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Avrap11n•a eeaap , ....................... .. 
clota-aacla Daha Birincinin 

o dumam tatarken 

Bulgarisllnıı iaVkli 
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03&lııili 
tayyaresi 

Bu defa da E••en 
in altını tl•tilae 

setlrdile .. 

Kolonya halkı toplu bi 
halde hicret ediyor 

Nevyork Times'e göre 

Birinci akanın hazin v 
korkunç neticesi 

Bulpriatan Balkanlar w Av
rupa için maatteeaUf bir .U
t6ıı ve intiDm &mlll olmun•t
tır. Bu1gariat:&n Avrupamn em
peryalist deYletleri önünde Bai
kanlann ve Avrupamn BUlhunu 
tehdit için hazırlamml bir may
mn daima ateeıenmiye hamr bir 
fitili halini maatteeaUf ünut
tır. Bu12arlatan tJllyltk .... 
fuz ve i8tiWan Balkanlara 80ık
mat için bir köprll rolUntl oyna
mıya maatteeuUf namMt ol
m1Jlhır. Avrupada Ye btltln 
dthlylıda *'1h tlseriDe mtleMea 
bir m.m kurmak 811'811 .... 
il vaık}t, Avru~ omııp do
tusund8: en enel isale ec!lJmeel 
llllm tel!Uu, budur. 

Bugünden itibaren Ekmek 
tam istilıkak flerilecek 

Her Yenle 5 Kanaı 

MiHiSEF 
Ekmek flyab 10 para arttı, rt sh Mnra..;. halitadald 
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laurreilli t8met t.6ni dün Can
b.yadaki koşklerinde, bafka. 
bir vazifeye tayin edilen Çia 
orta elçisi Dr. Peng-Çun-Çang 
Cenapla:rını kabul buyurmuş
lardır. Elçi, Cümhurreisimize 
t&zimlerini suooıuş, veda et
miftir. Bu kabulde Ha:riciye 
Vekileti Umumi Katibi Bü
yük Elçi Numan Menemenci
oğlu bulr bulwm:ıuftur. 

Kısa bir müddettenberi bir 
glln tam, bir gün yanm obnk 
verilmekte olan ekmek i&tihka· 
la bu sabahtan itiıbaren her gün 
tam olarak verilecektir. 

tuval unun.=lt lln 88 Jnı. 
1'111& çıkan 

Unun artan fttihM vergisi, 
ekmek fiya:=tMtr yıapmıı, 
Bölge lale il a;tınde dUn 
toplanan Fiyat uabbe' Ko-

--~a am )'&lmlya kaıv · • Yeni 
karara göre, itibaren 
bir ekmek OD ~ k1ll'UI& •· 

Jıan. lM ve ağır işçilere ele 600 
gram olmak üzere ekmek ietlb
kaldan her gün tam olarak ve
rileceji tebliğ olunur. 

Ekmekteki arpa niıbeti 
yUzdı ona indirUiyor 
GörWen Ulzum iberlne bir 

mllddettenberi ekmeğe kanfQ-

Romen Radyosu Diyor ki: 

"Macarların hesap 
verme ... ti 

yaklqmaktadır,, 

Yeni karara göre, eakial gibi, 
küçükltt 150, bOyükler 300 
gram ekmek alacatdardır. Di
ğer taraftan ağır hpçilerin ala
caJdan ekinek istib1ram da 800 
grama çıkaniımttar. 

Yeni zamlar kanununa glh'e, 
dilnden itibaren bir çuval un
dan 39 kuruş istihlik vergisi a
lınmaktadır. Bunun ıçın H lir& 
4 7 kurup sablmakta olan bır 

tııacakbr. 

tlİaliii 
nlmakta olan ytıme 40 nisbıetin- ~--------' 
deki arpa miktan, puacteel gi-
ntinden itibaren ytlr.de 10 a bı
dirilecek ve bu suretle ekmelrte
ği buğday nisbeti arttınıacak
tır. 

Askerlik m rlefiyetinde 
bazı değişi er yapıhyor 

~__;;;._---~ ........ ..._ ____ -=~ 
SAKAT ERLER 12 HiZMET GORECEK 

• 
lılanya 11 E• 
ile aldulU gibi ... 

Çil llliaık 

• prpışlllar oluyı 
ROmmet, son hareklttan 
umclulu neticeyi alama· 

BOton Alman phlrlerl mıı ıibl ,lf#O~Oyor 
mothlt imtihana tibl Tobnılı eenabandll 

tutulacaktat 
CA.A. ,.,,,,.,..,_,_ l•nlı ••lta1'116elerl 
_,... ~.1 •rlaa bir hı%llı 

ctibı~ ~-!r.~ ,,,,.,, ... etllgor 
harp bareklb b•lrJnnda bir nu- Amara, 2 (Radyo Gueteei) 
tuJr aöylemif, Libyada Rommel- - J(utıtelif kayna)darduı P
in taaruz plinlanDUı akllil bira· Jm aal6ıData göre, ibyada To~ 

c ..... .._, ıa 'l del ruğwı cen8'RuJda. tank muhue
beleri dewm etmektıedir. Bu
nunla beraber, cephelerde mü
him defilikliJder oJmamıştır. 
fngtııs1er, mayin tarlalannm 
doğuauDa geçen Almanlann çe
kildlklerini-, Alman tank blrlik
lmiabı ise bilüytlk bir mtk.ade
leye girieıtiğini aöylüyorlar. 

Almanlar 3000 esir ald••dan
m, bmılarm anımnda llir de ~ 

(lonu •· 1, ID. 1 da) 

- Şişeler Boşahnca Çilemiz Doldu -
Artık tof&'OmQzQn yarım kalan keyfini tamarnlıpbllmesl için meyhane
lerle bakkallar kapanmadan Mill a'a varmamız llzımdı. Derin u~urumlara 
korkudan bOyOmoı 16zlerle baka baka her an... Dokuz dc)luruyordukl 

Denizlerde vazlyat 
Harbin bqmdanberl 

mOtteflkler 17, 7 48,000 
tonHltoluk t lCaret pmlsl 

kaybetmlfler 1 

l illver dlaizalblan bir 
lngiliz kruvazDrDnU 

babrdllar 

Umaml Heyet toplaatm llulra 
hepade Bat kjlla natldle açJhyor 

l"venl Sabah,, ın Ankara muhablrinden:I 

* Hava Konunu kurultayı programı ba.arJammftu". Buna 
göre, kurultay 5 lluiruı CUma güntl eaat 10 da .Ankara Hal· 
kevinde Bqvekillmia Doktor Refik Saydamın bir nutku ile aça)&· 
cak ve l&at 14 de Hava Kurumu Kerkea bina•nda enclmenler 
çah~aıanna bqhyacaklardır. 

Puar gbt1 saat 9 da Etimee'uttaki tayyare meydan= 
dileıü hava göeterileri sörillecet :ve tayyare fabrilwa 
cektir. 8 Haziran Puarteai glbıO uat 10 da Kurultay 
vinde ikinci toplaııtı.uıı ya~ ve dağılacaktır. Alqam aaat 
17 de Bqvekil Şehir Lokantuında iza şerefine bir çay slya
feti verecektir. 

D6rdOncQ Dil Kurultay. * TUrk Dil Kurumumın koıı&YUCU Genel Başkanı Ullllial 
Onderimız Cümhur Baekanmııs 18met lnönüntin ytlbek hiına 
yeleri altında dördlincil 'l'Urk Dil Kurultayı 10 Ağuatom 19'2 
Puaft.eei günü aaat 15 te Alıkarada toplanacaktlr. 

Birinci Tt1rk Dil Kurultayında bulunup Kurultay bn.ri· 
le kurumun üyeleri l&yıbnq olanlarla ondarı sonra kurum ana 
tlbUğtl gereğince kurum Oyellllni almış bubmanlar, bu kurul
tayda da tiye olarak bulunabiJİl'ler. 

Vail Ankarada * İatanbul Valiai bugiln fehrimize gelerek lstanbula aıt 
muhtelif meseleler berinde Veklletlerle tanıalara baflamıttu'. 

K6y1Qye daiıtllacak topraklar * Trabzon, Giresun, Ordu ve Seyhan& geçen aene baolaa· 
!!Uf olup U bitirilmemie olan devlet topnJdanmn köylüye da· 
jıbl!nası işıne bu eeııe de detıam oluueaktlr. Bu mabatla Mt· 
oeye 650 bın lira talısfl&t konm111 ve bu ite memur komiıyon
lann aedi sodan eo .. çıkanlnuttar. 

ihracat tacirlerinin temasları * Şehrimize gelen İstanbul ihracat tacirlerile İzmir ve An 
taı:ra matevauıt tacirleri Ticaret V eklletile teaulanna de
vam ~.Bunlar JOn takas primi uaulil hakkında Ve
Mletf11 aldıp karar yiizilnden maUanna hariçten talep vub· 
mı.-ırta olduiunu bu yilzden dahilde yağlı tohum fiy tıan 
dlitüiiidl ileri lllreıek bu vaziyet karpmada tedbirler alınarat 
..... ~ meydaıı 'i'erilmemeldBl ilıtemektedirle. V.e
Jrllet 'fUIYeti tetkik etmektedir. 
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Y akaı.ıaan •uçla 
2 ay hapise 

mahkum oldu 
:A.bdtUTahma.n Naci adınd& bi

ri bundan bir müddet evvel ko
misyoncu Bekirin Gala.tada.ki 
yazıhn.uesine gider~k kendileri
ne Rus Konsoloshancsinden is
tedikleri kadar ucuz demir bu
labileceğini ve bunun için de 
önce 600 .sonra .da 5000 .olm:ı.k 
Ü7.ere 5600 liralarım alacağını 
söylemiştir. 

Bekir bu işe razı olmuş, fakat 
bunun mukaveleye bağlanması
nı istemiştir. Abdura.hman Be
kirden önce 600 lira almış ve 
bir .sahte mukavele tanzim et
miştir. Abdurrahman mukavele 
ye sahte bir Rus konsoloshane
si mUhürii basmL'jbr. 

İşin fark"'Ina varan Bekir ha
diseyi polise haber vererek BU<> 
luyu mukavelenin ikmali sını.

•nda yakal&tmaftlr. 
Suçlu cürmümeşhut :tıalı de 

,yakalandığı zaman üzerindeki 
sahte vesikalan yutmak suret.
le iırtha etm i.Ştir. 
Abdu~man Nacinin Asliye 

Altıncı Ceza mahkemPsindc ya
pılan duruşması sonunda 2 ay 
müddetle hapt11ne karar ve.Tfl
miştir. 
----::tıııc----

Ticaret Ofisi Umumi Mliduür 
C.eınil Conk, dün akşaınlti eks
presle .A.nkaraya gitnıiştir. 

BUKADARI FAZLA!.. 

Arkadaşile şaka yapayım derken az kalsın panik 
çıkıyontu. Bereket bir gardiyan 1şi düzeltti, 

MCillur P 01 • .u..ı..UJ. cxıru gibi k.a- böyle? İki dirhem bır çckırdcle 
4uı sesinden, .. ~k taiz aiaı°<ın f>açla- g.iyincccg.ine b:ı.kknla ol n borcunu 
nndan, son znmanlnrda kulliınmnğa ver. Sana kefil oldum, bwıa mu-
b larueı p,ıpaau.ndaıı khn tanımaz? kabil beni rezil ettın .. <tiye bağırır 

Hazret gı:cyet ıı g•cr. Kıhıvntı- ve nlhsyet iki C!Ublc birasına sulh 
n , y kas n.ı, (ı tınc, b~lı .iskar- olurlar .. 
pııune meroklıdır. Iki eli kanda ol- Evvcll..1 ~ hauet otoouste sem 
sa w·:ı~ olmudaıı bir ,)'ere çıkmaz. tine gıdi7oı'du. Tesa4ufen ayrıl O· 

H a ıu bilir. Zat.en pipcıya da tobus te bulunan muzip nrknd:ışln-
ofıe5 ıru bıld ı i in ;b;ışladı. rından birisi seşlendı 

Kendi p;,ır ıyle bira içerken - Vay 'HaplSbaneden ne znman 
böbreklerınin rahntsız olduğunu çıktın 

soyliycrck l ç dubleden fm.Ia..,c-ına Sonra 7arund3k ne dönerek yuk 
k çm z. Fakat bır ciıwctte sek sesle ilfıve ettı· 
olu n her ne\ i içklyı bırblrlne ka - MeŞıur yankesıci Hnlıt 1 te 
rı.ı; tırarak ıab:ıhlara kadar :ktlp Ci- budur! .. 
hl i er .. Ne böbrt..i:i airir, ne b1ıı:Jı Beriki kıpkırmızı olmu5tu. oto-
dôncr.. bl.lstekı yolcular heyecanla gerıye 

Tavlaya meı·:ıklıdır. Safdil, ce- baktılnr. :Su sırada arka k nape
tnı çnylakl:ırı buldu mu -bu onun lcrden bır ses gcldı: 
tllb ridır- d<'th 1 dört dilble bıra- - Yankesici Halidı tanırım, bu 

na oynar •. Kaz.ıra yenilecek olur- ata benzeme&. Ben )'fı'ınl 1:4!nel k" 
sa fenalıklar geçirir .. Şakaya fazla hnp h, ne gardiyanqun .•• 
tnuteh mm ldir. Arkadaşları ona Yol ular geniş hefd aldilar ve 
öyle alar yap.-ıdor ki hıç ses çı- ~c c başladılar. 
k:ırmrıcbn hep ine Uıhammuı eder. Hazret gırrfüynna d net'ek: 
Bır gün kendıslnl Gal:ıtnsarayda - Tcşa klir ederun, bcnım gıbı 

y beki mc yerinde gıı.yl't şık Faris gormuş bır ad mı yankesıcı-
go n arknd ı yfikSclc sesle ye benzeten bu mtlfterfye güzc>l b r 

- Utanm z d m, bu ne k yafct den verdınlz .. 

Suikast dav~ı:und 

Cemil A.ltayın 

İDDİANAME _,_ 
fstanbula geldikten bir ay 

eonra Taksimde lılanel tıeroer 
saJonımda ikalfa olarak çall§Ull
ya ba.~yan Süleyman; aradan 
t1tş a.y gtçmesini müt.aaktp bir 
sabah dUkkana. gittiği zaman 
kendimll beıdiyen ve Yugoslav
ca !konu.şan bir ŞlluSla karşıla.ş
tnl.'J ve bu şıhıs tarafmdan ve
rilen mektubu elımıtır. Oskiip 
r~ mektebi talebeslndell o-
Jup kamliııiat putiaiıae dahil bu
lunan Ali Avdovi~ ve Hıfzı K~ 
tovıç isimlerinde iki arkadaşı 
taratıadan göaderilen bu :mek
tupta: moktol:ııu:ıı hamili olan Ni
yazi Ya.kubQvicin 'l'ürlciyede gö
rülecek bazı şahsi işleri oldu.~uu 
dun ve türkçe bılmediğ:inden 
bahisle kendisine 'r.&rdıında IJu
Junulması istenilmekte- idi. 

Süleyman; ilk defa olarak o 
gün truııdubnı söylediği Nıyazi 
Y.akuboviçe Beyuıtta.ki Yıldız 
<>telini tavsiye etmiş ve birkaç 
giin sonra da kendisiyle buluşa
l'alk ııe f1lbi bir yardım yapaca
ğını ~ormuştur. 

Niyazi· ~<>-abey. ini vJyaret i
<:in Moskovay.a gitmek maksadi
le l&tanbnla geıldi<!iıu bildirerek 
'ıizc almasını teminen Sovyet 
.konsolos.hanesinin gösterilme -
sıni nca ettiğinden Suleyman; 
bu dileVı yerine e;etir.miştir. 1 

Ecruıip .kayıtıannııza göre 2Q 
Temmuz 1939 tarıhiut.ie Edirnc
den ht dudunıuza gııdiği a.nl ~ı- ı 
lan Niyazi Yalmboviçin, lstan
ıt>ulda ·cldığı 43 gün zarfında 
~Ulevnınn ile bulusma\nrı tevali 
eylenııŞt.ir. Ha'ttiı bu buluşmala
rın bir ınde U kı.inlfilerin ug
r ~ ':/ rı olan Ak.saraydaki Var
d'.ır abvehanosinc beraberce 
git.tiki rı sırada Sül yman; ~a.lı
v~an de arkadaşları ile oyun 
oyııruna.1cta olan Abdurrahman 
Saymana d'.ı Niyazivi tanıtmak 

• 
tarihlet'de de«-* ~ 
ve~ Y~k.., 
d.i .na.nıına gönd~ olan 
melrtu.pbın muntmman Yu
goslavyaya ve Moskov.a.ya sov .. 
ıketrnek tnmıJtiy1e Niyazı ile Fah. 
rinin muhaıbeıreterini Ctıolaylaş.. 
tınnış, okınnası ve yar.mas• h(}o 
nen yok denecek kadar sz oldu. 
ğu için Nivaaiye ve Pahr.iye gön
derdiği mektuplarını dl1'ima ~b
!durrahma.na yauiırmıştır. 
N~ Moelwvaya haftJiket ~ 

dericen ~mektupla. b'lldin:!igı 
iizıere bir müddet eomıı an:Jel 
berber saJomına f?elen bir muB&
Yi Nıya.ziye aidiyet.hı.den ba.hıs-
1e Silleym.ana 27 lira teslim l!J':f
lemıştir. 

Şayanı dikkattir ki bu pıı.ra.. 
nın teelimini takibeden iln, üç 
gün içmde Stlleyman, YugOt+
lavyad.ıw ,gönderilen bir mclt ... 
tup almıştır. 

Fahrj: lbu me'ktubunda.. Or+
lJrupte misafirıeten bldHct.ı 
sonra Trü.ldy.eye dönmek u.zer1' 
yola çıkan ve Ada.pa.za..""lllda ik'l. .. 
met eden bir baıkkabn k ıy
le bir ba..vul gönderdiğını v ı -
ya.ziye iWit ohuı dan 
dilmek suretiyle Adaf>a.Z;ll' 
gıdilerek baVulwı alllU113Sııu w 
Nıya7.lllın M~ovadaki. adıesı
ne gönderilm ini bildirıyordu 

Sadık b ı· ajan sıf.aıtıyle bu 
emn de yeri.ne ,getinn •k · ti n 
Süleyman bir gün Adıı.pa ... an ı.L 
giderek, mektlıPta. balı ili illi. 
Pibi Şen Kardeş.1er b:ııl,1',,, '""".l''V 

m~~ bulmuş ve \Y'.;ikk,·ıl 
dük~u sahıp1erindm Z y ı.ı ı 
ita:nsı Bergüzar <:::enkard ı
rafıu&w 2 ıo 939 la:ı. ın 
Tüııkıyeye avdet ctuı;ı ır a. 
aetir.ilın:iQ olıı.n mcv·..ı:.uub ıhı. 
ld, bos bavulu alıp fatnnb L 

di:mmti~Uı. 
- 'Dcı\-am ~~ -

is n sac de bduITa.hmatıın o- ,,--··----------- -
yunu bır.a.kknırurııısı ve ali.ka l H ik ~"" '-t ~ 
güstc'rmemcsi sebe17iyle buna ( a... ı.;0.u. onı : 
ınuv ffak olamamıştır. ... ... ........ _ 

suı ynıan; o günlerde Niyazi- Gelincik çiçeği 
ye vermek üzere Pir-işti.neden 
ken dl'eSine gondcril ıı bir 
mcktlfb ı postru\~n olarak Ni
yaz ye te\di ey1 mıştir. Niyazi; 
mektUbun ÜekUntclci k .rde i 
F'Wtnden g~ldi 1 ve konsolos
hn.ıiM n '9~ ~rtleceğlue daır 
" t nldığmı ewelcc yazmış ol
duğu içın bundn.n memnuniyet 
bey n eylediğinı Suleynı a bil
dJrmıştir. 

Bövlece 10 E)'lt.ll 1939 to.ı·i
hine k dar lstanbulda ;ralmış 
olan ve nihayet bu tarihte de
ruz yoluyla Rusyaya harek'& et
miş bultman Niyazı YahLtl:xıviç 
harôketinden önce vefakar doo
tunu da unutmamış ve Siıley
maruı. gôndeı dıgi bir mektupla 
veda cylC'Il1ekle beraber %kında 
şahsına aıt olmak iızero kendı
sine tevdı edilecek olan bir milc
t&r paranın ne'Lıdımlc muhafaza 
ed.ilmesını ve istedlgi zaman gôu 
derılmesmi rioa etmiştir. 

Bir Hafta So ra. .. 
tuı ta Yugosla.vyarl i kardeşi 
soıır Moskovadan Niyazi ta
rafından gônder1len bir mek -
tupta l: ugosl vvtıdaki rd~ 
Fahri namına bir mektubun lef
fed:ıldıgını ve bu mektubun !s
ta.nbu lda postaya verilmesi bil
dırıliy rdu. O tarıhte Moskova
dan dOb'l"Udan doğnıy.a. Yugos
lavyaya m ktup gönderilmesine 
1mkan bulunmadığını anlı) an 
Stil yman · k ndis ne tevdi cdı
l&ı bu i. i y ptıgı gibi miltcakıp 

(Sonu S;ı. 4 Sü. 3 ~"' ... 
TAKViM 

Hınr :.9 GON 54 AY 6 

1381 3 1 68 

C.evvel Haziran Mayıs 
18 1942 : 1 

ÇARŞAMBA 
oııo tkindı 

8." Kunt 
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Belki yalan söylemiyor. Bu- zın birisi bir ziyafete gitmi'j; ı 036 İn'<Piliz N is meselesi ( ~ ~f I< h b 

~r=!iı.~:U~~~~ k~~ ~~r;. ~~::sa~~~a~ırı~ ·~P A !J! 1 K H A R B 1 J ri a ar- i 
bir, vev.a: nihavet iki, bilemedi- saıkkası, '"!l.tlican musakkasım tayva ... eSI• - Ba§ tarafı 1 inçiile -
niz üç ıtane doğuracak. F.akat, imam bayıldı, imam ibayıldıyı J' &! F il"' n. 1 İnıı·ıer o~nohaW.•nr neııal olduğunu iddia ediyorlıu:. 
biz, lier an dibine yuvarlanır gi- pa.tııcan kızartması, ve niliayet, _Baş tarafı 1 tnclde _ raosız - (llyan lfJ Y1l Jl I Bugünkü vaziyete göre, Rom-
bi olduğı.unu.z <ferin uçuruma patlıcan kızartmasını da, so - ğıuıu, halkın toplu bir halde ,f.i f d Ü.. st• nıelin bu hareketlerden umduğu 
ıkorkudn.n. bliyUmüş gözlerle ba- ğukluk yerine, patlıcan turşusu hicret etmekte bulunduğunu gern1·nnn1· ~'glilı ua ısın a uunll ulf neticeyi alamadığı söyleıtebilir. 
ika baka, her an ... Dokuz doğur- takip edince, tiiçare misafir da- Y-azmıştır. Bu rakamlar, he· ı 'Y. H ULU U jılln Bugüne~ooar drn.-am eden mu-
m.a'ktayız ... Şoförden, bu dar ve yanamayıp, liirmetçiye seslen - nüz re.smen teyıt edilmemiş· &: f fjJ liarnbeler, Almanlan henüz her 
·bozuk yolda bu hırpani araüay- miş, ve: tir. aar.ruza nllf! er defterine ula~ıramamıştır. Şa-
la ıbu derece hızla. gitmenin ba.· "- Oğlum, demiş, Allah rı- fugUiz. Başvokili Ç.örçil bu Hi.{.Jer, İ~İD su{tian llJl:y yet Alımın komutam, daha i-
şunıza bir felaket' getirip getir- za.sı için, &na p:ıtlıcansız tara- t zı d bal ~.:ı k d ':il' lerileııe ıakınlar y.apamazsa gi-

fı d ~ b ~ k 1 ,, aarru ar an ıseuere e- haıı• • . T_ .ı • J 1 ...ı b" r:-· 'd miyeccğini sorsak, alacağımız n an urı- an..ıfr su ver... miştir ki: "Almaııyanın can da- 'I. ı- l'f"'lU- .ı.:.ava-ı""e apon ar ua C80U 1 ~m 8 ri'!I' .ği hareket neticesiz ık la-
cevap mnlfun: Ne y.a.lan söX)iye:rim: "Milas" '1:' ı·ıe-ı ... meg" e ba..::.ladı·•ar caktır. Şa:yet, bazı J..-aunakla.n-marlan, daima artan şıdaetıe .. lil f • ,,..,. ·~ ' ~· 

"-Belli olinaz! .• " ldlrantasında, ben de, n ~edcyse bcımbalanacak, düşman sarsılt· ll1U e ~e mış • [A.A, telgra./lamulaıı dan verilen haberler gibi, Rbm· 
E\-et .. O da belli oltnaz: Fa;. muhata.plar:ımdan istimdat ede- calf ve hücumlar iki miSline ~- hu"lisa edılmi§tir.] melin batıya çekildiği tahaklkuk 

~t çolt UküEr .... artıkğ;ı)elli olanak c~, vc~llah . . yti kanlacak-tır.,. l Behr~-~ (A.A) - Bura yat ge- Genup <}in ceph_esindcn bildi- edl tın3ek heap bilançosunu zarar,. 
"'ır şev var: ger sa ltalırs ' - nzası ıçın, ze n· tngilterenin \Taşington sefiri en a~"lere gö • Hitle", tal- rildiğıne- göre Japon fürlikleri a apamak icabed~r. 
bu gidişle, rneytianeler, '\'e lfak- siz ta.rafından bir kelfım edin!,, Lord Halifaks da bu baskmlann yıaıun Nis, Korsıka ve Tunu' PAzar günü Harekete geçınişleı'- .&Ai'ma Y.ıel'itiğl .l:laberier 
ıkallar kapanına.dan Milasa gire- diye foı~dı basacaktım: F{l· ikinci cephe için Hazırl k o\du- hakkındaki t.nle ıl rıi mefidesin- dir. Bu birlikler muntazam bir L ndra.d~n bildtrilm\ğine gö:-
e ,... ......... ··.. .. kat bu isyanı duyuc:um, müte- de. sulh y,,ı.,,ı .. "·r aı'la"-,..,..ıva "" 1.i"'1Yı •"'kı"p ftrl""' Alman ko-"'""u.. ~ .:!unu, znmanı ~elince ikinci cep .__.J "' 'J• • -v"'' J surette c:ı·mal,.,, do·ru ı"lcrllyor- • ...., J ...... ""'"'-ı• ~ 

Bı·r a-111\·, o""nümüzde bir kam macli1·en a"·ni mevzuun komıcıul ~ 0 
• 

1
"- J-> ı "li ~ "' J lu durdU""lmu tur. Vı i. tngı·· n.u J J d '!.

1 
henin a<;ılacag-ını sbylemi..,.tir. vannası ı~ n .l'"ı·an ız ~ ~'C {J lar •"' · 

yon belirdi. Bize yol vermesi m:ısındnn sıkılışımd:.ın egı , M. La vale I> r mlı J""i veı mıştirı. · lizleıfo 350 tank daha ka~·bet;.. 
ıçin mütemndlyen klakson çalı- bana dert yana,nlann cndişele· Amerika guzcteıcri, öu hava Siyasi mahfıller Frruı ... u; • İl:.ıl- .Japonlar l{antonun 75 kilo- tiklerini, bir günde 40 hu!iliır; 
yoııız. rioi - haklı bulmadığım i~ın - lia? ck<ltına Anı er kml tayyare· y .... n mün..t'3cbct'Pri'1J~kı gergm- metre otesinde )'.eni bir ttıarnı· tilt)-..y.ar~ i düşür.üldilz:ıOünU Berlı· 

Vakıa, önümüzdeki ntobü- benimseıncyişimdendi. Çüıü.-ü cileriııin de iştirak epeceğlni 1 l.ğin azilld~~ı :a.ıınntiı.declir. za geçmişlerdir. Bu taarruz şi- ne ... tfe.n bildiriyor. Çöl ilti k 
sün bize 'Ul'\l vermesine, - şo- onlar, bir ziraat mütehassısırun yazmaktadırlar. Kolo:ıyn ve Bern~. 2 ( A.) _ ~;vter·. mal istikametindedir. noktasında kanlı c_al·m.,nınla.r o-

J~ 1 ~ Essen hiıcumlarında İhgilizler, v.T ı ·ı-~ 
fortı :mzı olsa bile - içinden - sevinçle karşılanması azım .M. L-\•.ıl'in P:m tc M. Abe.tz ile Çinlılcr ki Şehri A.1dı Juyor. Hür Fransız kuvv'6tlerı-
S?"e<;tiıhmiz daracık yol müsait gelen - bir iddiasını, icendileri- Yeni Zelandahlar, A\·usturalya- ınüzake""" 6 u 1-; 50· yı~~~ı .... ~~ı·r. Çinliler Kinhva doğuşunda i-ı niıı .Mmanlnl' tarafından ~uil-

. d" o · lılarla Kanad11.lıltlnn da bulun- "V ~ ' ~·~\.CU ~ 
dPğil. l<'akat bizim araba, artık ne dert edinmışler ı: zıraatçı- Müzah .. ı-cmu he<lctı M. Musoli-. ki şehri geri al:ruı.şlnrdır. diği nln!ıılmruAtadır. 
benzinle dcgıl. alkolle işlcdifrı i- ya. göre, Amerikalılar, yeni duklaril habP_r verilmektedir. ni'run Nis, ı~or.sıka. ve Tunu~ Kantonun şimalinde bir Jn- ._....,.....,===.....,~,,..,....-.....,~....,,.. ........ ~,....,..,,,.,..-
çin, mantlgın önünde sesim ke- bir yağ ıcat etmişler. Bu yağ, 1 ('A.. A.) 1ıin Ilaberleri fü:._rrndcl<i 1 lialaı-.,uo uıl.D.§m pon taamızu bıı lş.mıştır. Yun- 3 Japon cep denizalusmdun ili-
semiyor. zeytin yağından daha lezzetli, ngiliz hava nazırlığı, lOOO ı yoliyle halli için M. Httlcr tara- nan eyalet'ınde Çttılıler F"t!n- si liman sularının altın.da y~rl -

...... "' y h d d - endüıotr:si h deflcrine tanrruz lilUA!l vet'1 mış oL n m•ihlet mc- ~ • ., c...ı O
•• num·· Uzdekı· ......... banın mar- daha besleyici, ve çok daha u- İngiliz tayyaresiy!e Ruhr harp f -•~- ı çung-'a ka""ı tnarruz etmekte· 1 ı·ı· k f<'.:ıilnıiştir. Bunlann bu-

CUWlUŞ. arın, arp ur ugu, selosidic M. Lava,1, Fıuns•ı ile 1 dirler. rodan çıkarumal8J'l. için lazım 
kası "Opel" bizimkinin ve istıhsali arttırıLcak ol:.ın bu ediltlit";-im. taaıTuzl 11n cok il·J İtalya arasın doğrudan doğ- Çfı1ltz( ·,1 Hücumu gelen tedbiıfor alımıcal.ttr. 

markası da "Fort" muş. "Opel" İ yeni yağ, büttin clüny. yn y.ayıl- essir olduf;ı.mu, :m tııyyarcnin ruya bır anlr.;;m:ızlık rtkmasıııa Çfo kıtalar~. c:?ı..n<Ylla.v'ın 300 B "nncmya ille 'kezi T.aşmdı 
/lı,lm 1 F t'' d Am rik d · t kd. d b" · t'nlı.kle dönmedigiııı lfüdirmiştir. f~s 1 ~ ~ •i t • ...,. an, · or a e an a- gı :ı ıı· e, ızım zcy ı • meyd .. n vermemek için bıiylik l<ilometre l:l_a.tlsmda.t<ı J\npue e- ngiliz radY-05u_, Hirmanya 
rabası olduğu için, otbbüsüml\- rııı, zeytinlerin, ve ?.eytın yağ-I civarındaki !frupps fo.Hrikalauj 2'9.'-'retlt?r sarfediyor. yaletiucle beklc.nnwd k siddetli hükfunet merıkezinin Hlndıstnn-

. ·· · d tu ı ·· Un ı. k !k l da boınb:ı.mnan edilıni$tir. ' ., "' zim çatısı uzerın e o ran mu- arının yuz e 'ua un -a ınıya- -------------- bir tnarnııa """"mis. ı~ulir. Bu da Simla'y.a ta§lndJğını hildfr-
·-..J t•· ı k İngilh av tayyar<:>leri diin sa- l::>'r''<"•· avin tepemıuuen şo orc ses e· ca nuş. * So4'..\!. - Rl:IBmi bir mem- kuvvetle..r tjnıdi b;1 eyal,.ttcki i- melrtedir. • bah Fransa: ve Bel~i~a \izerind" ... , ~, ., "' 1 

nıyor: J şt.c zeytinlik snhiplcıiniıı uçmus.lardır. Asl{eı·i hede" r badan b lclinlcl ,,ıne göre, ohi.· ki esas şehrin kapılı.\rında bJ.llU· MUt,t~ik uı;;oklaı·ı, Birmnnya-
.. _ Dayan abicim, boru değil · ~ ~ı.k' ~ ı G ı S · 1 d ç· d · h · d . . yüreklerini karartım se- bomt~-ıaumıştır. Belcikada dok- m.e mcı.ı,( ·um uuı en cnocn aı- nuyor ar. a. m vıng ne rın e vapuı• ve 

bu: "M"hver'' le, "Demokrası' ~ -" d.. "d ed"Lm.i-'" Sl 1 li t d ı bep de, - kendi tabırlcrince - laı-a. Cheı•broug"'e tanrruz edil· iDLu un gooe ı &ı.'ll ı ··~ır. < ney manına aarruz e en mavnalara taarrı\z ctmıs er \"e 
savaşı! .. " , y r b" 1. b tı l .ı Cu :ı. • O som <>g•.zlı zırantçının vn .. :dı·~ı m"sti ll" KISUl\Ul a rIDlŞ arulr. • Nih yet, yolun genişçe ·uır ye- • .. ... ...... . &• ı. r. • ,,.__ . .. 
rınde, çok ükür, ".Mihver" i ( ! ) 1 bu habcrı.ı, öir gün tahakkuk Alman Kaymıklarma Gö ·c ı. l KB mn ve \..urnartesi gu•ıaul: rne-
gerıde bu aktık. etmesi ıhtimali imis. Bundan' Aiman tebliğine göre, Kolön- rikaı:ı ukcal{lan E.h~?goon liman

1 
ı-

Vakıa, zafer "Demo" .. u·asi" de cok, pek cok kor .. uyorl rm.;1. ya taatTuzundı. 37 1ngiliz ta~·- nın 1" ısnnna ~cum etmLŞ er 
ikaldı a.nuna, maaza.IHih, bu çe- Şimdı, " •• iılııs" t..ııı a.>rılıı ken, yaresi düşürülmüştür. ve hnsn.r \•erdirmişlerdır. 

· ı · içimde kalan 'koı ,·unun mahıye- A'rnstralya l\füttefık ordula-kişme biraz daha çctın esıp u- ı Almnn savas ucakları dün İn· A • 

d b b lik "M"h 1 tıni anlatabıldim sanıyorum: rı umunu karargubı te.bht;i su-
zasay 1, u cm o ı ver • f giltere kıyısı üstünde keşif ur.us \lil!t)~tten t JJiii olumun tur: dur· 
Demokı sı" !erinin knb. ~1 da Onlar, ennm tekümulümlen ları yapmıslardır. Alman s~H'a"i 1 "' · 
_ tıpkı }ınkı"kisın· de oldu . .,;_ korkuyorlardı; ben de onların 1 struibul ntel'!balı smda kesilen bliyiık baş hayvantal'dan çı- "Ha ra kuvvetlerimiz Ruı:taul 

.... ,... ~ uçaldar1 bu harckPttPn ayrı o- ,. · ·~<>" · ı- h -ı~1 • ı · d d kl k ·· ı· b bi _ biz . u·tıaıaf" ıann ha. ın- bu korkularından korkmu. tum. ! .n.an ıç y~an m • ,.n ~me asr '~ ''-U.lillS o UP e n an, p arına nr!i,ı onl'm ı Lr tn-
1 Faıkat oııl:ır nok korkuuorh rclı. larak din gece dor,.ı ngiltered3 Haliç F~ncrfod kain Tfü k Margarin Yağ F.aıbrih"'86ı tarafından j arruı ynıunı tardır. Bundan b~.:; 

chı. ınıtlıyac.ıktı... "' J İpswich'e taarruz etmişlerdir. bed ı· d"'-ı.. ı · lll • "ib ı k :ı ·ıu l' 
•' -hk. 0··~1erimiz, bitip tti - , Halbul. benim geçici l:orkum, ! e ı Ç'J.'i1a tc.,vıye et eK ını ayaa o mı,ma "'zere ı '-<>· ka I.ae ve Sal.ımoa adnsı <l ı 
u ·"'· nl k ·b d a ~·ıd· z· psvic Londrnnın v ıüımcı li- runma ranunun ı 1 14 üncu.·· maddesi hükmn-e işt;nad"n Tlcal'et 1 b b l.. t J b b kcnmı~en dağların ardınJıkil o aruı i gı i cı dı ı.:gı ı: 1- d lfrd "l"l f tiı"k 1MJ. ' " 'lll1 a ,,nmış ır. n.pon oın 

mavi ufultta bı.:i, ıardunızdan ra, ben, fennin alabild ğinc gc- manı ır. e 1 ~ sı a 1 a ·ı a-1 Veı~aletince el konma hi.lkmUne tabi tutulmuştur. ve av ucaklarJ. Port Mor~ 'i}Jy -
kovı.ıhynh ulumden kurtaracak 

1 

niş ve son.:>uz tc. .... tmül ) oluna, hırı. un d poları Yardır. Alman El konma füıkmUnUn bu hükmün k Ifürula.cağuu bildiren ikin- ye taarruz etmişler ve ba?.ı h -

Ol~n ' ... "'ı'lfi-ın ""örünınesini bek- zeylin ağaçlarından bır barikat bombardımanının büviik yan!{ 11 ci tiir tebliğe kadar devam edeceği tebliğ olunur. sarlur y.aı1mı§Iaı·dır,,, 
- n - k·1 . - d d" 1 ~~~b~ol~~ha~r~rili- ___________ ~----------~~~~~-~~---~~-~--~ livoıı.ı~: İl'"miw.lc, Milaslılar da çe ı ~nuyecegm en emn ım. yon 

var. Onlard n bir kısmı, maHim Milastan Bodrumn gıden v:c D L b • f: ~ -it= 
h •dıs n ıncl M~Iastavm1ş - giimüş afünüş ak n 11 b: ·ler, Part•ı o rupı n rla f\. tııS a nar 1 - U: ALV. n :O DU UMU -
la·. llir kısmı ıse, o tepeden in- zümrüt zümrüt Jlll'lldıyun çam- 1- U - BCUJ tarafı 1 ·nc·a · ........ . l:ıı-\.nJ; 
m .kazad n sonra, "Milas' a lar ·asuıd n g yill. ta!liate Jfalinin'de ı~ · et 
y nı dtinüyor1ar. "Milô.s" a ye- 1 serilmiş, soluk ·arı renklı, yer - Baş tarafı 1 incide - Rusyadan gelen lıabcrler, Ti-
n donenlcr. kaza c nasında yer deh'{, nlnbıldı.,me ( '.i, F'·e taad.up Adliye y. kıli Hasan lile- moçemco l.i:ı4~·rı1:1unun amncınn 

·as" d b lunmus olan hem- uzun bir keçeye benziyordu. • nemencioğhl. kür üı.ye gelerek, eriştiğini k:ıt"i suıoett"" bııuı. .. 
r.Jer· lden maliımat alıyor - kat bu ıtıbad • guçltilder i~.mde bo;ı~mrna vo!kal ..,.rınn en cok se- mektedir. Bu amnç şuydu~ Al

in . Aradan bu lw.dar z .. nıan geçen seyahati, yolun bozuklu- be.p tt:>;lfü eden hallerin Vekalet- mnnlıırın K fkasya do ~usun .. ! 
g ı.; ı(Ti hald.?, hfı.111, veni bıı h~- ğuna. ra.::;men, zevkli geçireceği- Qe tetkik Ye tesbıt olunduğ u daki taarruz p fı.nlarmın geıçek· Haı-kof muJıa 
el (.den bahseder gıbi, ta ... e bır mi sanıvordum. v.o Ünn ersitemizhı salaliiy.etli lcsınesine engcl olnı ,ı.k. ı~a ·nin ettiği l:iÖ~· 

u i on uyoı lar. H: di- Birkn°Ç ay evvel, lzmirde ko- makaıntı..rınm mütalealar.ı da çev.rasinde · ~ ıy~t n tekrar 
~--nasında "• Hlfıs" ta bulun- nuştu0:um ıbir dostuma - kı i- alıuctıl:tan so:ım bu vndidc lür basladığı bildinlın k~cdır. Bu • 

d .ı ırını .. öyl y<'nlere b kılıt'S , leride e.size, bu do~tumun ~rluka- zum görülecek kanuııt tedbirler faaliyetin ana :ısı h ıI,kında. bir 
ka ..ıy .ıı atılan bombaların sayı-, nızı şnhlnndırao 1'< tcuilnrlıı.. d<'· de dahil olmak u.teı e Vekaletçe hi:aı:üm çil ııunrnk için ı eııliz vn Y-azan: 
sı ıa keıı h t birleriyle "ben di· · lu ha:vn.tlndan da, bir benzerini icabın'l tevessül edileceğini bil· kil çok erkendir. 
}ey·~ , ., .;ız dcym bin". Bom- tanımadıwm ala.tıild ğin ve ha- dirmi.~tir. So\•yct tı.;bligmo göre, l Htu- H arp, mm~tıe.rm k lııliye-
b · r n 1 ı ·ı ~mı gelince. vint" kilmtcn or"iin3 !. sah ·yetinden Noktai nazarını, kürsüye ge- z\r.ı.n gilnü plıe.de önemli bir tıni ôlç~.n bir ınizandır. ı 

ıların t rleri~le 'ben diye- de b hsedeccğiın - yurt ıc '1d0 I Ierek şifahen de u:ah eden tak· değişiklik olmanuı::tır. 30 Ma-

1 
hazerin bütün incellkle-

• 1 t Ut o..:r, siz deyin yüzer <hi· bir scy hate qıkacağınu söyle • rir sal.ıbi ile diğer hatiplerin ay- yısta bıten hafta ıçındc 42 A:l- riyle tertip ve id:ıre cdı <'n ma-
k k". mişLim. O. bana: ni m~vnı etrafındgJd mütalen.- man ucağı tahrip olunmuştur. nevralarında, tallın ve t t'DiKnt-

• .:.ı ıy t, cok flükür, mide,..i' "- Öyleyse, "Bodrum'' a Iar t d"nleııdikten sonra saat 17, A)'ni mütlı:IOtJ zacl'ın a bizim ka- l.ar!tn a da h i n hay m 
b >L.ık b.ı•·un .. ,·az1haml'' etme- gel! .. " drmis, ve u:ıve etmi ti: 20 de toplantıya son \"erilmiş- yıglarımız yalmz lı1 uçaktan yaşatmak güctür. Bwuınl bera-

1 n ı r, b tkallar kı· ı "- Bodııım'da. yeryüzünün tir. ib.::ro.tt 1. ber, terbiye, bu hayata nlıştınır, ı 
nı 1, bitnp b"r h::ılde solu- 1 hiç birı.1 I" gor mi~ <' '" n şey- ~--~~~~::!...~~"'!..~!!.-!'!!.....!!'!"'-....,~!!!!!!~~~~~~~~~~~~ gayeye yı.:rlc.,-Urcn yolu aç r. 

y n em t r rnotör, son nef · ~ ler gört-cek in. lfarik\ iade sey- mırde, hamam çıkışında rastla-ı Yetişkin bir birlik ve h:ı.rp ili· 
:nı v nedeıı, ıkin, ~- cihan har-

1 
Ier dinhyeceksin. Ve şimdiye dığım uv~ un so:.derini hatırla- tiyacmı Grnvrıyaıı sevk ve iJare, 

bıni kaz<ıt t ılıu<l m.ık.t.ın kadar hissetmedi ~·n dtı) gular dım, ve ,u lıı.dım: rnuhJrebedc çıkan güçlük! ri 
go~·· ve~· ne Turk 'Aaza" 1

1 
ta1a ak:;ın. Ilunhrd.ın ba~. 1 11• I "- 'Cyu~ olmu"tum!.. · yenmek, ııer çetin durumu kaı-

vl 11 ''Hila " guzüktü. g-il .. ellıkleriyle seni westedecck, "- ( ı1ı m, o da bir şey mi? ' şılamak içın tedbir nlmnsını bi-
Ul; i im, b.ttabi, "Milas'" ın, bazıltırı !erin derln dürfuıd~re- Bir t.ı..ı l.t' an ı,a'ılınırsın, bir la- lir . .. 

- uwnarnlı olmaları bakımın- cck bu :ıları korkutac:a;.. b zı- raftan du, bahsettigın o zc.vklı 
el 'n Nev\ oı u veya Şikagoyu ları' n,..,.htacak, bızıl:ı:n ·• ·ı,ı:: e· heyecam iu~·arsın ! •· diyip geç
audıran k, rısık sokaklarına cek, b lan d:.ı. s c::ııt c 't·ı ~." m~y ıı. <_..wıku unutmayın ki, 
d 1ı b.r c.tcl • ramak oldu. Bir O oüıı on:! n. bu id hıı; nı bı- h ly..tt lıat. n m aııııı elinden, de· 
h:ınJ~ bir yatak, ve ertE:si sa- raz tavzih t'tm sini istem; ·m. dı 'JlU~ ,ıl.ıı rJ. •a.t rah,1t., hol bol 
bili Bodıuma hareket edecek o- Ilımı verdt;.i \ P şu olrr.' tu: ı.lfı.<-deı .ııız - hart harct kn·ı 
ı n otobu te bır yrr bulrıukt 11 .. _ G.:lip görmeden anlıya- şınmak h.u ııyetıııı ıJJlc alıyor: 
s .ır , mallım kazada atl ın mazsın!"' Çunıni ' n ııml. k leıı, turlu 
b mbal.ıı ın tahribatını görmıve l'~~ r do tum, - bana h .yn- tudu şup ı '•t.. 1e lnı~ımlnndırına. 
vıttim: Otobüste dınkd lcr me tımda h (' yalan öylem ve- mıya, oıılıır..ın r ııaıtlal'llu boz· 
- ·re V"llı "" .. ıl,•""" l hak ıl" ane 1 l n - olnı Sıl)'dl, \'e O· b • · .. m ..., n'l'.ımıya ua mec uı'Sunuz. 
V .,,1, ~n olnlu bulm3.lll la7~ ıdı. nun hı nr şeyin alelade.:.inı f>c\·· B . d be d k 
~ .... ı k ... wıun lçın ır Al. n e a-

'L •1• t h k"ıl:aii <Yözlcrimle go . • miveıı. ılur olmaz e~ r ar l· 
ı.· • • r f ıl b k b" h şınabılmek ıçırr. tıpın bıı scy 
ru.lcu, n-l\lum p.terek, ruh t bır mda ::, <.ı. .r çocu gı ı ay- 1 

... "'.. J d çalınıya rııyetleıırn ıtftıyat1ı yan-
n es .. ıct1m ·. Z···ra bereket kı, rete U"Jlllyen, zor at,.ıyan. zor ... ... h 1 k kesıcıleıv rrıbı, ctı ( ıınu goı:le-
lıı>.,.;l z ta\'Y"releri, 0 palavracı- gülen, zor t..ıri>en, ve e e pe · en- d k1 ll 1 1 ~ı ..,, ..... . . rl'lnle 1 uı e co nl'atı cuıyor, 1 
lardan çok az atmışlar... der beğen p oven. scvıp sayan l l l b 

olgun knraktermi bilmcseydm1, ve bı.ıtlln goz orı n wııc en .ıı:;ı<a * söv\rdıvı sözlerin tesiri altında tava.fuıra. daidlgı lilr anı bulur 
kaJlmazclım. bulmaz, kaşınıyordum, 

F . .,t b~tün b~nlan ~il~: F a,ta.t uyuz ku;?ıntısı, böy-
ğım ıçindir ki, o gunku le hırsızlama k~ntılarla 

konuşınalarunızdan sonraki he- diner mi; Bu kncıımak ka m
men b:it ::1 rüy:ı.!::ınmı "Bod- malill'la uyuz ka ıntmını gideııni 
nım" doldurmuFtu. Zaten bu ye çabalama.{, hararette.o :ya
seforki ı:; vahatimi Bodruma ya- ııa.n bır insanın susu zluğunu, 
pışJmm "Cbubı de, bu samimi ve birkaç d.ıml l la. dindirmiyc uğ, 
müessir dost telkiniydi. raşmıya. benziyor. K"cir olası 

Bunun içindir ki, otobüs Bod- hastalı ın cıa Ol le tatlı bir Ra-ı 
runıa. ya.ıdaştıkça, yani "Bod· şıntısı \'ar ki, vıicuda zararı ol
rum" la arnmızdnki mesafe a- masa, eminim ki aramızda, u-ı 
zaldıkça, merakım, heyecamm yuz kaşıntısı müptelaları birden 1 

ar yuı du. ILlbimde adeta ilk bire bollaşır, ve tıpkı eroin lc:ı
def • tiyatroya giden bir çocu- çakçılan. kokain, earar kaçak
ğun, perd'enin açılmasım bekler- çıları gılii, "Uyuz tozu" lrnçak
ken duyduğu carpınt;ı vardı. Fa- çıhğından servet edınen a~ık
kat maalesef, bu heyec9:nı~ zev- gözler tUrerdi. Bir aralık ka
ki uzun şürmedı: ÇUnku bır gc- şınmak ilııtiyacı o derece şiddet
ce eJ.'V ı b lıyan, ve s baha. kar lendi ki, dımağım: 
sı kesilmiş bulunan acayip bir "- Hayatta en büyük saa
kaşıntı, vücudumun bir kısmı· det, uyuz lup, mfin ıp bir yer .. 
nı b na de 11 rlıni tırnakl rım- de r h t ı at k nmaktır! .. " 
ıa' yuzn ~k ihtıyacmı dw c k kubılim.ı n c vherl r dokuımya 
rnd:ır · d tl ardı: O zam n başla ı. e kemali cidd yetlc dti
artık ta lı m k lm mı tı. 1z - şünmiye başladım: 

İTİZ-AR 

Yazınuzın çokluğwıd:uı ''Hin.: 
l!lsrarı" 'J ' 

Naci Sadullııll Özür dileriz. 

-.Baş tamft 1 incile -
kıldıfilnı, 31 Mayısta İngiliz ha.~ 
v-a. kuvvetlerinin Mihvere lqu'şl 
taamıza geçtiğini, hlicumlanll' 
herı ~ te~olund~u. Af,,. 
manl;ı,rın denizden asker çıkn~ ma teşebbüsünde bulunçluklan .. 
nı, fakat bu l\areketin tardecm .. 
d,iğini izah e.tmi~ v~ deı:niştir ki; 
"- lılibvercilerin Bir Ha

kem'e karşı yaptıkları tnarrw: 
muharlP Fransız kuvvetleri m· 
rafından tarded)lmiştir. Htn~a 
kuv.vetlerimiı d\ijmanı hiç ra· 
hat bırakmamıştır. Mihver kuv· 
vetleri, hala. kuvvetlerimiz tara.· 
fmdan hırpajan~ıor. DUşnuumı 
30 kilometre g~iye çekilmi ol
mail muhtemeldir. Mulıru ~be 
bitmi.Ş değildir. Mihver tayyar~· 
leri büyük faaliyette bulunn10ş 
tur. 260 tank tahı ip edilmhıtir. 

U-i tarafın da tank kayıpları 
y.üksektjr. Tamir t~lit.ımız 
çok iyi işlemi~tir., ... 

Çörgil, bundan sonra Kplon
y :ya kanıı yapılan hava taar· 
ruzwıu anlatmış, bu hıµ-nte bu 
kadar maharet ve cesaretle idare 
alunmus bir hava taarruzu yapıl 
mamı olduğunu, dün gcco da 
l(IB() uç~ın A ... ·rııpayı ziyaret 
ettiğini, Ess.en bölgesinde genış 
tahribat yapıldığını söylemiş ve 
sözlorini şöyle bitirmiştir: 

''Bu iki büyiık gece bdmbar
dım n akım. Mmanyay,a 1ug1hz 
ha.\•a taarnızundn yeni bir saf n::ı. 
nm b langıcını teşkil etmekte
dir ve bu taarl'Uzun milcya.'il 
pek yakında Bil"lcşik Dev1etl •r 
ha· a kuvvetleri bizim hava kuv 
\etlerimize ka.tıştığı zaman hıs· 
sedilir der~e artacaktır. Fılı
yattn diy-0bılM.m ki bu yıl iler· 
ledik~-e. biitün Alman şehir:I rı. 
Jirnnnlnr1 v.e harp istihsali mer
kezleri, dnvaml!lık, şiddet ,e 
ni ,Jik bakımından hiç bir. mt-rt· 
leketin Aimtliye kadar mnr ı · 
kalmadığı bir imtihana tabi tu
tulacaktır. 

Avam Kamnrası, her hal .. 
hava maresali Han·js'c, bombı 
servisi subay, eı baş ve. erlerh-, 
\'C tamir S('rvh:;ler,i müstahd<'m
lt'rint', bnEmrdıklan isten ve el
de t'dilen ıı<>ticelerden. dolay1 t.-1, 
rildcrini bildirmek istiy-eccl· ·r. 
Bl\ cesaret ver-ioi lıô.dlselm:de'1 
dolnyı, hava nnzınna, hav,af"•'•k 
genel kurmayı şef.ne ve h ' ., 
nazırlığı te .. kilfıtına da teşekkı.n· 
etmek gerektir . ., 

Dunizler-Oa vaziy J 
-Baş tara/1 1 tnci c -

gemısi batırıldığını söylem"<-:t•r. 
Rady ya ill'c, bunun 2.2:30 o 1) 
tonilatoluk kıs.mı Amerika.o ,u. 
.ıa. ••• ı..... 1.H.1.....&.6. &.1.i.i.& .. ~ • ..,. '"--

!erin çoğu s;ırruq gemiler' ~r. 
Bfo bl,;!iz 1\ra~:azörii B ı 
Londrn. 2 (A.A.) - lng;- t"

rc amirn.llLc dairesi, Triıı. ·d 
kruvazörünün battığını bı t • 
mcktedir .• fürettcbatı akı ı. 
latuı haber verilmiştir. Tı n -
dnd se..'Oz bın tonilato tutarıpda 
b r ,cmi idi. 
Miln rin ı de.nizde lfo3 iPl&n 

Londıa, 2 (A.A.) - Ak c-... 
nizde, İllgilız lı~rp gemile '.l ~ 
b"n tonıliıto hacminde nnk' e 
gemisi ba.tmlınu;tır. Dig. b r 
gemi torpiller.erek karala o
turtturu lmuş v:c biri de cıfilr ha· 
sara uğratılmıştır. 

e; ıe 

BUGÜN 

MELEK'te 
2 Biiyülc Film 

1 - Kanundan 

Kaçılma2 
Fibr 

Ba~ Rollerde: 
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2 - lakonga 
Senenin en zevkli şaheseri 

bkatne~etıww. 
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QIPD5 Qın 

runo. Cilll ı..ııuııatlft9 kar" .,.,... bir 
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# · • '-=1 SPOR -
ihracat Vergisi Hakkında Ad . bu_ı-

T~İRIKA. -~-ııi - :I 

RÜK ALl 1 

HALK DOKTORU 

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ~lM4Meıı .. 

Gelincik çiçeği 1 
(Bq tanfı 1 iMi •)'fada) 1 

den sonra bu sudan bardağa bir 
kaç parmak kadar koyup ,e
ker vıe su ili.ve ederek içiniz. 

lthaıat ve ihracat Birlikleri Umumi KAtipUğinden: B 'kmf ır~, OÜD 
1 - 36/ 5/ 9-12 tarihli ve 5119 •yılı Resmi Guet.e Ue nt.'ffredDen 4226 mırnara.la kanwıb ih- eeı aş a oy.iıyor 

ıwıat ~ niBbeU 1/6/94Z ıarihinden ltib&ren y\izde ona ~kanlmışbl'. Kaauna naza.raıı bu ta- Y -- 3 - Şifenin içindeki su uaı
lıfeydana çllam bqpeblivan- J Wı en 1lfak bir hlıta, lıir acel&- dıkça biraz daha limon tuzu ve 

ı.m içinde en ktiçOğü vecih ciHk yft2ıde bin bet yti& ba§& be- su ili.ve ediniz. Toplayacağuml 
tiyan Armwutoğlu idi. & gen- li olurdu. Bu aebeple Kııwuoğ- yeni çiçeklerden de ilive eder
cl de Sulo idi Bap. biriw; peh- Ju dirhemle tartank boğuuu.- aeniz uzun müddet gelincik çi
livan çıkmı§b Bunlann içinde yordu. !ki taraf da bop. aalmı- çeğbıin fUrubunu içebilirsiniz. j 

rillt.ea tlOlll9 yapdac.ıak bütün Dıracat bu 11eıı giye tabidir. 
% - Kaaanua nr.ıtrindm en"el aktedilmlş sabş mukaveleleri dolay18iyle mutwru oklukta

n beyanlyle a!ikadarlar 'ftoıl.ret V ekiJed:ne mü.nc.atla.rda bolmunaktıadırlar. Kanun bu muıkave
Wrıl1 lstiMa •wmiıt obalda beraber, mıedlfır mtiracaaffann Ultkfk edlWAneet için bu nevi 
makawıleler hMlanda nml6mat lllıllllJGIN muvafık göriildiiğünden, 29/l>/ 942 akşamına kadu
yabancl memlebtteıte yapdml!J atış mukawleleıt teectı ve vbe edUerftl: 'J."lml'et VekiUettne bll
dbilmek ~' ~ 4/6/942 fartbli peqembe günü eaat 18 e ..... bu sat>şbum müs

Şehrimizde misafir bul unan 
takviyeli Admira takımı bugün 
ikinci maçını Şeref Stadında 
Be~iktaşla yapacaktır. Dünya 
futbol aleminde şöhretleriyle a. 
nılan kıymetli elemanlara ma 
lik Admiranın bugün siyah 
beyazlı takım karşısında ataca. 
ğı netice merakla beklenmekte
dir. 

Kavasoğlu Koca ~. Arna- yordu. Hep botluk ve bDare 4: - Daha nefte olmak için 
wtoğiu. Sulu, An.boğhı vardı. tieıkliyordu. bil ~çeklerde, kotulu gW yap- W wSlmlıuma Ummni Kidpllğbae iıfwcll etm..rm Jizlmdır. 
En nam&ırian da bunlardı. H&- Gih'e§in bijylece on bil dati- nk1anm da k~ içi &~ -Tleanıt :Veület aba mırlmle 1"t11am i1ia okıaur. 
men hepainin gözü Amavutoğ- b ~ llÖrdilf6 görül- mine doyum olmaz. 
turıdaydı. Amavut.ollunu mey- dil. Yörtık, adim. adım uat•••n 5 - Gelincik çiçeklerinin kır, 
dandan çıbrmak jgtiyorlardı. takip ediyonlu. Bir anlık o.- .. - ..... ~-------------·-----.. --- ,.---~~= ="ıı!:ı,V:: cır.:..Y=. ~·-.ı- ~~ ~==ı Istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Birinci maçında Fenerbahçe
ye mağlôp olan Admi .. a se:, ;rci 
yi tatmin edici bir oyuıı -.ın.aı" 
masına rağmen kendi8indcn bc}o 

lediğimiz futbol kalitesini gös 
terememiştir. 

SWoyu yenmişti. Sulo, daha zi- IDlyonua be? Verilecek mama göre fUl'UP, ________________ _______________ .. 

J8de Kavasoğlundan intikun al- - Alı, nual -'• allıymı ,.. IDMUll, reçel halinde kullanma· 
ina.k istiyordu. Sulo da, Araboğ- ta.! .. İ§tie ~ buna deries".. h. htntl ve Mehallesl ...... CiNSi 

Muhe"""en Aylıtı 
Lira Kurut 

kınu yenmı..~ı. Araboğlu da Su· Heyecan içindeyim. Görmüyor 6- Ko'<ulu gül yapraklariyle ---------------------------------------------------------------~--------~-

Galatasarayın 35 inci yıldö
niimiinde 937 senesinde b:r kert 
d::ı.ha Aehriın izc gelen bu takı
mın futbol kab'l •\'eti ve tekniği 
takdirle karıııla 1n11ştı 

lodan intumm almak a.zmindey- musun, nasıl güreşiyorlar? beraber, bıraz da tar~ın. karan- Ayvaruıaray Atik Mustafaşapa 
BabıAli, Lalfıhayrettin 

Eyüp, Carniikebir 

Kundakçı ~2 

18-5 
Kıılenderhane -

E' 
Dilkk;ın 

'fckKf' il 

dukkıin 

• .,temıltıtından 

4 
5 

50 

di. Oıtada nirnoğluo olarak iki - Daha hiç biribirlerine gir- fil, ilave olunursa çok iyi olur. 
kiti varoı. Kavasoğlu ile Ama.- medileı- değil mi? 7 - Vaktile Mısırçarşısında 
vuto<Jlu. .. Zaten Ka.V'lsoğlu, Ar- - Nasıl gin;inlel'? .. Hiç biri türlü türlü baharlar ilave ede
navutoğlunu meydandan c;ı.kar- ~ vermiyor ki!.. Ne ustAhk rek çeşit çeşit gelincik şurup-
mıya çalışıyordu. O vaGtte ka.- bu, be?.. 1 1 l d 
tlar Üf' ~~eri vardı. Üçü de - Yöriik, aşağı yub.n sen an macun an yapar ar ı. 
.berabere neticelemnişti de böyle güreşiyorsun i§te! .. 8 - Beyaz, halis ispirto (Al-

Amavutoğlu, biraz geçkin ol- - Ne gezer usta! .. Ben de kol) içine pek çok gelinciğin kır 

Yeni Postahane kar,ısında 

Aksaray, Çakıraja 
Cibali, Sefenkoz 
Şehremini, Arpaemini 

Yeni Valde Hanı zemin kat 

'l'ramvay Caddesi 
Vapur Lıkelesi Caddeıri 
Topkapı Caddesi 

- DPpo 

12-14 Arım 

9-7 Caın1 :ır•. sı 

348--350 Arını 

1 
25 

l 
10 

3 

l.Hsafirl2riı. ı:;.arı - lacivert 
takıma mağli.biyetlerinde Fe
n<'rbahccnin pek güzel b ' r oyun 
llkarmasmın da <'Ok tesiri ol
muştur. 

Admi.ranın birinci maçta sa
hadı:ı.n mağlup ayrılması misafir 
ll'rin hl~günkii müsabakaya faz
la önem vermelerine vesile ola
caktır. BeşiktaŞa da Fenerbab
~c gibi muvaffakiyetli bir oyun 

malda beraber Kavasoğlu Koca acele ediyorum be.zan... Kavas- mızı yapraklarını koyunuz. Ara 
tbnUıimin zorlu güreşine ustalı- oğlu da çok usta adam.... sıra şişeyi salayınız. Bir müd
öivie ka.nJl koyuyordu. - Tabii usta! .. Feka.t k&.l'Şl- det sonra ispirtonun kıpkırmızı 

Yukarda _yazılı mahaller 943 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya veri lmek uwıe ılfou uı.atılrnıstı • ı halcl~ 

5 Haziran 942 CUma günii saat on beşte yapılacaktır. İstekliler ~mberlitaşta f..:ı.anbu \ n ırlar Bn• ınudı.lrl ıgun-
de Vakıf Aka.tar Kalemlne gelmel~ri. (6107) 

Başpehlivanlar, kazan dibine amdaltinin ne olduğunu bildiği oluğunu göreceksiniz. Kolonya 
dizildiler. Bunlar irinde namdar için duruyor. Hamle bekliyor... yapanlar, bu renkten istifade 
savılabilecek bir de San Ahmet Deroeğe kalmadı. Birdenbire ederler. Pembe renkli kolonya
vardı. Deliormanlı olan San Ah- Kavasoğlunun çapraza girip lar yaparlar. Bu kıpkırmızı is
met, 0 dc-vrin namdarlaınnd:m Arna:vutoğlunu slirdüğü görül· pirto tınıakları, ve dudaklan 1 
ve gene -ıehlivanlarından idı. dü. 1'"'akaıt anoaık dört beş adım.. bile biraz boyayabilir. Ve bir 

Ca.z17ır, eşlen bağladı. San Birdenhirc ve, kolaylıkla Ka- çok zararlı tırnak boyalarına 
Ahme<li Suloya verdi. Kavasoğ- vasoğ1unu yanba.'1a ve, kösteğe nie~ten hiç zarar vermez. El- ı 
ıunu Arnavut.oğluna... Bu, e.5 getirerek çaprruıJ sıyırttı. Ka.- verir ki (Alkol) ü biraz sulan

Oynatmış galiba t 
Moiz adında bir genç dUn ge

ce Dolmabahçc Caddesinden ge
çerken önünde gitmekte olan 
Hayga."loş adında bir kadına sar 
kıntılık etmi~tir. 

mö-hma dom idi. Kavasoğlu vasoğlu nafıf bir meyil ile UÇôf' dırmalıdır. 
ile Ama.vutoğlundan hangisi gibi, diı.ler gibi bir hareketle çö- Dr. ff•/rs C•ırt•l Moiz, kadının kendi isteğini 
harcanırsa 0 , diğerleriyle kozu- z.Ulilp uzaklaştı. Arnavutoğlu kabul etmediğini görilnce boy-
nu pavedtJl başı alacaktı. hasmıwn ii7ıCrine bile gitmedi. A f f t f . . nuna sarılarak birkaç defa ya.-
Arnavuto~lunun yağlanması Yalnız çırpınarak iri ve, ça.Ualk nl 0 Ogra SerglSI naklanndan öpmilştür. Aynı za-

bile kimscve benzemiyordu. Ne see.iyle bir nam attı: Bursa, Edime ve İstanbul şe- manda hadiseye müdahale eden 
bdar ince ve, ustalıkla yağla- - Hayda İbram be!.. hirlerindeki mimari anıtlara ait polis memuru Ahmede de yolda 
nıyordu. Yağı vücuduna ya\'aş Thııahim de çırpındı ve ona olmak üzere Maarif Vekilliği rüş\·et teklif etmiştir. 
va\'aş, sindıre sındire içiriyo~u: mukabele elti: röleve bürosu tarafından hazır- Suçlu Jflpılan duruşması so-
Bilhaesa. vücuda bir mayo gıbi - Hayda Ali be!.. )anan sergi, dün saat 15 te açıl- nunda 3 ay hapse mahkum edil 
yap!Ş811 ~ dik '"'O.is ve, bicil- . Ne güzel bi~ .giriıf. n~ .~ilzcl mışbr. mişse de cezası tecil edilmiştir. 
miş kispetınm en ufak dikiş yer- bir mukabele idı. Her ıkısı de • 
Jerine 'kadaı yağlıyordu. Kavas-- eriteir~ nara atmıya hak kazan 1 ~ 1 
oğlunun da "lıığlanması.na. itina ~ Fakat Amavutoğlu - D J t D • Jf •ıA ) 
~~ı:::u·~.,,= ~~örıi~. ~ ev e emıryo an ı an a11; 
Ka#tıemonulu Helvacıydı. Anut dalmışb. Kendi kendine soru • Mubampıen bedeli 46000 lira olan ıu geçmez bezden ınamlll ı:;oo a-
mu anut, bls;m mi hişin. .. Çetin Y0_rduN: edeıı fı-.. o1r ...... •rdı". N""- det pardetril ne ıooo_ adet pantalon 17/8/1942 çarşamba günü ıaat 15 
mi ... etin bir şahsivetti. Sonre: ,_,.... ·---r .,.... ...,.ft •A ıa ..... rk ı 

"' b' den bile bile Ur.erine gidip has- de kapalı zarf usulu ile Ankarada idare binası,..... ~.P nan .. e ez 
da o derece mahir ve usta ır b t ..:.. • .l .. ~ Kcımbyonca •tın alınacaktır. 
idamdı ki, elim sürenin üzerin- mını as ırmauı r 
ıle kalırdı. Neresinden tutsan Cazgıra sordu: Bu ile l1rtnek ls\iyenlerin 34&0 liralık muvakkat teminat ile ka-
mutlak hiç a.ıua. gelmedik bir <>- _ Uı«a ! Neden ~ine gi- nunun ~in eWtl Wsikalan ve tekliflerini aym .un aaat l4 de kadar 
ymıla bozulur, kalırdln. Aldığın dip bastırmadı KavalK>ğlunu... adı ıeçen komisyon mallline v.::rmeleri lhmıcbr. 
fil emniyetli oyunlar kendi k~- Pekili bastırabilirdi. Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara ve BQdarpaaa ftaleıerin-
diıw: yenik <liişnüs. yü1ile yuz Deyince, Cazgır, gülerek: den temin olunur. (5981) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 

1 l v~ parlak bir netice almasını ~ 
mennı .~cnz. 

Kunılus tarihi: 1888 - ~rmayfJSi: 100.000.000 Türk lil'8ll 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icarl her türlü bankıa muameleleri 
Para biriktirenlere 28.ı800 lira ikramiye veriyor 

§' 
Ziraat Bankasındn kumbaralı , .e kumbarasız tasarruf hesaplarınd ı · 

en u 50 lirası bulunanlara senetle 4 defa çekilecek kur'a ile afltiıdPı<ı ... 

plAna göre ikramiye daiıt.ılacakt ı r. 

4 ... U. LINltk 4.111 LIN Ilı 100 MM • ........ ..... UN . . - . .... . ' -. . . ..... . 
• • - • 1,19 • N• • • • uee • a 
• • • • ..... • n 1"· 

DiKKAT: Hesaplarındaki pe alar l.?ir sene ıçinde 50 liradan aşağı 
dftşml~ iknunlye çıkbtı taJtırde ~ 20 !azlasi7le verilecektir. ,_ 

._,.._ ıiililı c1lrt .t.r. U JIMt. ll Rn ' aa. 11 g,_ ~ 

IU 1'911 BiriDeikiaa• taıiblerhlde pıkileeekür. • 
• 

Ziya Gün davası 
Ziya Günün Üniversiteye YS\ 

tığı tesisin tescili davasına dili. 
devam edilmiştir. Verilen ara 
karara göre Fahiman Şaka~ 
can, davaya müdahil sıfatiyl• 
iştirak etmiştir. Celse esnasındl 
varisler vekili mahkemeye bil 
layiha vererek diğer varisleria 
de davaya iştiraki icin ıhbar ta· 
leb:ndc bulunmuşsa da bu taleb 
rcddeJilnıistir. Ayrıca Salahat
t:in Şakarcan son a<'tığl bir da· 
va ile bu davanın birleştirilme 
sini talep etmiştir 

Mahkeme Üniversit e vekil! 
Refiğin itiraz hakkı olduğundu 
şimdilik davalann tevhidine im· 
kim olmadığına karar verPre) 
durusmayı başka g\ine bırakım 
uı·. 

1 sene hapis ! 

değil, bin bf-,ş yüulü. Böyle bir · -Ha! .. ~ Amavutoğlunun 
pehlivanla. 1-"llı~ek her baba- ustalıklarından biri.. lbrahimi j 
yiğitin kan değildi. Ona ancak alta a.ls3 ilk elde bir ~Yır v~-

1 • ~ w b'- ..,.:t..! '-' ~uuMU, ~.lla .)'OrgllJll\4:6 0 ur• 
::;iilivan 'lra.rşı koyabilirdi. Yağ- du. Sonra İbrahimin altçılığı iJ 
Janmalar bitti. Cazgır, menkibe- yidir. Onu eJ«an bozamıyacağı
leri okudu. Pehlivaıılan meyda- nı bildiği için ü.'Ytüne gitmemiş
na &aldı. tir. Hasmını ayaktan bomı.ıya 

:.:·~.~".:..! . .'':ı~~~:"::.'!:::.,~-- Sana• o.;_,_. , __ is_t.a.n_h_ul!!l_B_e.ı.e_a .. i ._e.s_i.I11.111io••l•a•r•ı•• ıniı.ın teklif, katalok, plAn ve fı.\uralarını on beş f(ln içinde Tophanede-tat. 

Dımistokli adında biri mtita 
bit Servetle Nesime ait çimenİ4 
torbt\larını otomobili ile nakle 
derken başka birisine sattJ~ı i 
Gin yakalanarak Asliye Altme 
Ceza Mahkemesine venlmiştiı 
Suçlu yapılan dunışması sonunr 
da 1 sene müddetle hapse mah. 
kfmı edilmiştir. 

1000 lira ceza ! Levıwm AmirJigine vermf'Jerl. (3401 ) (5981) 

Yöriı~ Ali, bütün dikkatini çahpcak... AYAKKABJCILAR CEMİYETIND~N • 
A.nıavutoğluna vermişti. Kazan - Ha! .. Kavasoğlunun gilre- .r. • 

Diler 1111a yarduni7le u deri kullanılarak veya tamal'Al!D deriai.z yapt.

Jarak 'IK'ma ınal edJlecek a7akkabı imali ile meyul bulunan ııan'atkirla
nmwn talebi uurine ın6leballa müddeti 10.8.942 akşamına kedar temdit 
edlktiii lılin olunur. 

beıpna nasıl geldiğini, oaaıl du- !Pni bümediğim için kestireme
nıp yağlandığını, dua yerinde miştim. Bak hele şu Amavutoğ
nıasıl vaziyet aldığını, meydana luna! Ne gtızel yanbaş atb. U
!;llo§2Jlı ve, 'PC§rev -nısını hep fak bir şey daha öğrendim. 0-
bittr birer gömen geçiriyordu. nun ynnb&şlan daha başka. Dir-
Bilhassa, C32~nn Arıırwutoğ- sek üstünden ve bitektm de tu- ~--•••••••••••••••••••••-... 
ıu için söylediklerine çok dik- tuyor.. Tam emniyetli bir yan-1 
kat etmi!rt:i. Cazgır. ~vutoğ- baş ... 
hınun sırtına yun.rak ~aliye Yörük Ali, adını adım Ama-
JÖYle bağırmışt: vutoğlunu takip ediyordu. Yö-

- Hevv ! .. Buna anılan, sanı- rük Ali, emni) etli ve, ustıahklı 
lan Amavuto~lu derler. Daha. bir yanba§ oyunu ö~i. 
D'llun sırtını Vll.nlca~ anasından 1 Babasına dönerek: 
dohnadı. - Baba., biz, yaıat&an 
Kavasoğhma da: hep eksik ya.JKyonnuşuz.. 
- Kıaıvasoğlu. görilyorsun ya ı - Neden? .. 

hasmını, bir avuç adam! Kendi- - Görmedin mi Amavutoğ -
ne !?'livenmeL Ok.kana, kuvveti- ! lunun yanbaşını ... 
ne g-fü·emne! .. Her tuttuğun y« Çalık, f4tl1kında değildi. Oğlu 
bil ki , maelfıbiy~ttir. Hasmını kadar dikkatli ve zeki olmadı
bir dınanut -.arçası bil!.. ğın<ian Arnavutoğlunun Y~-

Anıavu1.oğıunun çırpmması, I ba..c;taki inceliğini sezemezdı. 
pe:-n'evi. \dmseye benzemiyordıı. YorUğün sualine ancak şöyle 
Gayet dik rırpınıvor ve, her c:1r- mukabele etti: 
ınndık<:a hır ceylan c;evikliğiyle - E! .. İşte bildiğimiz yan-
eyak btı.ş parmaıklan iizerine baş! .. 
kalkarak dikiliyordu. Sert ol - - Hiç de değil ... 
makla beraber gayet:. R.heftktar - Ulan sen, Arnavutoğlunu 
bir neRl'8'ı' ·•apıyord11. Yalnız Yö- göklere çıkardığın için onun o
rük Alinin de;ffi, on binlerce se- ymılannda fevkaladelik görü
yircinin gözü Arnavutoğtunda yorsun! .. 
idr. Ne tsı.tlı c:ırpınıyordu. Deyince, Yörük Ali, Ca.zgıra 

K•.ivMC'ğlu, afır ağır çırpını- dönerek: 
yor, ikiı:l<: bin.le dikil\!..--ek dönil- - Usta! Sen eöyle bakalım! 
yor ve Arna\"utoğlıuw. :karf}I CazJnr, usta ve eski peblivan-
vaziyet alıyordu. Nihayet çı:-pın- }Mtl311dı. Arna.vutoğlunun yan
malar bitti. Hclill~'Llar da be.gında!ki fa:rJalığı görm.Uftil. 
C>ldu. İki pehlivan sanki oynaş Yörüğe hitaben: . 
rapı:rorl.L"ID'lŞ gibi acelesi?., sa- - Aferin Yörük! .. Sen, pebli
J.; in \·e. dik t a\'1'"13. biribirleri.. vansm .. Dikkatin çok .. Sen, ba
n:n en-e.:. ni b 11:-~dılar. Hiç a- bana ba:kma, o, zaten ne derece
ce! • \ e h ıicuın yc:f;.. tu. Droim ya.. ye kadar güreşti ki? .. 
adeta bır oyna§ güreş ya.~r gi- Deyince, Çalık kızdı. Cazgıra.: 
bi\'diler. - Bak bele!.. Beni pehlivan 

Arruıvı.ıtovlnnun dikkatle vü- saymıyor musunuz be? .. Yöril
;,... 'l'V•~l:,--t.~ kim öğretti? .. 

t:t•dtırt.1 ba.kı!:rea onun çok <:etin ı.- r-"llUn•u.&Et• 

\'e ,·fi sının gibi adcldi oldu- - KımıA.. Boynuz kulağı ge-
v.. ..J • bi ~r .. ' ... rörm, aenden ,.,Jp .......ı.ı;_ 

nı !~Onilüycrdu. UCU\OUDOn r r- l4Af ~ ~ 
dıı i:··m yağ yoktu. Safi ısdele vazı .. 
1<11. Karnı bir merdiven gibi }'81'.. - • • • • • 
ça. pa.ıça a.<lele içindeydi. Dö- - Cevap ver~!,.. Oğ-
v-ülınUş çeliğe bcnziyordn. Arra.- ıuı senden çok ~van ... 
da bir gayt.t seri ve k~ hanı- - Peki, ne wrmıe, .Arnavut. 
leler oluyordu. Oytırı!ar yerini oğlunun yanbapda... 
bulmuyor \'e, buhııayınca dJ. 'Us- - 'i'öıilm, söylesin bakalım, 
Liinc ~lmiyordu. Ka.vasof- Deyince, Yöriik Ali: 
lu Koca İbrahim, h:ısmının :oe - U&ta ! Beni mi imtihan edi-
demek olduğu.nu bildiki içiıı ga- yonlUQ? 
yet t00ı1rinli tutuyordu. Mu.sal· fArkası ver) 

• 

T. İŞ BANK ASI 
Küçük tasarruf 1942 IKRAMIYHERl 
hesaplan 1942 
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tahtrı ln bedell 

'50.00-

4'0.00 

4H.OO 

ilk 
temin•tı 

7905,~0 

9777.50 

7149.15 

tartıaeme veeelre bedeli 

6.H Eminönü, Çelebi<>8lu mahalle i
nlıı YeniCam..i ve Vakıf Hum SO• 

)\ağında 2 .J>&'sel No.lı 295.80 
metre murabbaı sahalı arsa f 

11.53 Eminönilnde Çelebioğlu mahaı- j 
lesinba Yenicami ve CelAlbey 
aokö!ıiJrıcta 3 panel Noll ve 379 
metre murabbaı sahalı ar.:n. 

UO EminönUnde Çelebioğlu m ahal
lesinde Yenicami Rah\•ancı 'a
kıt Hruı sokatında 1 parsel 
No.lı ve 293,30 metre murabbaı 
&ahalı arsa. 

Tahmin bedelleri, ilk teminat mikdarları ve meaabai sathiycleri yukar
da yazılı 3 parça arsa toptan veya ayrı ayrı satıbnak üzere kapalı ıarf 
usulü ile arttırmaya konulmuştur. İhaleleri 11/6/942 Perşembe ıünü snat 
15 te t stanbul Belediyesi Daimi Encümeni Odasında yapılacakbr. Bu arsa
lara alt prtnaıne, proje ve sair evrak yukarda hizalarında ıösterilen be
iJeller üzerinden hesap işleri müdürli.ıiünden alınacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları, imzalı ışartnaıne, proje ve saire ve kanu
nen ibrazı lizrm gelen d iger vesaik ile 2490 No.lı kanunun tarifatı çevre
sinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ıhale günii saat 14 de kadar Da-
imi Encümene vermeleri IAzımdır. (5768) 

Nafia Vekaletinden 

Haınrpa.?..arında ihracat komiı 
yoncuhıi;u yapan Salamon Re> 
manon adındaki biri bundan llir 
müddet evvel Almanyaya yen
miy1..'Cck derecede bozuk kuru 
mey\·a ihraç etmi§ür. Suçlu 
1000 l i r-a pa.ra ce7.&Sllla mah-
kiım eilmiştir. · 

RADYO PROGRAMI ) 
3 Haziran 1942 

7.30 Program 19.45 Şe!'best 
7.33 Müzıl< 10 D:ıklka 

7 .45 Ajans 11.55 lt'ilm 
8.00 Muzik Şarkıl:ırı 

8.15 Evin Saati 20,15 Radyo "•· 
12,30 Program 20.45 Bir Muı 
12.33 Tek ve ötrcııiyorus 

Beraber 21.00 ?..iraat 
Şarkılar Takvim1 

12.45 AJans 21.10 Saz eserler' 
13.00 Şarkılar 21.30 Kon~nıa 
18.00 Prı gram 21.45 Rly3acücüm-
18.03 Radyo ciansl bur bando.u 

oı kestrası 122.ao AJ&."lS 
E•fL TM EYE KO NULAN lf: 18,4:i ~·usıl heyeti ı 22.45 Kaparuş 

1 - Su taleri 18 mcı Şube Müdürlüğü Mıntakıw dahilinde Alanya 19.30 Ajans ı 
Ovuınuı .wanmuı için yapılacak kanal ve im<llAtı sınaiye inşaatı mu- ı 1 =:n keşif bedeli vahidi flyat esası üzerinden (375.620) lira (ı7) ku- t Aak~rllJı I /eri 

2 - Eksiltme 15.6.942 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 te 
:Ankarada Su tıleri Reisliii binası içinde toplanan Su eksiltme komisyo- Fatih Aakertlk Şubea.nden: 
n u odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Yd. Nakliye Tejrnen .;>C. kı o~lu 

Saüm Tütüncü (44915) muı "ubc~· 
8 - :tstekliler eksiltme ıartnamesi mukavele projesi, bayındırhk mur<ıcaati. 

lıleri Genel şartnamesi, umumi ıu işleri fenni &artnamesile hususi ve ===================== 
fenni prtnameleri ve projeleri (18) lira (78) klU'UI mukabilinde Su İ§-

lerı Reisliiinden alabllirler. (ı ' 
4 - Eksiltmeye girebilmek ıı;in ısteklilerin (18.774) lira (81) ku- Yen İ Sa b~ ~J 

ruşluk muvakkat teminat vennesl ve eksiltmenin yaptlacatı gilnden en 
az ile ıün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe il• Na-~ABON ~ 
f1a Veklletine müracaat ederek bu ile mahsus olmak üzere vesıka al- 1 

malan ve bu vesikayı ıbraz etmeleri prttır. Ttlt'klye lenottı 

Bu müddet içinde vesika talebinde bu1unmı,anlar eksiltmeye iştlıftk l a•N•LIK 1400 K,. 1700 Kr,. 
edemezler, • AYLIK 1IO .. 1460 

1 AYLIK 400 11 100 .. 
1 AYLIK 11C 11 100 ,. 

S - İsteklilerin teklif mektupla~?'ı ikinci maddede yazılı ıaaLten bır l 
saat evveline kadar Su hleri ReUllgıne nıak.buz mukabilinde vcrmeleJ'i 
lizımdır. 1------------------------ll 

-DiKKAT-Postada olan gecikmeler kabul edilme2. (3631) (5663) 

l•tanbul Fiyat Murakabe 
Komisyodundan .· 

llAn No, 168: 

'CJlı 40 rutubeUi ve 600 gram sıkletindeki bir adet ekmek fiyatının 3 Ha
ziran 942 günunden itiba ren bayi masrafile beraber 00) kuruı (50) san-
tim olarak teSbıt edildW ilAn olunur. <6108) 

a....... ~ 7aalar 
~ Dlll'edilm-'n iade 

olumDu '" llbaıadaa -'Uli.J• 
kabul eıı!Dmeg 

..hhtt A. C9lftaleddl11 8aNgelfl• 
Nqrl)'llt MOdOrO: M, a..ı Karayal 
.... ldılı yer: ( H. lleklr GONOylar ve 
A. C.mateddl11 8aNfOl!u llt...._) 


