..c;tiı. Hıtler. arzunus ye- vemuı et.nı.ı.;.ı.e birliği (bu bır-
R9ımnel O!!dıila:rmııı Elgau- nnc g6tiribnek ·· '.I"rr . ., İik ancak kışları fauliyete ge-

la ve Tabmk -umsmda. air p- Londra, 13 (A.A. - Lonı- çer) 
dik actıl;lım söylerunektedir. dm eh annda ~ır fabrika • ilk ~·~iye .icarlarmııı zilıinlen! 

Alman tebliğinde J,ısac:a de- mil~onun n lJO!nlnsını mıru d!Jr;ıınl eren yükseklif.,"1. 
nr.1o.r iri : etm~ .. Bu falwilm b.r seııc- lrat". cia edlklıeri boş ara 

"Şimal Af~ zırhlı or- denbe:n ? 'lemekt.edll'. ır .kurup .w; ... 1..,...;ni ımrn 
&.ı, ~ - Hakimi lı;ipl ettikten kzerm kı.uaı:~ (~lır 
f!onrn. fiMUtle doı,,önl Derlems· ı Parti '!Jenef Sekreteri . ~ b.ır.liği, tBu Birlik 
tir. Bu ordu şimdi FJB.demin A•k~ 'da dı ... ~ yaz mevsimınde f&a.l-
ibat.ıamaa. ud~ :m:h1ı kuv- ft 1n • d ) 
'\'etlerinin geri kalan kısmına Aw.ra. 13 fYc.ni Sabah mu- ırH~li r ) la (l70) arasın-
ikafll :maı:vaffxlu.vcUi ~ halürinden.) - C"Wnhuriyet da ra:ksedeB kuzu, koyun ve 
•er11ıektedir... Balk Partisi Geuel Sekreteri ht"kmeti hı· rru lan _,-ı.,.; 

lCM& .... ırwı + 1 1•wn M d h Ş ket Es dal bu 1 6
..-.. t ohl.rdmıanı em u . l'\ - . ~ .. sa- {l-OOJ ktrn; ta :karar kılal1 ı -

lngiiiız hava .kuvvetleri Girit bah schrımıze aonmuştur. ğ1r ett .. ı. t.1arına ~ nEM ,ro-
adaıı&lllda Jlib.ver lmYYetıerillin tmm or:risindeki. DX-cleri 19am. ~:'-t _ luıımA'k uzere ebe· 

do. düşünillmiyp de er bir Illf'Se- -----------
ledrr. Kütle akmlannm rr.ıılmr
teı lıücunm sagiamayı istihdaf 

~ntcre, Dün.kerek çekilı!'lin
den sonra böyle bir truı::ıvvurda 
bulıınrouştu. Bun.dan sonrn bu 
fikir bir dahn. ortaya a~adı. 

lncir, üzu:m ve palrunut ihra
ca hum resimden i~-tisnası da 
'temenni cc1.ilmiştir. Bn madfie
lerin ihracat n.ıoergisiniie:n isti -
:nası tiiccat1 yakından alilmdar 
ettiğinden :Vekftletin bu fuams
ta bir k'"'al ar vereceği üm1t n 
.maktadır. 

im:ali a...da biılrew ilam 'ibllaıra:n Alınan vçaıldarııwı blıJ gumecı. abt f<Mt~inden "
meydımlmrıru .hız,-paJamaktaillr. tisler.deD hanılret ettiğm ~e-Y dR'VR M{:_~cria lrifa.? nefsa 

Bu ıilaalar :halk-lunda iı:ahat mişlcrdir. mecbur Y<Jk~ll~ bir ua.ya. 

ettw:i bıle sruııJ.ıyordu. 
Hava kuv,·etlerm·ıı, öteki sı

nıf sılfilılarla ı~b·rliği ~mıak 
&tı tıvl · birco~ meydan mu
lıa ·>"kteriude roJ oynadıktan 
~tık nnlafıılmıntır. l'akat, bu 
tn hlb lmtlenın, ordunun mnvnf
fakıyetinde biricik amıl sayıldı
ğıllı iddia etmek ~m val'..rtin er
ı.eıı &ldu~na hısın nl r haksız 

o -
~- Mbstabkem, mm-
taltz~r bir c~ h~ i htwadan tcv
tih edilen aie:Şierle çökert
~ ancak ve belki Douhet'nin 
~ kabul edilebilh·. 

Uı>aık, km1e becleflerindc mü
'81ııiıdir. :B!r t.Rn!e savletini kır
'11U:ta, ı:1ııir hücum dalgasını hır 
~ araziye bağlı ve iyi 
lııelirm topcruyu dövmekte, hü
liıı.a; ,iirüyıu; kollarını sarsma~ 
ta uç~ Wisiik muvaffakıyeu 
'-rmr. Fakat, ıyi tertiplenen \'e 
~ &atında hedefine müte
lıııecciJI. imha ateşleri altında da 
~ iöevmi ili. eden piyadeyi 
~ ......... aökiil> atmakta eD 
tu~i hıı:va filo)an da kudre
ti haiz değillerdir. 
CeJık: gm'.ilerinde. .hinterlant

~ ae:31üın maha'ller, sanat mü
~i, jstasyonla.r, köprü
~ ıtrmler ft: :ili!_ uçaklar Çil 
teCetli !hrMler a1abilir1er. .b
..., iilitim \baftlmvvet1eri}'1e de 
lleoeiea.JU ı;iı i;llen telMitriw'lerin 
-.....+ır 1dt11•itw;leki tellir111ri 
~,,,•iıw'. 

l!lliı6etlo _,n hava oıda
....-; da mm~ bareketJm. 
'-~ Claima göra~ 
~- Almmrlar, Köbı, &.., 
Y'p buı-g, Mfillbeim; ta~ 
~ Eentrtımi'yi bomlllil • 

" aewap 't"Bl'Üfl'. 
A.:arJlo - S-\:W----afi. 

Rusya harbi 
-Baş tarıt/1 :t. ıin.cide

Rrasna S'\•ezda ş-OyL yaz.ı:yi)r: 
"Düşman san· ı ve silahça 

iistün bulundu~tmmm \"&ziyet 
birkaç noktada fc;vkaliı e na
ziktir.,, 

~·.otı. f'da 
Sovyet '· ynaklar:.mdan gden 

(ANKARA HABERLERi l 
ithalat Birlikleri 

veren uıah'yetli mahfiller_, "Rıo- Cıritteki hava mcyda.ıılao !n- 1Dpbyanik ::ı.n :ıe ~-va ~zc 
mele rıiimderllen ta · t- 1 g-iliz hava. knvv&Ieri tanıfm· ~rler- Cemiyeti., :k-d:ıilıinden 
~ 1bu iiElen'lırn Wifade edikli- t dan jJRnrdan tmlrva: !ka.dar üst Bfrlf.kloer ~ Gemiy.etler' kur
~ini ve ~neral Bftchie ıkaftet-\ üste fiç gece lıımiba:rdum:n e- 'lmlSl'ml 1riç de şa..~ 
}erinin bulund~u cephe lh:rt- dilmiştir. ;;t:.__;;t ~~!Be _fya~ 

Çankm'da yangın 
ycıı~ı ~·a.m t:Weıı;e uu tett
'kı..,..iE'l"e' bir .. İki numwal 

hnbel'lere gi5rc kn:.=ı krtaları 

v ollrof cepatıcsindc l;lr çok yer- v i IJI .L.- - Ö ~ -~-ı · ·..11 .._ 
leri cle g€><:hmi5.erdi:-. • ~B ,. ....,.,,,,. • n, -~Hl UI iv- IWK• 

Bir fırı11 IJl!lrrftı, çarff w,,-Jt IJI! 

liorlriı~ Wr. tehlilre .tlallı 
ÇMktnltM ,_...zfjtO'I': :ltfai~ AAYt"etiee ka.rışan 
..Geeım .Peıp +e 'ginii :pıce lmmHıtEi &lillerlenmia: Te kOD&w 

IJ'1l!'HJlllOa amra mat i .-aUa- tJÜiıaır ateşin geniıiemefline mey rmda Oihm ,..,...... !bir ta- ibm ~ TC ~y~ ee
mek frmmıda ni w ,angını i;er Dir Qtbşrm ile sa:ı..hleyiıt 
zıitmr etmiştir. saat i da yımgmı: tam.aıııiyle 

CıhM Harbi Çıpla.ldarı Bırliğı 
katı :ı 1'l'l'.l artık lıerltes uıma..
M'l'lll'I Bit"I:ik, Ce.mayet ve Of~ 
~ :f'lk uydıımwş o
m-r v hemi de ıra.hat eder. Zl
rs: 

Jlarkof c.·cptw ... imlt• ~ttig"i U•~-i aliea~kr INı Mrllldere 
Moskova radyosu, lfarkof ~ • 

- Eli1e ~as düğün lMı.y
ramdır. 

cephesincte1::1 Alman taaı·ruzıarı filıaaeA mee'llıırlgetiıllfeJ1 lal.lana ellıldl 
nın Sovyener tarafındım dur-
durulduğuıın ve Sovyetlerin ba- • • . b"ld' · 
zı kesimlerde mukabil tuarru - :Ankara mıihllhinmız ı ırıyor: lnrtfk ôitôiriynr za geçere1t diiı;manı ilk mevzi -
!erine katlar püskürttükleı ini 
söylemiştir. 

Harkof ke.simınde, havalarda 
çarpışmalar fnla1aşmıştı~ .. H.m 
lar •hrum luı;tJam;m geı1sınde 
bir bava alıtmıa tur:rnz et· 
~ir. 

* Heyeti '\·ekilece ka'b!ıl olmıan bir karara :göre RrJRa- Alevler tıiı:delrbire ca.tr..r.ı ımr- hasl~. <.., ...,..., 1 ..., ...,..,.. , 
yeler.inin ntifmdım lfaZlaBiyle devletin veya devlet teıekkw mış,. il:Caiye :yet;İier.ek f.a _ C!.ınkırı Valisi Refik ;N.yaa ve İtalyanların baltal.aım2 aare -
ve miie.~etiıı.in ilitir.ik ett~ ...m •ıwsnecdemea .an.. ita§la·mısar- ' !Mmıutma ~· ıaa hcltiede Otı- kalerinde bulamnağa. nıeyıllcn 
hasmuı .kendi iStitıEİı'lleri için .nniktazi ı.QııtiGai mMWe ;ve i!>-- ~ fmıwı ~ lw•w 1 ı • ya.-n söıa.fü- vardu. .Ameriira:lılar bımları 
letme malzemesi ;tnal eden)er bu gı1i Dl0'\'.'acb getiftDlmek im1unıım. w Dekkal düSkiımm -rm.sine bdar aynlaıyar:ak metodik bir şe'Jnlde b!nvir et. 
~in~ ohm.an jtha~ 'birliklerine Cmneje ,W!CRr CJ1r- 1l!e ...aD. birJeJiiizıjFki ()=h> .. e6l!a diıelı:t:ifleri TerftÜR- mi,yc çabsmaktadırla:r. 
;;;--acaJdardır. riJıet Ecn1mc: · in ibııt S- lerdir. Gi:zti 1t:dyan radyosl& durma. 

·k • eti.i ?8liril:~.-Jııi. BU- ıfnwwwı ~ -.st:ı- dan A:aıerBran. rad_ytısunnn n~-
11 vtlj' ,._ Basın istihlak koopratifine r raz pıiııden ttl'taı:ıbttil»•ıtur. nimlıf obm-. ,aı;ıg11ı; tiitiin Dir ~'tltmı tekrat' t.'bncltte ve "". 

·"IDWD 1eb1iği pdur: * Kağıt işle.riYle ıığnlpn (Batan 1stihlak ~ratifi Ba!kkal dti:lr.kim, ecnlmte Ç8l'llyı ~ tc!bl.ibsiıü ps-. :ri:ikôrihıe Al.rmı.nlara jtaat edeıt 
..Sivulopol öaiınde, Şddei:Si c:; .. kctine) yüz bin lira ikraz olwıınaAla Heyeti Vekilecı: üst tısmmı 1l$il eden e'V tıer- termesıi ~ Çankmya Mns:lllirlrıin mesuii\etini bclirt-

hiiıclıDPmda mnra istihkimlar '"P'- hal bolal~. lııiiJiik ~ da.iL ntelrt:edi r. · 
ırelııirç'*talllDmE'ITlevznereıe -ka•rarla .... şmıstır ..... • ..................................................................... 111111! ................................. .. geçirilmiltir- 7 hazirandnn 11 ,_ __ 
lluiiana. kadar diişmruı cephe- Diye 110rUn. Eahmi kaiJarııııl aı.. hi2 karsı talsiye ve 1t1uiuthbe-
<niD 1111 kelJiaiıwle 3600 esir yer- .kaldmlı. Bir §iipDe&i .old~u. r . ' tinizı:b. ş.ıphc ctm.iyoı:.. An 

T.-, 1"r ltalyan seri ~ ~!w'";ro'"J: aöylrmiyete·ı t = H 1 N T ES R A R 1 = l-~=-l l =i~~\~;~;;== kit:u•iııı:b, iÇ Suıtytit tuqiito- _ ~ Allah- SOyleileQıe; i te olduğumuzu g.i.zlıycm.em. ~~e 
- lllialayeaine ~ :Kı • Jleclmı ~pbele&iyarmm ! Anla- mcselfı şu i kele meselesi. Şi1p-
na llÇtk1arlllda bir .;trz en va- yamıyonıın. Ne ıyar! Y.Gksa belki de şu dalrtB:ada vupuroa- - Hayır, !'& wi:.ı.! Yalnız ben omardaın değilim. ~lz kı Acuı.te ve siz iSkeJ(.'nin 
flUl"llU iıotpillmnift,ir_,, :m'ijstakbel Ferhat 'Biıınari Senk c1ır.. - Ben de bir şeyler bulama.. Perpinian'lıyım. Ama benim de ye bir :knst eseri olacağım . ' ,. Bazretlerinin mı =1arı hicz::im Sesi gittikçe hafifleS:}iyorôu. dım kapta:allla. -Gıııımiyi yukarı- :bugüne kadar vazüemia dışında tabının etmitordunuz. Bu ıske-

- qpurla JmıKetiılüı&i Qğreı- •-=ak o kadar ar.i1ı ve 'kati bil: -. ~ M1J_·- '-ya ~in· ~ ~~?ıo.~biuslu~t olmbiradıa~ ~=~n~~== 
diler de bDileıı evvel n.pura ifatlesi -..r& ld ~ m.. ~ •tıu. .ı:.sa E>"'u• 'ıııt;;.U.& uc; .._. ™• o
~iler mi? Öyle .a .sauıyar :hiç biri bu jz;ıbata cevgp vere- 9ül:in - vutın»Jt. Süpiıeli o'laralc telikki etmek fbmı.dır. ni nklımman ~rmemişt:inm. 
- ? mecli.; tıir tek ,Wrme söyıeye.. hiç bir~ .gfaiillliUe ~· Öyle değil mi dostum? 'B~- - O rnıan dofnt8U her hu-

- Ba:berim ~Yaban :fllDU mıedi Ayni~ simdi lı~i- W.. Tayfaaı.zı teker teker gözden la beraber sbc §U tenıiua.tı da, SllSta ne 'lmrlar ihtiyatlı olmak 
·· ti emlirim m ~ Korka içinde bir- geçirdik, araştırdiık. :Ba.şkalnri .. 1 verebı'lirim~ Dostum "Ve .arkada. ifu:ı.ın gc1dlğmı tahmin etmemış 

RomsnJ'9BIB taııuHwK w"Aftrin P!ysuist 1'IMfwn 

SYLVIA SERBESCU 
s"iı:ıi0x_ ,.n;-~·ır ....,.:ı: ..... sezi- birleriııe 'balo7cıc1ar ve birbir.in le. yabancılarla temas eden olupl şım Hıişımdcn Hindistnna nasıl tim. Bir de i :kele karnda ya.p1l-
1_ n..ı..~:ft~i,--~ libza den izahat ve müt;alea beldiyor- Mlıadığmı iiğrenmeye Çilı.§tık;ı fevkalade bir maksatla seyalrat mı.12 \E!' bir llMl kfıı:aya bağlı bir 
;aaı .,iloUAMJ. ,,_. lardı. boş. Hepsi sa1dn ve nefsinden etmekte olduğunu, nnsıI f~vlrn- .suı1rn....~ vnsrtası idi. Halbuki 

18 Haziran Sah GünO Ahf•n •at 21 de 

SARAY SİNEMASINDA 
TOrkiye Kızılay 
CEMiYETi MENFAATiNE 

durdu. XadmJ.n .. ve Ferhaim 7a- Yalrm JPaW eralarda de.. . . -'L.- R. b" . d .. Jiııie , ....... ı. ... la rllwm·'~- 5lındi '1e'ITWleyra. Bunlda benim 
.- --:.:T-.,. 'r.. ~., ... .., ... ~· ™ .H1itti lliMk .e:ı.,..k :srka- 111..-T. ~·ı· 1ıııir .__~...... -w ~ f u-cı.JA::t·ı ırrı.. '"" a .... 
-·-..L. ..;;,..~e~ten .-....;"""""" ..,öi emın ınsaınar. ~ ırııı e şup .. , S""R ..... . ~~·•.ulZl ~-=m o'-."da:n ~ bJT. h .. di ...... 
b- t""eddu-d"u" '\'ar·11 Ma"n afill ~ - nen, ~ 1 ~ aze..; ogıenmm. lE:rcla al'trrrda'ki 1m g·""em--. ~ı·z de ra'L..-t edm" ı· ... ır ..... . u • ·;,. \ Nıylnnn1 da teskhıe çalıştı ve: 'Iftedik :... rtib& ~· "'" "'"' un ... 
~ «tı; _ Evbama .......... 1ııyorsunuz! • gemide .. ,ıe te t a.1ryormn sizin dostlarınız da rahat ve e-

- Ev'et sİ7.e plim~ ll• clemekle iktifa cfttr. - Ben Bize demetliıB 'ini? Bu ki btlrada, gcmrclen çrhneaya mm o omrlar. Art.ık hic bir tch. 
. ada.mlanlım feıralü ~:ı. Ba. 'kadar sizin kilmmı bir hata ikc ~o~r. ~ağ ıııe 11aJim Bom-

bcr ev~ ~ x 'km, tŞte ~:rada bWün vapur gelrniyecf!lrtir. Ferbnda, '"e siz- ~ ~ -~· N:: k"' 
P,,_,_ı ~- ._, bnı1Ja ...._ • ..,.._ 1 .1• ek . . d"" '""'.>'" 'Çhuı:Cı:u.,,,.-ıllZ. yun u __ ar-

..... ~ ~ ~ YAJLAN .ı>.ı.n. HORTUM mürettebatının lisle81 aeılıclır. er~ ı ışn:ı ıstiyen tışmnn ev- tık her şeyi si?.e izalıa ımımn = eei~; =-iki C::J:: Lion'UJL kumandanı, Kaptan Eunlar..... veli 1'emm w adaamı~~ ca- gôrmi.iy01"Uffi,, fa~{at deaiğim gf
JDiirekkepti '" m p&rçalar d!- Gabeson bmaraana kapanını§- g ..... eliJle lc.maaıraaıa ,. lWll ~· ş. oCu ~ ada- bi her ti.imi ~ nhnJRıştır. 

_ ~ :1.:a- ,.., u-- --11..a.. cerai& ıtlıwnarılıdliki ılair ~ .. ft n~n her hın _ayrı. ayrı .•nbstef K:ı,.._ &.! betıoft'un sesinde 
şıııdaa görfmmıyece'k şelt.DUV Y. ~.,. ... TIH'.UIOu: 'i ~ Burada •ii . uğrama.an sıae trim8e ilişewı_~z. ,._ ıa.....:.~J;~ı..rinde o katlar derin 
g..,.miQ idi. Ben bu parçalan ga - Giıhtlz! fleılli. ıı1 f>VOO'=W. 'D--. ı;r.._._ ~-~- "" uu.ı.· = 
-~ :.- .ı-a........ • k t · · ... ;...,. v.ulı im. Geminin ta - ~ &--.r-~· ~. OA s.o.Y.·. !L..:r --~. - _,~'- ·--· Yet Yakından inceledim. . ~uşıt apıyı R(' 1 ve ıc;erıy• ........ .J- ı~ v--ı, ... ~- 'TI'l ı;xwounn•.1"" ·~ ....... AHI\ ......... 
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Sa~ :4 

;'!'örük .Ali, Kel Memiııe~ 
- Oldu mu §im<li ? •• 
Di~·e diklenllıce, Hemi!l: 
- Bırak be! .. 
Dedi. Arna.vutoğlu eeslen<li: 
- Yörük, bırak! .. Oldu oğ-
~! ... 

Deıylııoo bmıktı. Yemiş, allak 
lnıll&k oldu. Seyircilerin içine 
daJaraık kaçtı. Arnawtoğlu, Yö
ırütü elinden tutup çekti, ve, al
amdan öperek:: 

- Aferin ııana!M Dediğimi 
,.ptm? .. 

Dedi. Yörük Ail, Arnawtoğ
Jmınn elini öperek ~ekildi. se:
yirciler hep birden bağırıyor
du; 

- Aferin Yöıiik!. 
- Yine sarma ile yendin ~ 

nu ... 
1"1:e Yörük Ali, Kırkvınar 

güreşinde en azılı hasımları i
c;inde büyükortayı böyle •ka
zanmıştı. En azılı Kel Yemiş 
de böyle yapmıştı. 

* Y<iriik A.Gnin Ifanıabat 
g\irt':k>ri 

Yöriik Ali hırkpınar güreş -
leıinden ayrılLTken Arnavutoğ
lımuıı yanına ı;ıdcrek elini öp
müstü. Arnavutoğlunun oğlu 
M•ıstafa ıfalıa hfila ortaıaıda 
yoktu. Mustafa, mağlup olur 
olmaz gerisin g\'riye İRt:ınbul 
)'oluna diismü."tii. Mustafa, 
Yilı'Ük Ali·l'"'1 hu nıağlübiyetin 
L«L" llll r-ıkarnı:ı k istiyoı-du. 
\ e k.-nJ{ kendint- ~jyJe ahdet-
rı1iı.;.ti: 

- )-leyıb n yeıindı• öl ece
l'? im. Fakat Yiiruk Aliden inti
iıarrumı alnrağım. 

O'.nıyw·ulanmı fa?.la üıımiye
vim .. Yi:iı'\ik A!ınin deh .Mu,.1::ı
ia ile il rıde !Jiı k.a<; güreşini 
ııf uva~:ı.k~ımJ:. Hatta baHıehli -
Y•.ll okluktan <onra da ilri gü
ı,,,.l<'ri vardır. Bu Delı }{usta -
fa iıi bir •!:ıkit ahdinı. yemi
nını yı>riııe :::etil'emenriı;tir. 
Batt:i :Y•ıı '-!İİI•''"'· Ormanlıda 
yaptıklaı1 u.ılı bır boğuı;ını:;ıda 
M'u-tafa yenildig. zaman aglı
yaraı.. meydan<inn aynlnıışt.ır. 
Deli Mustafa baha.-ına kaı-.;ı 
dalımı rnn hl'U p kalmı~ı. Çün
~ü Arnavut•'gh.ı ogluna her 
\'J·l<ıt şı..nlaı ı "öylo:mlı,-ti : 

- Mu<-t~fa, nafilıı keıulini 
t.-11 htnıa. Yürük #!\Jiyi ycne-mez.. 
•in " &on: ·ı i~•n mağlfıbiyct 
~u'.mdd<·rdir. Ama her vakit... 

M ""tafa, babasının bu lafla
rına tahBmmiil ed~miyordu. 
Daıma Yöriiğii.n peı-ini takip e
d.yol'du. Ve her yenildikçe de 
baba.«ındaıı avlmX'a kaçıyordu. 

Her ne ha 1 lı;e Yörük Ali, 
Kırkpınardan ayrılırken yarı 
ıısta.~ı sayılan Arnavutoğlunun 
yanına u~ayıp Yedal~-~mayı 
VI' hayır duı!f'ını ve nasihatle
riı>i almayı unutmamıştı. Ar
n:wııto<Ylu, Kavasoğ-Ju Koca İb
rnhinıle ~adll'lla oturuyordu. 
Yanlarınıla haremağaları da, 
'f'J"lı.. Onl•r da htanbula ve 
N.ı. ,ı V.1 <lÖOf'{'Pli: 1l•1'\li. 

YÖrük Alivi haı·pmağalan da 
~l·vıvorılu. l-İattiı lıarı>mağala
rmdan biıi Aı na\'Utoğluna şöy
le ılemi~ti: 

- A.:S!anım, İı,1:anbula gider 
-'tnıo'z cfend;ır.izc bu küçük 
pehli\·aııın mahardlcrini anla
tnca.i!ım ... 

Ka\'a;;oillu Ifoca İbralı.ime 
siııirleniyol'du. Kırk ya~lanna 
gc•diği zaman Yi\rük Aliyi mu
hakka:o kar~ısınıla bulacaktı. 
Onu *im:lideıı Sultan Av.ze 
takd;;ıı etm~k hiç ıle işine gel
mivo.,Ju. Hare nağasına mı.,ka
tde etmi~ti: 

-- Bir · t,üyükorta. pehlivanı
nı dcndimize süyl~ekle ne ~ 
!ur? 
Arnavutoğlu geıilı>nıiııti. Ve, 

IID7.c knnşarak: 
- i:eı'isindeıı mi korkuyor -

ı;un İbram!. Ziyanı yok be! 
Ben meyd;ınd:rn çekiliyorı>am, 
o );€ !iyor d<'m~ktir. 

Ka\'asogol<ı. çok babayiğit 
adamJı. D<>j'hıı sözlü, doğru 
kalplivdi. :-,unra Kavasoğlu, 
Koca lbn,hinı, pehlivan oğlu 
pchlirnnd.ı. Namağlfıp bir şah
:-;i•·t._~1.ı. &>zil, özü bircli. Bina
eıı.tlc 1 h, Amavutoğlu hasını 
oı.ıu~u halde ona karşı daima 
hünnctkiırdı. Bu sebeple Ka- \ 
v~.f'oi'1u, Arnavutoğluna şu yol 
da CCVUP Veftr.Pkten çekiillDC• I 
tli: 

_ Abc ! Senin JX'hlivanlığın-J 
<l .. n b,ktık tL-ta be!. Bir cie sen
d• n onra Y<lrükle mi uğ'r ç;a
<..-a~ .. ;ız ... 

ı"lt'lıı ~ti. Kaya.;vğh..ı. Koca 
lb»ah;min söykilikleı·i doğTuy-i 
ılu. Aı·navuto~lu ile huzur gil
", lı ı:ın bir tiirlü ayırt edcnıe
lıll>' ıolan bu pehİivan, daha ııe 
..;, 1 :,.tbilir<li. 

ı-a aso ·ıunu saraya Mahmut 
C'e;alt ün Paııan;n ağası alıp 
gı.ını. tı. lswnbulun Çifto~an 
J«>yıı ,·ardır. Kilyostın bPri ta-

- S».ni çok seviyorum. J:li
rinci sebebi d<:ı hiç lıızınıyor
sun güreşte. Hasmı 'nzdırması
nı biliyorsun. Afer.n sana1• 

Kel Memişi ne güzel kızdırdın. 
Herif deli olacaktı. Hele sarma 
ile tekraı· yenışın tam bir usta
lıktır. 

- .... 
H aydi bakalım! .. Bir daha 

Kırkpınara geldiğin zaman se
ni baıı altına güreş göreyim. 
Temizle bu hamal herifleri... 
Bakma sen, onların iriliğine .. 
Ustal.ık yok onl:nda .. 

- ..... . 
_ IIayıJi • uğıalar olsun .... i 

Kırk pınara bir daha dediğim 

1 
gibi gel!. 

Deyince, Yöruk Ali: 
- Usta! Babını daha baş 1 

altına güreşmenıi istemiyor? 
- Neden? 
- Daha körpe,in ezerler sr-

ni diyor. 
( Arlrnsı ""-!') 

8.45 Ajans 
9.00 MUzik 
9.15 Evın ~ati 

19.30 Ajans 
19.45 AQkara !lir.

bahar At 
Koşuları 

ZI& Y 1 
928 S. Topbaııe Deniz Sevldya\m

dan almıı oldulum terhis tezkere
m! zayi ettim. YenWnı alaeajınıdan 
eskii!inin hükmü ,-ok.tur. 

Pll%<onln Volt ı.&y~ft4en HOft< 
77 40/138 de Ho~ll ..... Emin 

Osman. 318 tl•Oumtv. 

Z I& Y 1 
tstanbul Mın\aka Liman Riyase

TESiRi KAT'i 
TAZE llfEYYALARDJN İSTİHSAL ED1Ll\>!1Ş . . ~ 

1 RIS M."SHI 
: - Ank'1r~ °h-'fu,;.ı Gcdfhli Erba.5 Hazırlaına Oı ta Okulluıun l 

sn .. tına, Deniz Bo1ndosu itin talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 
2 - Kayıtlara l Hazlı-on 942 de ba~lanarak 20 A6fustos 94~ ye kadaJ 

devam edilecektir. . 

(GAZOZLU) 
3 - İstanbul ve civarındnn müracaat edeceklerin İstanbul benL. K.., 

ınutaiUı!Jrin, M~rsin ve rtvarından müracaat edeceklerin hıl"n'inde Denfl 
Gedikli Erbaş H.azırlamn Oı ta Ohıl Müdürlüğüne ve bu n1111tnı. .;I-.r d.>" 

LI o şında bulunanların bulund~kları. ınahallin askerlik şubelerine 
etr:leleri (6127) 

l_D_e_v.Ie .. t ... D_e_m_i .. ry .. o_ı_ıa.r.ı .i .. la~ları j 

Suikast davasında Müdde iumumi 

Cemil Altayın okuduğu 

Muhammen bedeli 4050 (dört bin elli) lira olan muhtelif .,ı;.,ı, 0 ooldl 
tencere, tavn, kepçe, kevğir; karavana gibi on Jki kalt>ın mutbaK ı.,.v a2IJlll 
(30 Ha:llian 1942) Salı günü saat (H) on dörtte ffaydarp~ ada G•• bi,... 
dahilindeki komisyon tarafınd<An açJk ekııiltme usuliyle satın <ılınal·al{tu. 

Bu ~ girmek istiyenlerin 303 (uç yüz Uç) lira 75 (yetm•ş beş) lrurllf'! 
luk muyokkCJt teminat ve kanunun tayin ettiti vcsailde birlikte ek.ei;;J 
ıünü sa-Rtinc kadar komisyona müra.:aatlan 1Azın1dır. 

Bu işe ait i<:ırtnomele.r komisyoİıdan parasız olarak da&ıtıln1akt<'d,r. 
(6487) 

İDDİANAME 
- 20-

J>aylofa ıı:el' ON l 
Bunun gibi g-ene 3 muil: 9i2 

T. de Abdurrahman taı·afın
darı: 

1 - Uzun boylu, 44-13 yaş
lannda, iri vücutlu, matruş, 
elmacık kemikleri çıkık, tatar 
tipinde olduPıı, 

2 - Kalın k!l'llı, hafif kır, 
dik ve fırça gibi sa.;lı, geniş a· 
ğızlı, gayı>t karakteristik müs
tehzi biı· te lıesslimü bulwıduğu, 
alçak sesle \'e yavaş konuştu -
ğu, 

3 - Kısık ı·e <"kseriyetle el
leri arkada vlirüdüğii, 

4 - Konuşurken fazla jest 
yaptığı, 

5 - Eniila neviden sigara 
kullandııh, 

İşçi aranıyor 
lstanbul Elelıtrih Tramııaq ve Tilnel 
işletmeleri Um u m Müdürlüğünden: 

islctmelrrh11ıı. Şışli tanurh,\nf'Si i.:in in1tihanda göstereceıi liyo1kı.t• 
göre ~:ıa1te 35 kurıış~ K.ıd;1!" urr.,.·t \.erılMck suretilc 12 tesviyeci, 12 bo}~ 
3 bobjnc.•r, 6 t:lektr1k t~viyE'Cisi ile 12 marangoza ihtiyaç vardır. 

A.fkerlikle a1:~ktı.Sı c.ılmıyan isteklilerin nüfus hüviyet cüıdJn•, bili.r.• 
hal k.-1gulı, 4 adet ve.ika fok~ğrar.ı ve şin1diyc kadar calışnuş oldukltff 
müesse:-ıelerden ahnm~ ı)i hizınet ııesıkalarile birlikte 15/6/942 günü ~ 
14 den 17 ye kc.dur ıdeiıt-nJn Mctı·o Han zemin katındaki Zat Işleri • 
Siri! Mi.ıdurlıığüne mı..ira..:aaUarı lüzunau bildirilir. · (6376) 

6 _ Türlcçe konuşrna.sını hiç G{"(:e bf..-J>.rilc· .. ıne mahnı!l kontrol saatlerinin en dakik 
bilmediği, ingilizceye bii-az va - ve en ,;;ı~lam modelidir. 

.ıu~ bıı1~~~· renginde . hafif Milli ve şahsi serveb muhafaza etmeliyiz. 
bir paltosu, düz açık mavi ren- Yangından ve Hırsızdan Sizi Muhafaza eder 
ginde bir parUÖbÜSÜ, alb. kau· E.,.,,,yE't e+liğini2 bl·lr,ıı(•ı get(l~i kim 
çuk siyah bir aya.kkabıs.ı. ile >to~trnl ~du? 
kahve renginde lli&er bir j~kar-- JH.' J. ~d'.Ô•f !<i~l.i Sı..JTtl doı_tU i ;ırci 
pini daha. olduğu, ecler? 

8 - Palto veya pardösü al- Sl."':ı: ı-.trm bt-ft~ıh"!ı•1 ru .. ııt;.ı.. 11. el-. •. n~ _ 

tında iba.caklarında hemen dai- diklcr;nd~n veva tıvt.' du~:1~rırırt-.n tt1ın ho.!><.r-
ma ıkısa ve daıX'a 'bir pantalon dar edeı? • · 
görıüldiiğii, . . ) Size tw-k.;ıle:rir •. ıra ~u1ctı 

9 - Yemekte aar.ap ıçmek ı- v:ızii~irıc hJy.ını.:~ ~1enJ1-rı 
tiyadında olduğu, ka.n poıtaka- itim lrnl·.< r ve ıhb .. ı ı-deı 
lııu sevdiği, BdtUn bu ~a:ı•fe1e•I 

10 - Kiiltürlü bir adam ol- y a ı " , , 
duğu, 

İfade edilen IBeorgi Pavlo· 
fun 7 mart 942 tarihinde lstan
ıbulda tevkif edilerek ııehrimize 
getirilmesini mliteakip yaptı
ğımız isticvabında. ~vvelee bil
dirilen hususiyetleı'in kendisin
de aynen ve tamamen mevcut 

SJ N G E R 
K ONTROL 
SAA Tl 

Mükemmelen Jfa edcl' 

Resrrıl daııcler<."', Pv!i:Jell Han~.uo. .· .. , Dt.pO)<.\ra, FabnK.ataru; Ha.r;tat.;,;· olduğu görülmüştür. 
• nt-lci'e, Günırt.lklerc-, Dcrjz ,,.. D<·nıiryolla»111a, 1\.Iekteplere Ye· bill!ff,utJI 

Aibdu;r~n taı:a.fından e~- mücSte~clt-re rf'vke:.l~ ·e lu4'.nrııhi cı r kontrol Uletidir. 
velce bıldirilen eııkfile ftama.mıb - No. 1006 seklin oyıııı:ı oı.. , b•r scnelık k:ıgıı mineler, 6 anahtorlı '' 
le tevaf~ .~en P.a.vlo ' yap • meşin kapım 60 liradır. 
ğınıız goruşmeler esnasında Tattradiiln 11ıpar19 '"t'llkvurıda 1-C.lita masrafı o l;ı;rık OÇ LiRA bedelıl' 
(ıeniilıl. sigarası içtiğini, fakat beraber pe9önen göndedımelidl•. 
bir müddettenberi rahat.sız bu- 1 
lıınduğu cihetle halen sigara Singer Saat Mağazası - stanbul Eminönü 
ikullannıadığını) ifade ederken 

(iilıl.) kelimesindeki (L.) har- ·1-------------------••• fini hakikaten nazarı dikkati 
celbedecek kadar sakil talaffuz 
eylemiş, bundan maada evvelce 
gene bildirildiği veçhile türkçe 
konuşmasını bilmediğini, ingi
lU.ceye Higatle çalışacak dere -
oede v&kıf bulıınduğunu ve İs
tanbulda. da ingilizceye ı:.alışb.
ğını, hatta ingiliz Jooll.S?losh~
nesi memurlarından Umfred ı
Bİllili bir memurun lozından 
dersler aldılfını söylemiş; Wı -
sili, müll!resebab ve llıni mesa.
isi üzerinde ayrıca verdiği im
hatlaı kendisini (kültürlü bir a
dam) olarak tanıtan Abdur
rahman Saymanı teyit eyle~ 
tir. 

lstanbuldan geldiği sırada ar 
kasında gördüğümüz ve da.ha 
önceden Abdun-ahm;ının ifade
siyle öğrendiğimiz düz açık 
mavi renkteki pardösüsü ise bi
ze hiç yabancı gebneıniştir. 

Kendilerine gösterilen yüzler 
ce ve yüzlerce fotografı ara
sından Süleymıı.n ile Alıdurrah
manm Konıilofun fotogrdı ü
zerinde birkışmeleıi, hususiyet
leri hakkında yekdiğerini teyi
den vaki beyanlarının Kornilo
ta aynen göriilmEf>i, kezalik ge
ne yüzlerce fotoğraf arasında 
Pavlofıın fotografımn Abdur
rahman taniında.n inle ve ifa
de edilen huı;usiyetlerinin de 
kendisinde ta.mamile milşıılıede 
edilme6i aralarmdııılıi bDJfl'kJı• 
ğı, inklrı kabil olmıyacak 1111-
rette bel.i1'1m&tedir. 

~-> 
T. İŞ BANK ASI 

tinden alın13 oldujum 290 nun1ar;l1 =========================== 
mvvnk.kat. makinist phadetnan1e111i 1 

Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 

194:2 iKRAMiYELERİ 

zayi:;:~;:~r,.:~ı:~d. Ho·'L İstanbul Belediyesi İlanlan 
DOKTOR 11 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

!Uaiycyc iehrl 50 lira ilcretle numara nefeı·I alınacakbr. Okuma ve 
yazması oiaulardaıı askerllkle alikaaı. bulwımıyıın ı.ll.Plorln l\fr.iye l\Iüdü-
ıi,yeüne müracaat etmeleri l1An olunur, ,(6li07) 

II!ılen tatbik ediln1ekte olen BeleUye 2abıtası ta.lın· . ._.trıar.1esinirı 
Dahiliye HUf.ehe•sw 1 uncu maddesinin nih:ıyctine (F:J-ıliyel ::ım~'"i o1n11yanlar rıb, , , '-{ 

Divanyolu idare ettirmek ya~.:ıktır.) ~:p·pı:nclc lıL· f '!ra H·ı , . .i: ı 

•••sııt-----••••I 1G/~/9ia T. lıl topp1ant~ıııd oıı·:ı ~1 ıııa ;.ılınn11 f ı a " 
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1 .. JOOQ Llralllt= 2000.
• • 1101 • = aooo.- ' 
S • TIO • = 1600..- r 
1 a IOO t = llOO.- ' 

10 ' .. • = 1100..- , 
.. • llO • = 4000.- , 
IO > IO t =UOO.- r 

IOO 11 D 11 = 5000.- r 
200 > ! O 11 = tOOO.- ' 
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