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fl'elefon : 20795 Gİh\1DEUK SiYASi 11ALK GAZETESi 
f 

Fa ih günü münasebetile1 lnoiliz Radyosunun 
Bulgarlara hitabı 

BOMBA DAVASI Paris'te 
bllyük bir siyasi 

hadise "Zafer caddesi,, ni açalam. Bu yolun ş~şaası ve 
hatırası bütün Türk kalblerini her an heyecana 
getireceği gibi şehrimizi ziyaret edecek yabanmlar 
için de Türk tarihinin şanlt hayatmdan kopmuş 

"Bulgarlslanın 
mücrim sandalye 
sine oturmasını 
istemiyorsanız .. ,, 

Abdurrahmanın avukata ile 
müdafaalarım yaphlar 

Dünkü duruşmada 
maznun Süleyman Cri du Peuple 

gazetesi baş 
muharririni 
öldürdüler 

her zaman taze bir sayfa teşkil edebilir 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Sovyet maznunların müdafaaları gelecek Çarşamba 
gününe kaldı, avukat Abdurrahman'ın beraetini· İ•tedi 

a stanbulun fethinin yalda- tırası bütün Türk 'kalblerini her O şan 500 ünci.i yıldönümü an heyecana getirebileceği gibi 

"Mihailoviç ile 
birleşiniz,, 

-o-
münase!:ıctile hususi me- şehrimizi ziyaret edecek yaban

ra.slm yapılacağını, hatta İstan- cılar için de Türk tarihinin şan-
bulun imar planında bazı acği- ı ıı hayatından kopmuş, her za- " Bulgarı'stan, yarının 
şikHkler düşünüldüğünü gazete- man taze bir sayfa teşkil ede-
de oku<lum. Yeni açılmakta bilir. feci akibetinden ancak 1 
olan Atatürk bulvarının üzerine Bazı yepyeni payitahtlar bty-
tesadüfcden Fatihin su kemeric- le zafer caddelerine özenmişler bu suretle kurtulacakflr,, 
rinin etrafında büvük b!r mey- ve onları tarihlerinin büyük a-
dan vücuda. getiı·iİmesi, ~ledi- damlarına ait heykellerle süsli- Ankara, 3 (Radyo Gaze-
ye sara_y, ile tiyatronun vesair ycrek bir iftihaı' mevzuu ara- tesi) - İngiliz radyosu Bul 
bazı binalann bu bulvar üzerine mışlardır. Böyle bir şey diişün- garca neşriyatında Bulgar-
naıkli dü.şünülmekteymiş. mekte ve yapmakta onları hak- lara Amerikalılarla harbe 

Biraz geç kalmış.qa da her sız görmeyiz. Fakat o zafer yol- girişmiş olmanın ne demek 

Ankara, 3 (A.A.) - Bomba 
hadisesinde . suçlu sanılanların 
muhakemesine bugün de devam 
edil.mis ve ınaznwılardan Abdur 
rahman Sayman ile Silleyman 
Savul müdafaalarını yapmışlar
dır. Abdurrahmanın müdafii a
vukat Ziya Şakir mahkemenin 
vereceği kararın beynelmilel ce
za hukuku tarihinin üzerindeki 
önemini belirterek suçluların 
şahsiyetlerini tahlil etmiş ve 
müekkiliııin memleketinde ko
münistliğe meyli olduğunu, fa
kat Türkiycye geldikten sonı•a 
temas ettiği arkadaşlarına ve 
başkalarına bu'llu aşılamak için 

bir güna faaliyette bulunmadı
ğını het· nasılsa tesadüfle diğer 
maznunlarla tanışarak onların 
iğfaline kupılıp temasta bulun· 
muş olduğunu 8Öylemiştir. 

Abd.urn.ıhmauın avukatı, hi<:
bir zaman diğer maznunlar ta· 
rafından kendisine Ankarada 
Von Papene karşı suikast yapı
lacağı söylenmemiş ve böyle bir 
vakarıın icrasından haberdar e
dilmemi!? bnhmd\lğU cihetle bu 
maksatla haı-eket etmediğini, 
kastin kime karşı olduğu bilin
meksizin her hangi bir maksat 
ve cürüm i~lcmek niyetinde bu
lunan bir kararla. temas ve he-

defini bilmeksizin ona yardım 
etmek gibi bir fiilin mevzuatı
mıza göre bir cürüm teşkil et
miyec:eğini ileri süıım üş ve bu 
hadisede müekkilinin ne kasdi 
ne de icrai bir tesebbüste bulun 
madığını tebarüz' ettirerek mü
ekkilinin beraatini istemiştir. 

Süleyman Savul da tahriri 
müdafaasında tahsili olmad;~
nı siyasetten anlamadığını, Us
küpte işçi partisine mecburi 
olarak girdiğini arkadaşlarına 
hemşerilik hatırı ic;in muavenet- ı 
te bu1unduğunu söyledikten son 
ra bu suikasti bilmediğini ve 

{Sonu Sa. 3, SU. 4 de} 

KATIL KACTI 
' 

Suikast şehrin 
tam merkezinde 

yapıldı 

halde vakit henüz tam:ıımen ~e<:· lıı.rı sonradan icat ~dilmiş sun'i olduğunu anlatmış ve izah ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Paris, 3 (A.A.) - Cri du 
Peuple gazetesinin baş yaz.an 
Albert Clement dün ı;aat 19.40 
da bir suikast neticesinde öl
müı;ıtür. Şehrin tam merkezinde 
yapılan bu suikastm bir bi~ik
leUi olaıı faili önce bir el ate§ 
ederek CJcment'in karısını ba
cağından yaralamış, arkasından 
da iki el ateşle kendi:.-üni öldür
müştür. 30 yaşında kadar olan 
katil bisikletle kaçmı~tır. Bisik
letin numarası polis<;e almınış
tır. 

meden düşünülmi~s olan bu ~ey-ı birer uolr'lur. Halbuki İstanbul- etmiştir. Radyo demiştir ki: 
ler tstanbulun unannda çok daki "Zafer Caddesi" nden ko- "-Bulgarlar ie:in kati inti 
mühim bir noktayı hepimize ha- ca bir Tüı k Fatihi ve kahraman hap saati gelmiştir. Ameri-
ıtırlatıyor. Şelırirnizin imar pla- bir Türk or·dusu zafere doğru kanın ne muazzam bir kuv-
nırun tanzimi Garplı bir mUte- kendisine bir yol a<'mıştır. Bi- vet olduğunu heı Bulgar 
hassı.s zata teYdi edilm'i ~tir. ziın zafer caddemiz bir a·ılistin, kolayca takdir eder. Dün-

Trakya Köprüleri 
Kendisinin mesaisinden fatan- 1 yahut bir devlet a<lamının mü- j yanın akıbetini yarın, Ame 
bul ba~kı memnun ve müte~ek- fel<kiresinde doğmııR, sun'i bil' , l'ika ile lngiltere tayin ede
kirdir. Fakat bu mi.itehassı~m fikir değil, hayatımızdan kop- ı ceklerdir. 
İstanbul :e,Ianını yap:u·ken bir muş, ruhumu7.da ya~amış bir Bulgaristanın miicrim san 
eksiği ,·anin· ki, o da Tüı k ol- lıa·kikattir. Kendimizi FaWıin 1 dalyasına oturmasını istemi 
mamasıdir. O, planlarını karar- heykeliyle süslenmiş ve iki ta- yorsanız Bulgar Kralını a-
laştırırken yalmz şehir mimaıi- rafımı7..a tarihimizin en biiyitk tarak Mihailoviç ile birleşi-
si ve estetik bakunından düşü- , lrnmanclnıı ve amirnlleıhıi, dev- ı niz. 

inşaat bitti, demiryolunun on beş Haziranda 
işletmiye açılması kararlaşh. Sivilingrad· da 

daimi bir memurumuz bulunacak 

Cri du Peupk, ja Ques Doı hıt'. 
nun idare ettiği halk partisinin 
gazetesidir. 

21 Çf'k Dulıa İdam Edildi 
Londra. 3 (A.A.) - Prag ı ad 

yosunun bildirdiğine gi.lre H~yd 
rich1e karı;ı yapılan suil:a.st ue-
tk<.'ı;inde biri kadın, ye-disi Ya .. 
11Udi olmak üzere 21 Çek daha 
idam edilmiştir. 

:nür. Tüıl';{ tarihini de ancak bir Jet adamlarını toplaoouş bu <'.ad- Bulgaristan, yarının feci 
dereceye kadar hatırlıyabilir. deden geçerken, deniz •kıyısın- akıbetinden ancak bu su-
Bir Türk gibi hisse-tmesi Ye dü- daıı başlıyara;k Taksim ve Be- retle kurtulacaktır.,, 
şümnesi kendisinden bittabi yoğlu tepesine doğru yiikselir-

kcn bı'ı• du""'un" elim. Hayaıı·ını'z·1e •••••••••••••••••••••••• beklenemez. Ond-an Tiirk tarihi· "'{ , u 

Ankara, 3 (Yeni Sabah muha.'birinden- - Traikyadaki Tunca ve Meriç küprüleri inşa.atı tama
men bitmiştir. Demfryolumın son hazırlıkların da ilmıalindeıı sonra 15 Haziranda işletmiye ac;ıl
ması kararlaştırılmıştır. Bulgar demiryolu heyeti, An.karadaki müzakerelel'i bitirmiş ,.e İstanbul:ı 
hareket etmiştir, 

ne tok esaslı bir vukuf bekle- canlanacak levhayı, bu c-.ıdde Ü· 
miye esasen hakkımız yoktur. zerinde toplanmış Tlirk askeri 
işte G:ı--,ıJı ilim ,.c. san'at ada.- dehasını, Türk azmini ve mu-

. mında bizza.rurc eksik olan bu vaffa.hycıthıi içimizde ya.~arken 
ciheti bizim doldurmamız, bu hissedilecek heyecanı bir tasav
hususta ona yardım etmemiz ve vur edelim. 
mütalea.lanmızı bi1d.irmemiz la- Yetiştireceğimiz gençlik için 
zı.m.dır. bundan iyi bir mektep olur mu? 

(RusvA HARBi 

Merkez 
cephesinde 

netice 
-o

Almanlar, Sovyet grup· 
larım imha etmişler ! 

-o-

Şimdiye kadar zannediyoıum Şehrimizin imar planını yapan 
ao

1 
kabahati hepimiz.e ait olmaik :\.1. Prost bunu kendiliğinden dü

frzere tsuı.nbulun plarunda en şiinemezdi. Fuıkat biz ona İstan
esaslı noktayı unuttuk. Bu da bulun içinde bir milletin tarihi 
planda Türk hi&:ıine, Türk gele- bakımından kıymetine paha bi· 
neklerine ve Türk tarihine en çilemiyecek böyle bir hazine yat
mühim yerin aynlma.sı keyfiye- tığını hatırlattığımız zaman o
tidir. Büyük Fatih'in ebedi za- nun artist mhu hiç şüphe yok
feriniıı yıldönümü, bu haıkikati tur ki derhal bu telkinin büyük
bize habrlatmak itibarile hayır- lüğünü duyacak v~ bu "Zafer Sovyetlerin on gün içinde 
h bir hi.mıet. ifa. etmiştir. Os- Caddesi"ni ihyada kendisinin de 

Mans üzerinde 
- Genit ölçüde -

hava harekatı 
lngiliz tayyareleri Pas de 
Calais'te Alman tayyare

lerile yeniden birçok 
çarpı,malar yaptı 

manlı tarihine vukufuyla müm- bir hissesi olmasını, çalışmalan- 610 tayyare kaybettikleri 
taz bir mevki kazanan dostum nın en büyük manevi mükafat. h b ·ı· [A..A. telgrafları.;ul<rn 
Süleyman Kani !rtemı bana ls- lanndan biri addedecektir. Çün- a er V8rt 1yor hulasa edilmiştir.] 

Ruhr'da bir çok Alman 
fabrikaları kül oldu 

tanbul pla.nın<ul en birinci saffa kü bu kadar mu:tızam bir esere İngiliz tayyarelerinin evvelki 
geçmesi icabeden bir büyük isrrrini bağlıy31bHm~k şerefi, pek [A.A. telgra{üırmdo.I\ gece Essen.'e yaptıkları hücum-
caddedeiı babseıtti. n artiste nasib olabilir. hülcisa edilmiştir.] da en fazla Krupp silah fabri-

İatanbulun fethinde Tür.k or- İstanbul planını bu ba1kımdan Vişiden bildirildiğine göre, kaları hasara uğramıştır. Kolon 
du.sunun, bilhassa hatırlanması düşündüğümüz vakit şüvhcsiz Rus ordularının bir kısmının yada çıkan yangınlar Salı ak
icabeden bir harikası vardır: ki daha birçok h:ı.tır:ıları ihya imhası ile biten şiddetli çarpış- şamına kadar devam etmiştir. 
Bir gece içinde gemilerini lstan- etmekle hem !staınbulu süsle- malardan sonra Harkof kesi- Berlinin birc;ok fabrikaların 
bul kıyılarından Haliç içine ka· miş ve kıymetini daha ıarlbr~ş, minde her iki tarafta mevzileri- kül olduğunu kabul ettiği haber 
ra yoluyla nakletmiş ve şehrin hem bütün biitün b:-nimsemış, ni sağlamlaştırmakla meşgul- veriliyor. 
fethini temin eden misli görül- n-öğsümüze basmış ve ruhumma. dür. Almanlar ileri hareketleri Exene yapılan akınlar, Lon
memiş askeri hareketleı·den bi- ;indirmiş olacağız. Bu telkinler ile Donetz nehrinin hemen ya- draya göre, birincisi kadar mu
rini yapmıştır. Fatih gemilerini tarihçilcı imizden. İstanbul dost- nındaki kesime ulaşmış buhm· vaffakiyetli olmuştur. 
hangi yerlerden geçirdi? Burası ları cemiyetinden beklenir. Her maktadırlar. Dünkü Akınl.ar 
müverrihler nezdinde epeyce vatandaş da bilgilerini bu gay- Lon.draya Göre İngiliz hava kuvvetlerine men 

Un k ed'lmi b" ledir retlere zamm.edehilir. Henüz va-
m a aşa 1 ş ır mcse ih . · k't k b h' t 0·· ayak Londra, diyor ki: "Rus cep- (Sonu: Sa. 2; Sü. 1 de) Fakaıt mevcut malUm.at, tar çı- ı var en u ımme e n ___ .....;, _______ _ 
ıer tarafından topoğraf müte- olmasını !stanbulu imar husu- besinde mahalli çarpışmalar vu-
hassı.qla.rmın ve askerlerimizin sundaki devamlı çalışmalarının kubulmaktadır. r 
de yardımiyle tetkik edilerek minnettarı olduğumuz Beledıyc Moskova radyosu, bahriyeye 1 AFRiKA HARBi l 
bu yol tayin ve tesbit edilebilir. Reisimiz Doktor Kırdar'dan ait uçakların denizde 4 balıkçı ._ ___ _ 
lşt.e Tilı·kler için büyük bir ı•za. bekleriz, gemisini batırdıklarını ve bir- Londra radyosunun 
~~~r·k~ ~~~·~v~e_h=a=-~~~~H-~_··-·~~-n_c_2h_J_d_Y~A_L~ç~·~~~-~~c_s_on_ı.ı_~~y-h-2~•~_·t_~~5-d-e) ~ldirdiğine göre 

Admira üstün oyunla 
Beşiktaşı 3·_ 2 gendi 

~--~----~-~-~--~ 
Birinci devreyi O - 2 mağlup bitiren Admira takımı 

ikinci devrede 3 gol yaparak maçı kazandı 
Şclırimizde misafir bulunan YAZAN l!!!!il!ııı.. 

takviyeti Admira, dün ~ G 'I\ 
maçını Şeref ~t~dı.nda .. Bcşık· Bülent Turanlı il 
taşla yaptı. Bınncı musabak~- !k-======~=;;;;;;;;;;=-
sında Fenerbahçeye 2 • 1 mag- . c:tn..... 
lAp olan Alınan ekibinin tstan- Adm.ira: Dayl; Gehard, ~ ... 
b~l şampiyonu karşısında. alıar- linğ; Hanra~r, Klatsel, Ber
cağı netice :merakla bekleniyor· gm.an; Malekı, Urban, Gavhe1, 
du Saat tanı 18 10 da her iki Şoletski, Aret. 
takım da, tribUnİerden ~an Haıkem: ~et Adem. .. 
binlerce seyircinin coşkun ve sü- Oyuna Beşıktaş b~ladı. Ruz.. 
rekli alkışları arasındaı sa.baya garı arkasına alan sıy~ ~yazb 
çıktılar. ıvrutad merasimi rnüte- forvetler. ilk.anlarda '!°1safld!:r 
ailup şu şe-kilde dizildiler. lede tehlikeh oluverdileı:. _ -
Be§ik:~: Mehmet Ali; Fey- ra defansı ~~tün. gayretine :nıg· 

zi, Yavuz; Hüseyin, Ha~anı Ça- men topu. sokemıyor.. .. 
çi • Halis Hakkı, Sa bı-ı, Şeı·ef, Beşiktaşın file Golüs·n:..:ı 

: .. ' · a: 3 - Soldan uıu.-u• 

nün çektiği korner Admira ka
lesini karıştırdı. Topa sıkı bir 
l.kaf a konduran Sabri Beşiktaşm 
ilk golünü yaptı. 

Bu sayı misafir taıkıına hız 
verdi. Arka arkaya yaptıkları 
akınlarla siyah beyazlı kaleye 
yüıklendiler. Faıka.t çok güzel oy
myan Beşiktaş müdafaası beli· 
ren tehlikeleri kolaylıkla: önlü
yor ..• 

Dakika: 5 - Urbanın or.ta.
lardan savurduğu şüt, k:aJ.e di
rekleri üstünden avuda yollan
dı. 
Beşiktaşm üstünlüğü ıwnm• 

la art:ıyor •. Siyah beyazlı forvet .. 
(&mu, Sa. 2 Sü. 1 deJ 

Musolini 
libya'ya 

gitti 
Kahire haber 

• 
verıyor: 

o 

Mihver kuvvetleri ricat 
etmeğe başladılar 

An!kara1 3 (Radyo Gazete
si) - Son dakikada Londra rad
yosunun Kalıiredelti hususi mu· 
habirine atfen bildirdiğine gö
re, M. Musolini1 ileri hatları tef
tiş etmek üzere Libyayıaı gitmiş
tir. Bu haber, henüz başka kay
naklardan teyit edilmemiştir. 
,(A.A.) mn Verdiği 1'lalôma.t 

Libyad.'31 muharebe }'1elli bir 
(Sonu Sa. ,s, Stl 6 da) 

=ı Varılan ·karara göre, bir de· 

( 
_________ ,..";"\ 1 miryolu memunımuz Siviliıt· ı k M' M 

1
. . d 

p AS 1F1 K HAR B 1 1 grad'<la. kalacak. Avnıpadan BOyO ıllet ec ısın e 
_ gelecek katarlan oratla teslim ı 

ederek Türkiyeye se\·k ve mcm- 1 · f 1 · ·t 1 · k ·ı Dog" u Çin' de ıeketimizden gıdeu tı·ooıerj do spır o ve spn o u ıc ı er 
Bulgarl~a denedtt~k~ir: w• kanunu kabul edildi 

Japonlar Her gwı kaç tn..nın ışlıyecegı 
hakkında Sofyuda yapılmakta 
olan müzakereler bir iki güne Müzakerelere ait Wsilatı 

---o---

i 1er1İyor1 ar -kadar bitmiş olacaktır. Bir he- üçün<:ü ı-ayfamızda bulacaksımz 
(Sonu Sa. 3, Sil. 3 de) 

Çin'Jiter dört şehri tekrar 
istirdat ettiler 

Japon hedefi, Çan-Kay-Şek 
kuvvetlerinin denizle 
irtibattm kesmekmis! 

' 
[A .A. tdgtaflamulaıı l 
11 ııM.sa edil m işf İl'. 1 

' Uzak doğudan gelen habe-rler, 
Japonların biitiin kuvvetlerini 
doğu Çine çevirdiklerini gösteı·
mektedir. 

Kinhva dolaylarında toplanan 1 
Japon kuvvetleri batıya doğru ı 
ilerlemektediı·ler. Yukarıdan i
nen bir kolla birleşip orada bu- j 
Iunan Çin kuvvetlerinin sanla- ! 
cağı zannedilmektedir. 

Japonların hedefi, Çangayşek j 
kuvvetlermi deniz irtibatından 
mahrum etmektir. 

Çinliler Dört Şehri Aı.Jtınr 
Çinliler merkezi Çinde yeni

den dört şehri geıi 9lmışlardn·. 
Aııgşan'da 40 bin kişilik lıir 
Japon kuvveti toplanmış bulun-
maktadır. 1 

ı:·mn\·a.n Adası ı 

Şangha.yda buluııan Japon 
deniz kuvetlıeri kurmay heyeti, 1 

Japon .deniz k1:1vvetlerine ~~- ı 
sup müfrezelenn cumo.l'tesı ~- ı 
nü öğleden sonra Çekiyang kı
yısı ii.U>rindeki Yumvaıı adası
nın işgalini tamamladığını bil
dirmektedir. 

Avustralya müttefik tebli_ği 
şudur: 

''IMUttefik bavll! kuvvetleri 
Rabaul hava alanına taarruz et
mişlerdir. Salamon adalarında J 

Tulagı'deki düşmn tes:sleri bom 
balamnıştır." 

Prag'da 

öGRETMEHLERIMIZ 
-------1------

Bunlardaa naklini istiyenlerin ne 
yolda hareket edecekleri bir ) 

emirle bildirildi 
1 

oer!~!~~~!~h~~~~ !!~!!o~uhha~~!i~!~~,ror i 
* Maarif Vekilliği, bu yıl bir valilikten diğer bir valilik 

emrine verilmelerini istiyen ilkokul öğretmenleri hakkında ilgi- ! 
lilere yeni bir emir yollamıştır. Bu gibi öğretmenler, Haziran 
sonuna kadar talimatname mucibince gerekli belgeleri Maarif ı 
Yekilliğine göndermiş olacaklar ve bu belgelerde almakta ol
ctukl<ll't maaş muhakkak ya.z.ılnuş bulunacaktır. Maarif Vekilliği 1 

lıu emrinde bazı öğretmenlerin yer tasrih ederek nakil isteğinde 1 
bulunmamalarını, çünkü valilik emrine vermenin Vekillikçc ya
pılmakla beraber valilik içinde okul seçmenin valiliğe ait bulun , 
duğunu, bilhassa gözönüne koymaktadır. Yer deği!:'tirme tale-
binde bulunan öğretmenler doğrudan doğruya Vekilliğe müra
caat etmiyerek Maarif Müdürlüklerine başvuracaklardır. Bu 
yıl hiçbir öğretmen harcırahı verilerek nakledilmiyecektir. 

Demiryolları kanununu değiştiren proje 
* Münakalat Vekilliği, Devlet Demiryollan ve Limanları 

Umum Müdürlüğünün teşkilat ve vazifelerine dair olan kanuna. 
ek bir kanun pı ojesi hazırlamıştır. V ~killik projenin hazırhı.ıı
ması sebeplerini şöyle ahlatmaktadır: "Dünya harbinin meyd:ı
na getirdiği iktısadi şartların gün gr. ı,tik1.·e nğ1rlasmnsı ve tüı -
lü memleketlerin mali ve iktısadi bakımlardan tatbik etmek zo
runda kaldıkları birçok takyitler karşısında arttırma. eksilt
me ve ihale kanunu hükümlt>ri dairesinde dısarıdan bircok mal 
zeme tedarik etmek zorunda bulunan Devlet ·Demiryolları jdan· 
sinin son zamanlal'da maruz kaldığı müşkülleri arttırmış, \'ak. 
tinde malzeme tedarikini hemen hemen imkansız bir hale geti-
recek derecede dikkati celbedecek bir mahiyet almıştır. Bu 
maksatlaclır ki bu kanun projesi hazırlanmıştır.,, 

Projeye göre, De,•let Demiryolları ve Limanları işletme u
mum müdürlüğü arttırma, eksiltme n· ihale kanunu hükümle- · 
rinen müstesna olacaktır. Arttırma, eksiltme, ihale işlerinden 
doğan avaus tediyesi umum müdürlükçe hazırlanarak Vekillik
çe tasdik olunacak bir talimatname ile yapılacaktır. 

Başvekil Lütfi Kırdarı kabul etti 
*İstanbul Vali ve Belediye Reisi B. Lutfi Kırdar <lüıı sa

bahki Anadolu ekspresile şehrihıize gelmistir. B. Kırdar diin 
Başvekilimiz tarafından kabul edilmi!;, daha sonra Dahiliye Ve 
kilimizi ziyaret etmiştir. B. Kırdar, ı;;ehrimizde bir iki gün ka
lacak, bu müddet içinde valilik Ye belediyeve :ıit türlü işler et
rafında ilgililerle temaslar yapacaktır. 

ihracatçıların temasları * Ticaret Vekili bugün İstanbul ve İzmir ihrn.ratçılarını 
kabul ederek dılcklerini dinlemiştir. 

Altmıı bin kişi 
Almanya lehinde 
nümayiı yaptı 
Prağ, 3 (A.A.~ - D.N'.B.'nin 

bildirdiğine göre, Çek hüküm.eti
nin himayesi altında olarak ya
pılan lbtiyük mitingde 60 binden 
fazla insan hazır bulunmuştur. 
Hükumet şefi M. l.krigel ile baş-

f Sonu ıayfa 2 aütun 4 de) ~==========-==============~=zo.=====~ 
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Admira - tün 
la ikla 
3 2 geTU!J. 

Dü.Jai J.r.,.,.a., :a•-vı T«ısfJai EJlc9r 
aaeaıller_aıBJ. •t:r•el./e,.ııe lwrıar 1PfWliili 

Alman Propaganda 
nazırı Berlin halkına 

_._._.,,, 1 -.. - ttetBll•k°"etlinl 'btfdirdi J dBf t ....ı. 
sup ~tJLltlar~üıı ~mal Fsuısa aR1t:ijn. 3 (ı\:A ) .-tBugijıf Ulllff11ft8 ")UrUlm 
1ze.-..e geftl§ .ifil~ AlıaNIMt- rady'lda Uerlin halkına hitap a 
~ yaprnışl~d!r· ftıJı~$eU.e- den 4ha1111 ~ganda naıı 
re 200 avc~ ı~tıt~k et~ışttr.-Bır JlW*« ~ls bilhassa demiş ~ae.u L--~ 
çok demıryolları. lımaft~~ tir ki: _. .,as;-~ 
~ aıdıır#llAlfl ~1~ ~~ u.u ~ ff.in ~:ı:r ~1'"V'91' 
2.-...~~r~fltSJı lerte f&~z nıoitaYemet 
sıne taarr'JIZ ;ethlm\$ür. ~e cesarettE:;Jı tlO}ayı .ttŞekkü abDi\DlOdt 

a.nm.., ~ 3 (.A,A 1 .....,,,... Qiiıı .... -.....,.,. ~ 
•ulr ~ar 

V1tfif}gtQ.n, ·3 (~.A ) - Vışi
Y.e Br~~ı_J,azı baber 

""Ml .Aawıa"aswii:ı Mı- ı~. 
iYjıUf\W~ ı.&.n~ '\Yi~ 

-tnadQesi ~i ~i.Rin -ne 
safha.da old![ğıınu ve1svec;:in de
WetlYle ~an ve t~wı hü
kumetlerinin "'*1J.ijW>luJc ~r.iei 

bil''illMll.-ı ~·~~ etr 
M.WÜk~sıMDMlıtır. 

>ikt.wadi 11.Hp ıaaatrı M. Foot 
.şı cewW>ı venıi4ür: 

Alman ve İtalyan -OeYaplann
da mevcut bazı öne-n,W~-

_..,..,a ........., • .....,.,...., -ı>Juc-----.-

:JJ 

O,s yıl Juwae 
-.ahi.um .. 
JiJa.lm:JlöyjiuWı ~~r kt\

yünden Kazımla oğlµ Galip J>jr 
1ftliık >1UililelisiPden .dolayı {)s
ınan Reıtlleli ile oğlu .Mlahmut 
Resndiye ~Ju.am.wwtWır. Galip 
bundan bir nnwdet evvel Mah
mut Resnelfn.in~liği teftiş et
tiitiJ>ir sır.ada auasmtkn av 
tilf~yle ateş etsek stt.retile 
aCH'ee. YH-~Qr. 

>'WSU#fl Galıp yapılan duruşması so-
nuıQı., ~ ,Mne ~ :bapse 
~~w· ,., ~ılını tır. 

ttastahaniler.B ,ehriJJ 
ve 1111UP1111§8fihli 
~t\Şı m.eıGedü"'1 J118klı:ıta Ne 

;tebriyelec lataobul Sibh&t Kil
dürlij.,<7\bıe ~~tif. Slh4at 
a)ıfüdürlüğü bunları baat.abue

r.e v~. 
aunı.r 7 Jlip t1dis1'r ,«üo dtis

'"'i, ıll •.in ütturikllo..-r
-.~~ (JM) ürJdlOt 
~rdır. 

Ofisin elinde 4400 kilo ~ 
~riye vardır. BtınJar \1-ekiieı: 
ıtin lüıum ~reeeği yeneni 
·-·--·lB•'ilD ••• Qfi, 
sin emrinde :tnoo kilo pi8kttvi'" 
~'ti-btı & "8!bbat,.... \ 
Uğü8 .. *'1~Qaktıı.-. !Wiüvi

'.Mlilı .-&ıli ~atlan tMtıit~ 
miştlr. 

23 .. .-zetellllll'lldt 
~"'~~ ... -~ lan '*in E JRtiyi ftP&ll\Y~ 

atıamaluı ~~n .Rirer lira 
para ce•\)ile..QtaN.l'J]llŞlar
dır. 

~ilcast daJTasmda Middtliam11111i 

Cemil tAltayın okuduJı! 

DDIANAME 
--1:•-

:r ~ K Vl191 
.1ll1111r w:ıW> Qlii J.lW> NI /j 

oe1 4 ıau 
.C..Cv.el tmiraft ~ ... 
,., 19!1! 2' 
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=I HARPDURUMU f= 
Yeni faaliyet sahası: LIBY ft 
iki tanrftn <ktJWetl, maksadı w muharebenln 
pllftml 'hllklctnda tlerWDz etraf il malflmllt ge1m .. 

mlftlr. oarum biraz daha aydınlanmadıkça 
WIDUilea atrfli e clçtlr 

1 _..azan : EmeNli el19ral Kemal Koçer '\ 
' 

R oıımaei, Libyül:, tekn.r ~ 'IRh..a ~\Ü8l'l t.funri 
iDJlrl.'tifi eJıe aldı. llihvs -81DJl"larma di4Yaııdığı zama.nla.r

&frilııa orWtarmm ılmıl:izı 90llUÇ- dıa: da Tobnık, deniY.den beslene
.. bir tılfılebbüılıe liriliP girişne- ı<eık ve desteklenerilıt, 118 J "11-
llikWilli mma.nla öğ~ tı. Müstahkem mevkiln. ara.da 
Ştı «adar var K.İ, başlıyan ibare- geçen aort ayıJk bir mtiddet ,_ 
IEeGenn büyuk ölçülü ol4kiklan- çinde, müdafaa kudretini arıtıtır
aı 'lngilız ve İtalyan kapakb· ~ .olmiası muhtemeldir • .Bina
nndan gelen haberlerden anla· berin,, İngıliz ordusunun, M
eıak mümkiındür. 

lngilizl r ıçin 'Mısır _ Libya den:beri batıya ve 1eenaba doğ-
.eepheGi h y ti önemi haizdir. n ~ getirflıln 'l'tahJııim ınmı 
Hatta, ..,u ~hede ya.pılıan yı- zwneler.ine daru-rk . .tim'e ~ı
ğınaıklar, Hint sınırlarını la. lı- sır topraklarm& (;ekılse bile, 
lll&l ettiı'Jni&ıti. Hal"eklt, mev-ı Tobruğuıı mevcudiyetini koru
smun müsa.adesizliftne ~n -yacağı 'tahmin edtlebittr. 
~Y811l ~kte ~e ~~ 1 ~uhareben.in 'lftukttltdenttmı 
dir. "1örünu,e .gore, hıgili31er 1 tayin edebilecek l'tank mtıBBnli-
bun.da lntiaar ve müdıJfas ft· . 
ayeti almayı wcih e9nişlerdi. ı ıan . .şıddet.le .deftlll ~~ ive 

ıMihver iee, doğuda kat'i neti- 'lngı_hz bava ordusmıun, üstthı-
ceyi a1mak IMOburiyetinde bu- I~ ~. • ~ 
twımakla 1-erabeı', tyni zaman- "\'el"lbnetde ber~,. e~ oyn~ 
aı .Nil ordusuna br~ı taarruz- ~?-1'1 harekeUerıne iaömk ceiti
lar yönelt.mittir. tBunun muhte- gı de anlaşibyor. 
Gif 1811eplıai .olabilir: İki .tarafıo. kuvveti, mak:!"dl, 
~) Doju ımuharebeleri, Li9- ve muha~ gel.ifimi hak

p.da ı:tnıv.vetlerin tasarrufunu. *ıada henüz etr.allı ma}fımat 
•edburi ilDQmaz. cellnmniftir. Dur'\Jlll 'binz dıaa 

B) hıgiliz orduaiyle er veya ~dmhuimailıkça mUtalea '88!'Öi 
~ esapla§m&k 'ker.ektir ve de güçtttr. t..-,a ı-- ınata Jİllldiden b:ıh- _..-.... ____ .......... ___ _ 

~ne~ bır cephe bahis mev •.KÜD 
aıudur. Almanya kuvvetlidir, ltmt Hi$İllİ• :1ift 
'Libya.da teşebbüse koyulmakla JJI 
bttıdı. belirecek tehlikeden kor-

olmad ğmı göstermiş olur, Km 11/IÖ ~ ... 
'r>) Libya topraklarının elde 1H8m VhU num Ufi Of 

.JıUlwı<lurulm ası, ağır 1ka.yıplar - ıe.---' 
eöze alınarak, esasen Afri-
Jl'fkaamda batın sayılır 9ir 

...-U 'llulundurmayı gerekli Jal .. 
tnıftır. Bu ordu, sayıca dun llir 
4kınımda <h olsa, lngiliz kuv -
ftÜeriD.i Ortaşarkın bu çok e -
twnmjyetli bölgesine bağlar. 

ı.nı,&L ~~~~-ord118tlnda 
...... ~teminet-
• sllbllM. deniz bawasuı
ja ilQ)ıllk ordular tutmak mec
~ ~yayı ..... mik
yasta Wa lromerinıe ..,. -
... .... Pi bulWMhlrmuştur. 
...:ıı111&~n genit
leme sahasına.. Salatanın da i4-
<Giıı. ettiği gıöi, -bu ~ızgın çöl
lel\len dotaaılarak uzaıulabitir. 
O sebeple, ltalyan ordusu, bu 
öz ıtıerae seve seve 'V'az'i isar 

1 
«leeektir, 

F) Libya.da İtalya~ orduları 
kara gftnler yaşamıf;tlr. hnpa
Ta.torluk 1arfhınc oroda şlıilı 
aayflllar yazılmalıdır. Nthayctt: 

G) 1\'kdenizde 'bir emniy~ ha
"Vn.Sı yanttmak, cenup kıyitann
.da hakimiyet -tesisine vaöeste
dir ''e 1ta1ya 11'tınusta aa emel
ler -bestenıektedir. 

Bugün !Edebtyat tuibimisin 
kıymetli şair ve kuaretli efübi 
Aınn.t H&şimia öl\bn 1Jıldiaü
mttdür. Ahmet "l!~lm, bent.iz 
Galataearayın .Hliaci ammnde 
iken Mecmuai EiMiiye.aüe .,gı-
kan gazeteye şiirler IJÖndermİI • 
"ReaimliXitap,,..ve "Se~ F1ti
nun,, da mmnımn, ~ ıbir-: 
~ok yazıları çık~. 

Ahmet Hlf' l "Mı- .. 
"İkdam,, ga• 1 1 lı ..... -ı 
ği fıkraları, IMllii • ıgtbli. 81-
sefi eserleri rdatwJt ı. 

1921 de ~ 0 Göl Sa• 
atleri,. 1928 ae çıtım .. ~ .. 
son seyahat intibnlannı 1&3ıyan 
"Frankfurt Seyahatnamesi'', 
merhum edibin .ince, zarif ve 
pek ıS&ıvveili neairleriyle ddlu 
dur. ~met l:Iiştıa, nesiıWiad 
büyük bir şa.ir olarak yaşaraış 
tır. 

Yeni 'Sabab, bu ölüm yı1llönU
mttnd~ d~cı'li şairin w~ 11atı
rasım ylll ~ vntfe 'brltr. 

Ajanslar, "Tobrult" kale ~ 
tissünön ilk bedefi f.eikil ettiii
ni yaydılar. Avrupanın mimu-
reler diya.ruıda da Mihv·er ordu- ~---------.. ~:ı novorni ların amacı, şehirler ve kaynak-

Her öğle ve alcşam müzik 

lardın ziy.a.de, Uk önce hasım 
ordularıdır. -Ka.Idı ki, deniz ma
hiyeti wrh U8lZ ve uçsuz bu
caksız ~ller, 'b men daima çolc 
oynak ha.reketlere mecbur ede
'bılirler. 1taıyan ordusu bu yer
lerde kalelere bağlı kalmanm 
tıı asını, kiltle halinde ~iriler 
wı :tele anlanu&tır. 1ngılizler, 
Z Lyıt k ldıklnrı zamanlarda çe-
kilmekle ~eti kı.rrtarmayı bil ~--•••••••rl 

-- İnsanın .her yaşta gülmeye 
•e eğlenmeye bak'kı vardır. Gtil 
m uıen ıhtiyarlara acımak. gül
mıy n inaa.ıılal"dan çekinmek, 
.z gillen gençlerden sakınmak 
lazımdır. 

".t"ENI IABAn 

BUYUK MiLLET MECl S 
• 
ispirto ve ispirtolu içkiler 

kanunu kabul edildi 
Şell11r / a'IN-ik•l1UU11n .J/B1Ulf>ldllan ispiri.o mi ktannın 

f•llltti nde •zrllat INmlnlntaları meseled 
nzun allnalıllf/IJIBn macip 6/tlıı 

..,,... S t.LA.:) - ~ 'Bu mftwakerelfden 80llft v&- edecektir. Onlar y.ıpmazaaı m-
.KilJet Jıleo1isi .Gugiia ıRefet -Oa- Tilen takrirler okunmuş ve 'bu- iıisa:rlar :idsresi ıpeınlpketin '1ıM> 
mte-D.ıı başka1alığıad& toplana- -. gffııe nwddmaia tadili W fJI ..,.1"'ilrtıunv1en 11diyaamı 
Pek 'ilıpimı ft ıispirtdkı içkiler eih"lnripir. irılqilagm ~ w 1rilktlım.le tia
kamın ~ müaa.k~~e Ksnınnın diğer •wVe1eri ti- llisar ..ilaJıeslne bir adı.ıriret 
devıam ~tir. lhD:aeıenn ~u- ...mde ~ ıniiziJa!reler es- b'nnil ~ w 11111Wıiya 
zaılı:~ı ıesnasında bırçok Jıatip· 1H1;9B1da Galip GUltckill (Konya) vemıektedir." 
ler soz almışlar ve bu arada Fu- miimkere edilmekte lan ,rnnu- Kedlis ıkanunun miitea.kıp 
.ad .sirnıen. (~ize)_, şe~er f~b~- nan bir maddes y.fe s rap yapıl- ma4deleı:.i berindeki tet.JGiklEhı 
'kalaJ:mın ı;;pırto ımal~de ınhı- ~ ~ bırakılıı ken d ~er den tı0nra ıispitto 'ft içirtolu 
aa.r id&.resıyle olan mwı.asebet- hır madde ile sıltlıiye vek3.l: ti içkiler kanununun milzakeresı
Jerı ~ine t: mas ey1enıiş ihtiya.cmın fnhjsar idaı esi tara- ni U:>itirmiŞtir. 
ve~ ~un.<la ~ker fabrika- 'fmdfln inhisar altına alınması- Bnndaıı sonra köy ılllllkt.epJıeri 
~ .J:iı>irf:o ımalinden sa.ı'fına· nın sebebi hakkında sorulan bir ve köy enstitWeri 'kanununun 
zar e~er.ı takdirde bu .ıaıra~- suale~ ihisarl~r vekili Raif :nıüaMereeme ~· Bu 
larm.ı iki 8ef!e evvel b1hıw ı- Karadeniz, bu hukmün halen kanwmn heyeti unnımıyesi ü:ze
daN&lne tıanairm~ mecbur tu- aıer.'i olan kanUllQa mevcut ;bir rinde sm alan la&tipleria müta
taıı ~ hatırlatarak mü.:ke- tıllkUm .olckığunu söylemiş ıve leaJarnn !Maarif \ltikili !Hasan 
..n: edilmekte olan kanunda bu S~ Vekildthda !hu hükmün Ali Yücelin 8jVnC& '9ildftiğiınız 
h~ı ~ dlmıulı~ 98yle- ,,.& ~ konUlln.asını iste- ıbeınnatJ takip eylemiş w Mec
~ ve encümenin bunu ~a- diğini lkaydederek .derrııştir ki: Jıs aaddelıere ~ kabul 
dı 'temin edfcı 'bir şekte ifrağ ''- Şcç imali ~ tbfra. ıederek ~r 
eylemeii.inı istemiştir. -4ub=tfrh ~ ildnaarl&r ida- 'Meclis Cuma Cunü toplaııa-

lFuad .sinneın, ...,._ fabrika- 19li de şmap ~ dev8pı ca.ktır. ' 
larında elde edilecek ispirtola.r- __ ......_ _____ _ 

Ttnfi eden (HER sAeAH J 
iğretmanir 0r1a ııat tttilllerı .. 
lıhaşlan 'le veıee liJta&1a oıb vab'Şl mv•nltr buna 

rılan ~ .bWua ne buyunn1a1'l 
duklan yerleri ve adlarını )'Ul· 
'3'0l'UZ: ıw.-: -ıit. c. &w.çofl• 

79 u.a,. ~ ...... ı· giJWerin ı.ooe ta 
'B. 'Nuıi ~qramcıoflu 1sta. n yyari 

W. Basan "l'a.bsbı 'Ka.myel A· .ile ~ Kolonya 
dana, 'S~ Tmal.y 1stan- •ııt ı ıaı Wk ile )'tikllMl etıtıikleri
'bul, 'Fuat TtizDmer '.Kou.ya. Bil- ıain fmt'm cibti ,,u._1ar da 
'1ni "'Soyk<J}' 'Bursa. Amm T.>ilöver lagiI•-.. taarnmuıa bir mu
ıs~., ıt_ ı.ıı.. -om.k idere Cantıerbury 

ww-.u, 'Ceımd Yazıcıoğlu wt- Pisih .. ·sı.t aeriremine t.aarrW! 
itaJlbW, Ytl:Mlf ~ Çanaık-Mle. o.nan 'l'eYfik Mcgftn A- ıettitıeıı', bir .çok ~erke lar attılar . 
wya, ~ Aklmmder h . Demek .:ho'or ki, fıkn.daki 

.,.._"'"t" ~ ~un heaYI. aı • 
mir. ilk 11 ıiıııMa :lıııiamiştir. KArf ılık· 

• 'llnlsa...,.... ~ lı .W tabriıP :müsa'haknnndao 
Turgut Asa.raya TOk&t., Ve- ıher iki tarafuı da ziyanlı ka

cihe ~ 'lftDMrı, Halil Şah- cağıaa göre pett diyenın alııız 
~erili !J:Staribıil, ~e Engez ıde.Vlı)'l ka betmekle kalım.ayıp 
İıttaıit!Jıul. S~mn \teh'bi Ayu • guaelim ülkeleruı birer :y.an ın 
Yalvaç, Noomı ~ AClıı.- yenlHlen farksaz ıkalacağı da 
na, !Mi Baki Afyon, Azize Cey- 1!Upbeei~dir. 
fan Anlamı, Hilmi-ve Dener Alı- Orta ~m !itihlerini nefret· 
lkatt, CEial ~ .A.nk&ra., :& le aun. muhaııebc}e de azla 
llibe 'Tezaşan Aıikara, l\.bdur- ka.n 46ktü;ii i in Yavuz'u hun
nlwnaıı Saırıb AmUra. Fu :t har,~ z'j N.aiwi ı&a_,ran mua
Say Ankara, Muhtar Ataman sır A'Yl'Uıl>a medeniyeti acaba b 1 
AııkanL. /Rauf ıBayuıdır Ank~ .meöem kasapl\ğa ne ~ .. ~ 

~:"'~= lift cılıolaı, keskin palaJar ve 
mıniddin Çeliköz ~ ik 81~ ri mızraklar ,t'CI'lne 'ha.v'i. 

~ "kaim oWvlar ft so-
aet ~.Balıkesir, M h - uncular .enelkilerdea daha 
IJh8t Giihlhar Bursa. Necati ıErçaJaa Bul'8a.. Sami .Aqti en fazla ocak siilldüriiyor, anü-
Bursa., :th."aıı Rae t.9t.anb , .manlar yıkıNor. Eakilcr bic ol-

t-....._ maaa çohilc çoouia ıkıbç Qek-

la, ,,tne iribiaar.\Oaı-eairıin müsa
~ eqdm19 ola ispirto i
melitbw&.i ütihsaliltrun lii
sumı tta.kdiııinde inhi8arla:r ida
~. yüade blN#t&'l on beşe 
Qwlar l.bir kar 'İl*veai 'SUl'ettyle 
1ilabn .:lmsıbileoeği 'hakkındeki 
rnıaddelıin bu 'flizden lt&hadClüs 
edeoeılc ihtöifları&ı ı:ne •retle 
ıhıU*iiMtoeğiııi t..mt eden h Ü· 
Ciİllllerine ;de ttıeaıu ederek bu
ınun doğrutian doğnıya ımahke
ımelenm.iz .ve hikiırüerimiz 'Lıra
fmdan halledilmesi veımaaidenin 
de -bom. göre tashih -edilmesi 

Gülsüm Da.kbar .un.anbW. BaJırı 111es&Er. kadına, ihtiyan saldtl"· 
t>Umen !Qıırae, ıS ne Çıı µan mut.ardı . .Pa'9adan yalan a 1 t 
F.dir.oc, fta.Llce Al.;.ael lstanbul ~ vae"6lannı .İ8e .çoluk, Ç\l-

1 Sn.kı Durswıoghı Erzurum, R.u- oUk. Nıtiya.r *adın denleyi,p &la
lhi Alper i!altit;ehiı:, Hidayet Ak- b•l iP..oN" öldürmekte v~ paı • · 
*en 18tanhal, Kfulul Demiı baş lam akta 

- ... .,.,.,. ı .,_ - .Guiantıtp, Saim Özan lann · 
ı.....ı 1'-"' Sanver t~ ··-bul, ı\.·a Yarabbi. iıaaanlara sen akıl 

tııl•-ejle le bu ~tla ,.rllm _., ıca-• "J .ww.ıı ~L. 'lıı... .. nk 

--~~ ..... 
<'.elala.ıt lSi!'en (Bolu) , tıılpi r-

to tmaılıtmda. şeker fabri'ıala.rı 
tile iuaa.J.at.aa.naieria iBpirt.o iirn&-
1',.tımn nMadmıaın tayilllnde 
serbest bıraık.ılmalannın dllğru 
:okısnıilağua IJHıJtis •• ~ iller· 
billttiwin takyid edilmesini~ 
miftir. 

fl*tp, ilttflti\ann halli ntMta-
1mlda 6a ln mmıikabe heydtinin 
'ha:.kmnli!lrıe taraftar oldujlttıu 
!şrret eylftniştir. 

~i 'bhıaena'ley\ı S1lıÇ ille- muran Tanver ~r.ı. ıadf vıSU\ -Y r .çu ü "Bereye t'>·t-
nedijim ileri «iıterek b8matlai Seymen İst.aJW>ul, H&tıce Ycşmı iklenni ~erçekt-eıı lırilmez 0

1
• 

iA 'jtL. •Mlta.Hm ikmıil .. '*" gin- dstaıibul, ŞWtrü Msu 'Lu.aabtıl, _dul __ ar_. ________ _ 
•ıınlan .soıaa diğer -..ıU11- a wW wı'L ti ilftiyen ·şükrü 'Sa.yalı 1staııbut Lfitfi 1{~ A ara, ~ri 'Da uş

ı..a-~ Ae N• . ..,,... ~ .. bı ailliillia lkaba- Tarhan İstanbul ,Avnı T'ôle.tı s- ma.n Anka:ra, A-vni Deniz ~)'d u, 
~ !bm--tllqp dmslı- lllae..._. • a.· ~ t laıımuı. 'K.etaer ~ ıbaıtr, Ekrem ısa srran UltaııWJ \ '1bı 
jı ....._. ltoruW _,,.,._. 11~ P e • Kamuran Umay 11..mır, m D&lekaiz l<b.nbul, Zehra ooy 
smın Ru• olarak lıaar ol&ı- 1bi#*~...._

1 

me~ti hl 'Bar-kan bmn, iudt Saner tzn:ir lfbtı"bul ~adi ~,doSt B g.ı, 
inu 'Ve Dua& e'h ~ 's!ldi- JUme mti:aallere eciaslna ~ilmi~ flü.Hnti Sazerikwı bnlır, Sf:yfet- 'Skını 1\ıııdal Bursa, V«ıtıi •oral 
ğini, "rürkç;e tercumesini müte- ve miheakiben şu 'karal' tebliğ l:in Yalva<:er 'lıumr, ha DunJ. B rsn. Adil Zeren hta:ıibti!, Ab-
11.tdben heyeti hakimeye verece- edilmiştir; ~. ~:.~~~ ~ dun-ah an 'Şeref Er'gl-ncl on 
:ğiısi, hvlof ta iddianemeyi 8' - .....,.... .... ....-p ~ .ı.:.ııe·· <Qattıakkale. 'SllMıil .9i1\lcdo1u a 

ı 'X~RA'R: A"" tsbmbul, 8ebwe Tiift 118- Çattkın, ~a't 'Eııaea lhrulnhul, 
Mayısta a maaa dıolaJısiyle mli- lliribul. Azille Ça:mllbel btaııl:R 1., H,._..._ n . Ço oe.11: 

dafaanamedıi laıılı*m olk_rak 
1 

'Geıefi 4lteünüJdü. Mahkeme JıfiUııat fili Katanıomı. Cuııal ~ "' ımı~ ı4ha, ıQÜ! y
hazırlarnadı'ğını ve bunun ıc:tnf heyetinin }tmızra bilmemesi ~ .&11._, ., _ _. __ ...._ ... ı...ı..... n:..:. 'illan Orunç IElinle, BaMli Ak-• --.... -..-. •.-uuan6, ı.ıı:n-IMUUI '711- ~n Mime, Ha211!!'.'$ait ttm·r. 
de bir güAlük mUhıet ıst.edigıni layısit"e mamunlardan Yo• 'Wll' ~ Oehüetüa imer M w:1o..- .A.,.._ ._,,_ _ __,. 
söyli~ '918 dlMmel!G • I .,_,..lettln MMa'faallUMBiıtl n.. Hl« V. .Ned:li ~ İlltalı- e\'m~ ı-nellft 'mUOllnll1 tie-
Rusça. ..okumak awetüe yapmak1 &a\Okwnaaından eir fayda h8aıl bul, Besim Savcı Tralıeon. Nlr;. ~ ~1.-y ıfa.tl>ul. Nwıft!t Zor
iete3iğbft ltMir'lrii'th\ o~a'.T'ln'tnl'""..._a _ .. -. •. bu tale- h --- .................. .a '-·- httuna ~'81'1t11n!ft, ~ Ok-ıı ..... J~"°'f)•U ıu<!J.Jll İdi~l ~~=r-, A~~"~~I~ meon ~nbul, 'R&ltmi ~Uıfp Mer 
Mütaleuı seNlan ıddia ma- bin reddme !\le -.ıunlann mü ~ -.uı~• ~ s..'n. ~ Akydl JR&lııa, 'Ne-

kamı namına aöz. alan bB.flllua- afaapPt01e&eriD.i .keladi müt.emet- kim Erzurum. şet Knrlır~ ~. ~\det 

T k 
vin Kemal Bora iddıanamenin leri WMPtalii'le T.iimoere tercril· lliWMıtiet Ekiaoi latanbuı, Ne· Kaaltı6a! Mtıff, lll~ır h lstao· ra ya Pavlofun iddia ve be~ eyledi· me ettirerek vermek istedıkleri- .baJu.t Karaoriaaa lataabul, Be- 4'ut. IPMeim Karamll'ft ~b ıl. 
fi gibi 151 ~ım ~ ve a'ksi 'ha'lde maa'famıamele- kir ~ lataabul, Rabia Yarkm ~a l[)ümaiiz tf.stanlMI. Tev-

0 
.. pru·· }erı• duruşmanın ferdasında yani 21 rini imza etmiyeceklerlni 'beyan ls&anbul.ı. ~ılmu X..Wan .Adana. Nk Etili ~lMıl, Muau!it Ba-

3ılaynata tflllij' '9tlikhimi w • tetftrelerine '9e Mtatmmlann ba. -Fabri ozaea Azık.anı.. Na ıde vwı ?f !fta ıl, ~ IOMfl "'Dfrsus. 

- , 11>,.n '- f 1 . .:.a_ tllll'llÜe qıan 21 ilMle .idkiaPNPe- tal-neri 'IDidtdaa "1tkllrl'llR a- ....... ----------------••ım-.ıı.. ~ H6ra ' ınt.~ - yı' tebellu"gw eden Pavlof ve Kor-. "'f'' • "' ..... :-:_ B·~ı........ -...ı. l_.,l -1!&rr~ metıni ietedfk-
~cı.u&UA .... - ~am _.9 e nilofdan mezkur ıddıanamonin 
tem-... ı.t1r .. ~ .., ..... "-ile ·mijde,faa.nemelerini 

- ·• ltusçaya tercüme editmeslni se- .,,,,.. ~ lleyetlmia diledikleri ~aN. t.el'Ci.ime et 
Anlcara, 3 (Yeni Sa'bih ımu- farethanelerinden ıstediklerini tirerek mahkemeye tevdi etme--; 

htibttiın:i26~) - AllnmıJll.y&, 'ft 'PıNldfmı 1'1 Na}'ls t8rih1nGe 1ertne gdlecek ce'ıeede Türkçe 
denitr'yoln mahernesl m9blıraa· alaıflm 'bildirdi~i ~ olarak ntft~RTDf!lerinin o
sı1çtn. gi4en ll~etiıllz dlil.Me- her halde o ·

1
1te sefarethane kmnnamtra 'Ve 1mtilarllm IPır\r~ 

_,._.. bi~ıek lıll----at... ıııı,..,__ unmnren ,gQnclerilen Rusça tel' - ..... «IDoıiM tnidıkfaasnH 
n:wn uru lUA:n:w.r ~ cümeeinden i-.ret bWunauğunu ... _ 
lar .bUe VJCOR ,..eJekamotif wr- ~-·.-...ttı·• ... ~ ..... ra .... __ iki ........ _ 1Hmaaı1...-tr...Wrıllbı 4aha 
ımeyıi teklif etmiiJerd,ir .. Ytılııın- ~ --.. - -· __.. ımMlltt "'8rilllleline'Ve bil se~ 
oda Gir neticeye :vvmıcagı mm- nunun kendi dillerile hazırladık- Je ~ 10 Ha&irall 9112 

1 or 
ıan nı1t4atas:nametm 'tyneD ~ 1"ı ba ....r.-u t 9-eJ\ ~ 

uy · 1ı!dtı111b•ua aıtiı1m'e .eilrnesi ,..arşam 6 ""' saa ,<JJU a ••-
~ 'ttmi'I' "'\Petftıı~ir. 

labr.daa lmerlkaa 1 ::16 =~~ünk~ ,...aw insanlar arasında anlaşmayı te- Veni Dahiliye Mlstlşan 
~tlll'1 1 mın eaaıxmşt:4!1"8t'mlftlltı1Pı."MI 1znnr"len ırn1dı 

V~, 3 (AA.) --Oen:ll ıellmğunawlllÖin&Mtll ıhrini 
tioant 11amrlığt soa 4iç ...._ lçiıi- ~ otıııwıak ..... tıu"l.u lıtaa-, .3 '(A.11\.) - Daıtiliye 
le ı&nıeınka u.ret _...,... lıb bu tn•n•lil'lll '41illt!lirili \T<llüıli mÜ8baŞarlığına tayin 
't[s;ybma mı nı!kamlan neeret- mahkemenin vakıf olma3ığına edilen '17.lnir valisi Fuat tr'a'k&al 
...... .g&e okuyacakları ...Udafaana- <Ih vil'-vetteki vazifesini ıdev· 

9 ticaret gemisi ıA.tlan~ menin 'h'iç 'bir 'şef arı'latm1y&Cft· l'dtmiş ve bu sabah yeni men111-
diışmac denizalt.ılan tarafından ğını; bu itibarla ihzar ey1eaik- 11yetini deruhte etmek üare 
blbrıbmŞtlr. Bmıtara 11ılrette- '4ft-i ~a111..-tierin .ınahke- ~ ~ .Auellıet: e~ 
"9ıa'tınillll 40 kili aa"9f1tır. ıKur- mece ihzarı buyurulmuşdmı ye- mil 'le meruimle uğurl~ 
U.lanlann ll&)Wiı 286 ilr. :mtali tıerclimalu' vaaıtasiyle ur. 

Hişim bu mWabaza)Q reddet-

1 

biz bütiin bu ha.ne balkı, akşam - Görttyol'sunuz y.a, sizi 
mekten çekinerek devam etti: yemeğimi.zi yed~. Biraz dan uy1 nuna kadar dinledim. De~~ 

- Bahis buyuriluğunuz bir 'kuya çekılece'klık. Onlar zaman iRenem ben lhalı.:iktt~ cıddı, 
ke.lde olabilir. Fakat makul ol- lannı bilirler. Ben ele aer&im1e hatti mı~'kmıh lbir de'Hkımll 
mak tbttyatlt bWunmak da ge- bu gece geç yatanın. da olaln"lir ımiŞtm. Bana mttthiş, 
Tetrttr. 8lniın Ferhatta Myıf Ferhat, ağıznn açmamayı ta- hayale 'bı1e 'Slğmıyan 'bir istlk
buldutum nokta şudur: Ferha't 1llihüt etti "Ve Rılşim, arada bir ba'l&m ~-- ilen ~ne se
k neli hoşuna giden her şeyi ya- Rahmi Efendinin de yardımüe 8blli çıltllZ'llUlcbm. &ıılNrla an'le
par. Yaptığı i~n doğru rveya hikayeyi 'başmdruı sonnna ka- dim. Ben F.erhada '9e Pa-~at 
eğn olup olmadığını pek düşiln dar anlattı. Nıhayet Racanın olarak kalıyônllll . Ratti <bır gilJa 
mez. 'Bugtinden l!MJftl"& .-end.isine cambazhaneyi ziyar~ni, !Jezef- arilyonlarca ~onum, uray:l~
açılan istikliMıl önünde böyle bir le Fet"hat uasm&ıikı kavgayı, nm, mUetlerim olsa ve 'be'll l'lll· 
huy iyi b r şey mi? ortaya çıkan 've 'kaybelan Lotüs ~dar mt!Ykiine oUtlJfllll bile 

.. . . .. . işaretini, l'lhtımaailri lhM~i, :gene ıFeriıat olarak &alaCl{ğım. 
- Bugunden ıtib~ren onAi.hıde Ferhada .karjl giri9ileR zehirıle· Çünkü 'bDt1in lluDler '9eiıilıl ah· 

açıla~ is ~al nec'.11~? Lutfe~ me teşebbösUnü hiklye etti ve Wum ve ~ üariııde, aiet 
e~e~a oıı.~ izah .ed~ız de fiıl.."l'ı· Racaınn vekilharcı tarafından lerimde hiç bir &,ğişütlik yap
mı sıze soyhyeyım, ondan _son- otele brakılau mektubu gös- mıy~a.k. Za.ten bea düaimmeye 
ra na.sıl bareket edeceğimı ta-, terdi. bar;lamiım za.mandaıaberi haya• 
ym ed lim. Ferhat ağzını açma.mıştı... tımda. bazı esrar bulunduğun· 

- Pek', p ki... Şimdi anlata- Bir mindere gömülmüş, ellen dan, bun1aı-ın bir gtln aydınla· 
m. Yaltuz görlı:1 orsun ki, dizlerinde, gözleri HUşime dı · nacağuıdan şüphelenmekte idim.. 
t b'ı li g çt·r. Ef ndi kilmiş, kımıldamıyordu. G ka- Şımdi bu esrar aydınlanıyor . .A· 

·n n m y tı erkA i le dar ki bir gün biı;: Ra a olmak 1 .. Şimdi hed :fe varmak li.zım. 
an 1 - , e bir tahta ç lcmak ı :t marn- Ben 'ka.ranmı v rd rn. S il :na 

den b du b'le yap cağınızı bllmem. Ama ben 
a nı . N h ne y pıp yapıp büyUlt babam o-
h yr t, ne n rak l n H yri - Se k ile bu1u 
di. HA ım E en ı h ğım. Gıdip onu bulacağım. Hıç 
tirı bır sev beni 9\.\. kararımdan eeri 

İŞ BANK ASI 
1~42 fıtllMh't Eftİ 
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1 
RADYO 

YÖRÜK ALI•;~~': 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ::J 7.45 Ajans 

8.00 Müzik 

19.45 Müz.lk 
20.16 Radyo Ga. 

20.45 Uşşak Ma-

, - ~. ~ eieuin ~ J hamımın mstediğ1 gibi sağdan 
ifi;o. ~ teYdir ... H--: ~-- ~ 

Dedi. Yörük 
.. Ali·. EtL&&"'9"yo.r ~~da mel" ez. 

: den güreşiyordu. Yalnız ters 
- Yanbaşta bizim gibi ~- tar&ftıan ve hasmımın istemedi-

mz kolu aşırıp dönerek yan lkıç ği ve, güreş uyduramadığı ta
WJ'U§Uyla ve, köstek atarak ha- rafı almıyordu. İşte Yorük A
ftJket etmedi. Hasmın, döner- linin aıılıyamadığı bu ci:hd; ol
fıaı sağ eliyle dirseğinden, sol muştu. Cugma. döneTd<: 

8.15 Evin Satlti 
12.30 Program 
12.33 Saz Eserleri 
12.45 Ajans 
13.00 Şarkı ve 

Türküler 
18.00Program 
18.03 BQyQk f88ll 
19.00 Konuşma 
19.15 Dans müı:lli 
19.30 Ajans 

kamından 

Şarkılar 

21.00 Ziraat 
Tı\l<viml 

21.10 Şarkı ve 

ve Türküler 

21.30 Kabnıman-
lar Saati 

21.45 Müzik 

22.30 Ajana 
22.45 Kaparuş 

-etiyle de bileğinden tutllrak yap - Usta! Arnavut.oğlu neden 
tJ. Bu, hareket çok tehlilkelidir. yalnız soldan ve Uırs ~ 
Ne, ha."EU biçimine getirirse yor .. Böyle ~ daha. iyi ---"""""'."'-------------
yüzde yüz mağlubiyete düşürür. değil mi? 
Ben, bu ineeliği biç diişUnEme- _ Burasmı anlıyunadm mı 
miştim. ~kolsun Arna.vutoğ1u- Y<>rük? ' 
aa! .. 'Koca Kavasoğlunu bir ka.- · 
vak ıağacı aföi çatırdatarak sa- - Yoo ... ~~mı·: O~ 
vurdu: Eğer oyun tam yerini her ~!1 böyle mı gunışıy<?.r. 
bulmuş olsa idi, yüzde yüz Ka- -:. Ha~, heı:- hasmına böy~ 
vasoğlu m2ğlı1p olurdu le gureşmıyor. 

- Aferin sana Yörük! Oyu- (Ark.ıa.M 1ıar) 
nu tarnnmiyle sezmi§Sin ! Tam 
böyledir. Bu, oyun 'bımam.iyle 
Arnavntoğlunun icadıdır. Kıa
va.c;oğlu, Arna\-utoğlunun kolpo
Jannı bılcliPi için yakamnı kur
tanh. Başka bilmedik bir pehli
van ol.muş olsa idi, yü.7..de yüz 
bozuk düşerdi. H~ de yanına 
ve kıçının üzerine düşerdi. 

- Ben, bu oyunu mükemmel 
tı:ıtbik ederim ... 

- Evet, sen. yapabilirsin .. 
~at ba.~kalan yapamaz. Çok 
CX!Vik olmak lazım.. Seri olmak 
•cabeder. Süratle ve bir andıai 
döneme'L.Se lıasnun kucıa.ğın
da kalır insan ha! .. Anladın nu? 
O vak~ kendi oyununla kendin 
tehlikeye dü.<jersin ! .. 

- Anladım .. 
- Fakat, sa.kın ola iki, yann

ki güreşlennde tatbik edeyim 
deme. .. Ne olur, ne olmaz! 

- Korkma usta! Mükemme
len tatb.i'k ederim. 

Deyince, Çalık kı?..dı. Ve, ba
ğırır gibi: 

- Ulan deli misin ! Zorla ken
dini yenik mi düşüreceksin! ... 
idmanlarında bir kere oyunu 
tatbik et, ondan sonra ... 

lzmir'e gönderilen Linyit 
kömürü tevzi ediliyor 
lzmir, (Yeni Sabah) - Eti

bankın İzmir şubesi emrine ye
niden Linyit kömürü gclmeğe 
başlamıştır. 

Her gün vagonlarla. gelmekte 
olan bu kömürler ihtiyaçları o
lan fabrikalara tevzi edilmek
tedir. 

Çiftçiye ziraat aleti 
tevzi edmyor 

hmir, (Yeni Sabah) - Şeh
rimiz Ziraat Müdüriyeti <:iftçi
lerimb:e dağıtılmak üzerP. on 
bin saban uç demiri 'e 150 pul
luk yaptırılmıştır. 

Bunların köyleı c tevzii için 
Zir-sat Vekaletinden emir bek
lenmektedir. 

Ege 'de çekirge mücadelesi 
İ.1.mir, (Yeni Sabah) - Çekır

ge mücadelesine devam olun
maktadır. Çiğli ve Menemen 
mıntaknlan temizJenmektec.lh·. 

Dedi. Yörük Ali, ka!asıllQ. koy 
duğu şeyi yapardı. Bu, soh
betler devam edip <lurur~ Ar
navutoğlu ile Kavasoğlu sa.kin 
ve acelesiz el enseden el enseye 
~yorlardı. Ne güzel ve hafif 
Wtipli el ense <;.ekiyorlardı bi
ribirine ! .. Fıakaıt bu kadar ha
fif el enselerle biri birleri> ıi bo
zuyorlardı. Hi"' boşa bir şey yap 

Ba~nndır ve Tire taraflarmda 
da çekirgeli az bir saha kalmış- ====:::=====::;:::============================= 
tır. Ev\•elki gün Seferihisarda 8 u z ı L A"' N 1 

mış olmuyorlardı. 
Arnavutof;lu, kocaman baa · 

BUJU hafif ve mUvaz.eneli el en
seleriyle sağa. sola u~mıyor
du. AMda sırada da rki pehlivan 
çırpınara:k nara atıyordu: 

- Hayda Ali be! .• 
- Maşallah be! .. 
- Hayda İbr.1m be! .• 
- Hayda kardeşim be! .. 

da çekirge bulunduğu r.iraa.t 
müdürliiğilne bildirilmiş ise de 
yapılan tetkikat neticesinde bu /atanbııl Beledlg•sl Kaı aa~B"' 
haoorin asılsızlığı anlaşılmıştır. ıııD fi' v 

Görünmez kaza! MQeue•elerl M/Jdlrlllğünden: 
İzmir, (Yeni ~abah) - Me

nemen kazasının Çukur köyüıı
den Öm"'r Şen. evvelki gece a
ğılında koyunlara lıücum eden 
vahşi bir hayvanı öldürmek U
,ı1..cre çiftesiyle ateş ederken 
namlının demiri parçalanarak 
bit' parmağı kopmuştur. Yaralı 
İzmir Memleket Hastahaneeitıe 
kaldırılmıştır. 

lzmir'de bahk fiyatları 

t - Halka kiloeu bet kuruta satmak mukabilinde 4 Hazlran 11142 sa
bahından itibaren buz. satışı yapaca'k. olan bütün buz ba)'ilerl buzu fabrika
dan k~ndi ves::ıltlyle alacaklardır. 

2 - Nakliye ücreU mukabili olarak bayilerden kiloda 61 santim ten
:zilit yapılacaktır. 

3 - Kumanyacılar ve ihı-acatçılar da buıu 2 kuı-uş 80 semtim mukabi
linde fabrikadan lı.endi veult.iyle alacaltlar ve nakil ücreti mukabili ola
rak 30,15 santim tenzil edilecektir. 

4 - Balıkçılar buzu fOlbrikadan kendi v~aitiyle l kw·uş 10 antim 
mukabilinde alaca'klıırdır, 

15 - Fabrikadan buz mübayaa edecek bütün bayiler ~tihlilt edecekleri 
buz mildanna IUWlran buzu fabrikadan almadan evvel mile.sese muhase
beıiıine bir depoait.o yatıracaklardır. 

1 - MüeMeaah sıhhi)e; buz fabrilruından kendl va.ı.taıariyle almak 
,artble taıım edin~ olall nüktar buzu ücretsiz olarak alAcaklardır. 

., - Bu tureüe .atat iş'arı ahire kedar devam ectecektir. (8131) 

İzmir, (Yeni Sabah) - Balık 
Fiyatlan günden güne artmak
tadır. Bunun makul bir sebebi 
olmadığı bizzat balık<:ılar tara
fından ifade edilmiştir. hmir
den Anka.raya çinko kaealaı· i
çinde budu ·balık gönderilmek- ========================== 

N.....,.. Ml•rl: il . .._ ~ .. tedir. Dün de 100 sandık bt.lık 
göntlerilmiştir. 

.. ..._A.Oımı'ı .. la ......... -.N• 1-= (H. hldr GI~ vıe A. .,.. ......................... , 

TESiRi KAT'i 
TAZE MEYV ALARD.Al': lSTlHSAL EDİLMİŞ 

iDRİS MDSHİL 
(GAZOZLU) 

LIMONATASI 
lezzeti hoş • • içimi kolay 

MARKASINA DİKKAT: Fiyatı 60 kunuf, 
Sıhhat ve t timai M'UAvenet Veki.letinin nıbsatını haizdir. 

lst. Lv. Amirliğinden: 
Ordu için ~yyar mutfak ve fırın y;ıptırılacıolrtır. Sanat ~ 

mlıln teklif, katalok, plin \'e fatur9lrmnı on ~ gün içinde Tophanede tırt. 

Le\•azım Amirliaine wnr.eleri. (3401) (5986) 

Bayanlartmızın gizli tuvaletletinde kullanacaAı 
gayet sıhhi, ufak, yumuşak Adet bezleridir. 

Htt e<7.ane ve ıtrıvat maA'a:uılarında 

FEMIL ve BAGLARINI arayınız. 

Ünlver•llt! Relıtörlllğilnden: 
Tıp Fakıiltesınde Hayatı kimya, J'arazitoloji ve mikrobiyoloji, Hljiyen, 

Fizyoloji, Patolojik anM\.Onıi, .Histoloıi, Oçünciı ıç hastalıkları, Tedavi dı, te
babeti; Fen Fakillte.inde ispenı:iyaıi kimya, Umumi Botanik, Galanik, Sı
nat Kimya; Edebiyat fakültesinde SOi') oloji; Hukuk lakültesind• Medeni 1 
hukuk, Hususi hukuk, Amme hukuku, Ceza hukuku, Devlf!üer Hukuku ı' 
"Hava ve Deniz,, iktısat Fakültet>iııde Maliye tktısat ve teıetme Doçentlik
leri açıktır. Fen Fnkfütet;l için 13 Agus1os 1942 Pcr~ diğerleri için 17 
EvlQl 1942 Perşembe günlf>ri yabnnl·ı dil imühnnları yapılı:ıcaktıı·. Nanızet
likleri kabul edilenlerin hemen ~erinin tf'tkiklne başlanacaktır. İ6teklilerio 
dU imtihanlarında haır bulun~ları ve te1Jf'rini gös~rilen tarihten bir lıaf~ 1 

._......-....._ 
NİÇİN 

\ 

Yeni T okalon 
Pudra s,ı n ı 
KULLANIVORUM 

,~ır 

Prenses 

ALLA TROUBETSKOY 
Esbabını anlatıyor 
,.. Onun bir çok culp •~ 

Jenl renkleri vardır. * O, butlin kullandıtırn 
pudralardan daha ı:ıce 

" daha halıftır 
ıt Onclaltl haklld çıÇt>klertn 

ndls kokusunf pen&Uş 
ediyorum. 

Jt o. bütün co.n sabit kabr 
Çunkü t.erltlblnde ba,k~ 
t:ic; htT pudrada bulun· 
lnaJlln Krnıa llOpiitü 
nrd.r. * Yatmurlu, rU.Clrlı ha· 
vaya ratmm Yeni To
b!1>n Pvdrw Mnlali 
dı tma teri \MI Diba· 
fau eder. 

ta sonraya kadar uvdi elmiş olmal;m llııomdır, Sıhhat raporu, beş totoğruf, 
Nillus ki&ıdı sureti ılm1 hüviye'tini gbsterır rı,lerle "Fişler Tedris tşlerl Ka
leminden iatenecektlr.,, fmtih&ı~n bir h.ıft:ı evveline kadar Rektörlüie bıur lt 
vunılması. (6059) j 

* Zmlrılm ki bn ne ba· 
hıuı ııa. oluna olsan ban• 
dır n daha iyi bir pudra 
bı:1!lü ln:ık.lru JGIE&ar. 

TÜRKiYE COMHURIYETI . 

ZİRAAT BANKASI 
&1D"8tat tutW: 1888 • &ınna,..-: 100.ooe.ooe '.hrk .._ 

Şube w, Ajaml acledl: -

Zirai ve icari her türlü ban1aa muameleleri 
Para biriktirenlere 28JM)O li1'6 ikramiye veriyor 

Ziraat Bıuıkaısında kumbaralı ve .IRmıbanıeız ta..cıarru.f h~apl:ırında 

en az 50 lirası bulunanla!'tl seaede 4 defa c:ekilecek kur'a ile a~~ı~aki 
p1lna ı6re iknmiye daCıWacaktar. 

..... ı.- LINlllr ..... U..1100 .... . ...._ .... u.. ··-·--····· ...-. •• - • t.19• -·· •. .._. .. - . ..._ . 
D\KKAT: Hesaplarındaki J'MI al.ar bİT ttne ıçlnde 50 liradan alF'ıt 

dBşmiyenlenı ikramiye çıkbiı ıııltırde ~ 2G tazlasiy~ ve.rtlttf'kHr. 

......... il at .. 11 -.&, 1111.wdru, 11 ıc,. 

• w 11 Birilleika.. taıilaleriade plcihukta. 

-
Polis haberleri 
* Ka.sun~'8da kömür isk~ 

lesinde bağlı duran Zafer mot& 
rUniin kaı>tanı Süleyman Jiifl 
gu.z lambası ile motörii kızdır' 
mak iı;lo..'mi§tir. Bu sırada l&ırı' 
ba birenbire patlıyarak SilleY· 
manın elll'.riniıı yanma.sına se
bep olmııstur. * Erenköyünde otul'a.n AtiYt 
adında bir kadın dün Kızııtop· 
rak i~tasyonunda tren durnı•· 
dan atladığından düşerek yara· 
lanmıştır. 

Güreş ayaktan U2.a.<hkça uzA
dı. Ara sıra tek paça dalışlar 
oluyor. Buda.yarak kurtarışlar
dan sonra r.i.rala..r a.ttlıyor .. Ba
san ":!ZkanMhna giriliyor, fa .. 
bt bir ufak hareketle sıyrılıp 
~kılıyor .. K.a.vıu;oğlUNm daima 
teınlrinli ve, kend.isini kaptınna
aıaık için sol eli önünden sa.ğma. 
BOiuna sallanıp .dnnıyordn. He
le, Arnavutoğlunun niral.a.rı ve 

çırpınıp gelişleri ı:ok tehlikeli ol- ==================================================================================== duğundan At na,·ut<ığlu, has.-
* Kiiciikpaz.arda oturan fis· 

ticenin S yaşındaki kızı Gülizar 
dün bindiği bir arabadan düı~c
rek muhtelif yerleri ezihui~tir 

mı ü.7.erinc gc-Jirkeıı t.ophuup rh- j 
küa varır gıbi vaziyet alıyordu. ı 
Amavutoğlun11n da.l~')la.n met- 1 

burdu. Beş altı a<ltm<b.n hir an
da dalıp topuklan& inivf'rirdi. 
Ka\'a.'iOğlu, hasmının mnhıa.n:ıt
letini bikliği için meydan vea-
Jlliyc..rdu. Sonra Amavutoğlu • 
Dun uluorta iizerine blamle de 
yapmıyordu. Daima. yavaştan 
'YC :?cele etmeden temkinli har 
f'eket ediyordu. Başka ru pıehli
van olmuş olsa Ka\·uoğlu gü
re.$ ksnstınrdı. J.."a.k.a.t Ama~ 
V'UWi'luna kaı'fl güreşi kanşbr
sıak demek ekmeğine yağ aör
mt* demaıti. Yörük, hep bu, 
tnceliklere diJdmt ediyordu. Alt
llll§ altı okbhk adam koskoca, 
hem de usta. olan hasmı ka.rp
mndaı suata durduruyordu. Y&
ni g\lreş inillya.tifi Arnavut
oğlUDun elindeydi. 

Arnavut.oğlu, her ta.raftan 
güreşçi olduğu cihetle bamn 
ten ve soldan güreeiyor, bu.an 

Bulunmaz •ır 
fırsat 

J>aş.-ıoahçesinin en güzel bir 7e
rinde v~ iskele7e iki dnkika mesa
fede içi ve cü,t yallı boyalı ayda 
l!iO Ura irat ıctiren bütun konfonı 
lıniz. uç ev g:ıtılıktır. :tsteklilerin 
"YENt SAIIAH,, da B. T. Rumuru
na m!.iracaatları. 

Z AY 1 

lstaııbul tUınlat Gilmriıtünden aı
~ıimı 14864 numaralı 19/12/942 gün
Ju kayıt suretini kazaen zayi ettim. 
Zayıinden diğerin! alacağımdan eskl
si nin hükmü yoktur, 

Atlaa Kundura FabrlkMI 
JAK t<OHEN 

- - Hoş ge\diıUz efendimiz, di
YC' l<ekelcdi. Fakirhaneme ftt'el 
gelirdiniz, bill:!eniz ne kadar balı 
tiyıuım. 

- · Eksi9c olma Beli:yıe.. 
-- Bu kadaı· geç vakitte teş-

rifinizin ıııebebini öğrenebilir mi
vim efendimiz? 

- EJbette Beliye ... Bu, llmİll 
hakkındır. Yalnız pek acele et
me. Saııa bazı şeyler 1110racağım. 
Suallerime doğru cevap verir
aen hak«lnda çok hayırlı ola-
cak. 

- Sbi dinliyorum efendimiz. 
- Kusa seni bili affetmedi 

mi? 
-Hayır! 
- Ya sen oou? 
- Onu kendime lkal"Şıl &uçlu 

eayarak affetmek benim had
dime mi dÜJjım'ÜŞ ef enctimlz? 

- Kendine iftira etme Bel&
ye ! ı.tusa.ya. karşı sen de suç ~ 
)emiş dej?ilsin. Musa, senin gibi 
fevkalide gfulel bir kadının hu
susi hayatına. k.anşmak hakkım 
itimden almıştır? 

- Allahtan! 
- Bunu kalben mi eöylüyor-

aun Beiiye? 
- Tabii kalben söylüyorum. 
- Vah zavallı vah! Demek 

Kusanın görünmez Allabnıa sen 
de inamyOl"8Un? 

- Siz inanmıyor musunuz e
f endimiz? 

- Ne münasebet? ... losaular 
için en ıkuvvetli, en kudretli Al
lah altındır! Aklı başında olan 
IDsanlar ancak e1tma ve altın
dan yapıktıış hakiki ıısbuilara 
taparlar. ~ o akıllıların bar 
şında. ~yorum. Kullarına. fa
kirlikten başka bir şey vennıyen 
görünmez bir Allaha inruımak 
kadar bttyUk ahma.klık olamaz. 

- ~ efendimiz, :U:usa. o 

~Tf Mü~ 
l.......-... ~~ Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı....111111111111--..ıı-.....-..-llllilmlllll_... 

kıllan durduren işler ~ miz. 
görünmez Tannya ~ a.-ı - Dinlemiye bazının efendi-

tir. Firavunwı ve M:ıaır hallunın - Musamn sana işık oldu
boğu1ması deb§etll bir olaydır. ğunu tahil biliyonıuıı; bunu iG
.Bu işi altıııdıan düzülmli§ ma- kir edemezsin. 
butlar başaramaz. Bellye, olduğu yerde dona-

- lılusamn aihirbaz oldu,ğu- kaldı. Böyle bir teYden haber· 
DU \Dlutuyor muswı, Beli ye? der obnadı~ ~ .~yninden !'1· 

- Unutmuyorum., 9Dlllla o • ruım:uşe. dönmiiştu. Yalan S;?Y· 
mm yaptııklan pek eilıire be.il • !emek ihtiyacında. olmadıgını 
zemiyor. Firavunun sihirbazla.- peşiııEn söyliyen Kanın, tama
n Musıanın mucizeleri önünde men hayalden bahsediyordu. 
pes demediler mi? Bellye, 1.berindeki tatkınlığı 

- Sihirbazlıkta. :U:usa kadar ıa.ttıktan emıra sordu: 
usta olırladıklan için pes deyip - Bunu kimden duydunuz e-
Mi.isltimaıı oldular. Fa.kat Mu- fen<limiz? 
sanın görUmnez Tanrısı onlan - Musa. söyledi. Sa.na kaş, 
ölümden kurtaramadı. Her ne göz işareti yapmı.ş, aldırış etm&
hal ise. •• Bun.lan bir tarafa bı- mişsin; birbç defa söz almış, 
rakalım da QSÜ meeeleden bah- Qrulaık asmunaşsın. Senden gör
eedelim. Kusanın sana düşman düğü bu ali.1cıasıZlık üzerine 1-
oluşunun ha.kiki sebebini biliyor çerlemiş; seni Beniisrail defte-
musun? rinden silmiŞ. 

- Herkesçe melfun sebepten - Fakat ben bunların hiç bi-
başka bir şey bilmiyorum. risinden haberdar değilim efen-

- Şimdi ben söyl4*m inanır dimia. 
mısın? - Haberdar olmadığım bildi-

- Bilmem. ki... önce efendi- ğim için haber veriyorum; ta 
mlzi dinlemek lizım... ki hakikati bilip oııa göre haı-

- Yalan söylemek ihtiyacını reket edesin. 
zaruretler doğurur. Mısır illke- - Musanuı evli olduğunu, ço
sini 'b6şta.nbaşa. satın alacak ka.- luk ve çocuğunun Medyende bu
dar ungin bir adam olduğum lunduğunu bilmiyen yoktur sa
için benim yalan söylemiye ih- myorum. Evli bir adamın bu 
tiyu.ım yoktur. yaştan sonra benim gibi günah-

- Şüphesiz efendimiz. kh bir kadına lşık olmaaı pek 
- Buna emin olduld.an sonra tuhaftır. 

aözlerim 1izerin<1e dü§ÖDımeSle - GönUl bu ... GönUl evlilik, 
lüzum !kalmaz. pnçlik, ihtiyarMC dinJEmez. Sen 

de yakıcı bir gÜZfıl8iıı. Şu kan
dil ışığı altında seni ~yret.tilu;e 
'ben bile bir tuhaf oluyonnn. 

Beli.ye, utancından kıpkırmı
zı kesildi. Hemen sırtına bir ör
tü alarak yarı çıplak vücudunu 
kapattı. 
Kanın devam etti: 
- Sana 8şık olan yalnız Mu

sa değildir ey .Belaye ... 
- Başkaları da mı var efen

dimiz? 
- Bir kişi daha vv. Söylemi. 

ye bir türlü dilim varmıyor. Fa
kat ne pahasına olunsa olsun 
eöylemiye mecbunmı. ' 

Karun, bir müddet sustu. Vah 
~ bakışıan ire gii?.el tadının gÖE 
be~Jerini kucıa kladı ve: 

- Ben! Ben! .. 
Diye homurdanarak ayağa 

kalktL Şaşkmlıktaıı itiraz ve 
kendlırini mUdaf aa edenıi:vecek 
hale gelen BelAyen:in ellerini a
vuçları arasına aldı: 

- İşte gtiZE'lim, sana bir ha.
ki.kati daha söyledim. Aşkunı 
ibilrnem kabul edecek mWn? 

- Beni affedin efendimiz! 
- Affetmek mi? Böyle §ey 

olmaz! Saray ve hazi.nelerimin 
kraliçesi olmak ist.emez misin? 

· - Dünya.da gözden ve gönül
den ırak yaşamaktan baoka di· 
!eğim kalmadı. 

- İyi amma Musa seni öldilr
t.ecek! 
-~ ... ., 
~··· 

- Sebep §U: Benim Sana. a
§rk olduğumu biliyor ve seni 
benden kıakanı~r. Haksız yere 
ölmek ~ Musanın phı
nını suya diişür. 

- Musaıuıı planını öılnıiyo-
rum iri.... . 

- Musa, senin zina ettiğini, 
~.ıu ~du~~leri ~tan çıkar
dıgını 1ddi'a: edıyor. Şimdiden ht:r 
kffi buna inandırnııa çalu;ıym .. 
~.daha evvel davranıp Beni
ısraıl ulularına gidecek: 11MuM 
beni, kendisi ile zina etmiye me:: 
bur etti" diyeceksin. 

- Betı bu .işi yapamam ~fe!l
dbniz. 

- Musanm böyle bir hu.reket
te bulwıduğunu Benlisrail ulu
larına ben 1JÖylel'8Elll; onlar da 
sana sorarlarsa. "evet" diyeme?. 
misin? 

- Diyemem efendimiz. 
- Evet derneğe razı olur~n 

hem seni C(".hreıı elde etmek ka
rarımdan vazg~rim; hem de 
altına, gümiişe ve miicevhorata 
garkooerim. 

- Diyemem ef e.ndirniz 
- Diyemezsen, Musa iİe itti-

fak eder; sana en büyük fena
lığı yaptırnını, Unutma ki bP.
nim Allahım altındır. 

Beli.ye, Mwıa aleyhindeki ·,nc
lCın mıaık.sadmı bir türlü anlıva
madığı Karunu başından s1ıv . 
mak jçin: 

- Peki efendimiz, dedi. Ar
~ınuz \'eçhile hareket edr.ce- 1 

iki kurşun hırsızı 
Sultanmahmut türbesinin kur 

(Jun borulannı çalan Necati jlı" 
İsak adında iki hırsız yapıJaıı 
dunrnmaları sonunda 7 F.er a) 
10 ar giin müddetle haptw· mah· 
k\ım ı•clilmiştir. 

Hususi otomobilini 
çahşhrmak istemiş 

Cemil adında bir şoför Ko<Jt'' 
dinasyon heyeti kararına aykırı 
olarak hususi otomobilini sey· 
rüscferc cıkardığından yakala· 
nara k Milli Korunma .Milddı>itı· 
mumiliğine verilmiştir. 

Geliboluda bir cinayet 
Geliboluda oturan Fahri se· 

miz adında biri bundan iki gilJl 
evvel knrm Nuriyeyi tabancll 
ile iki yerinden yaralamıştır. 

Nuriye şehrimizdeki Cerrclı· 
pa.şa hastahanesine gctirilıni • 
de orada vefat etmiştir. ~uclı 
yakalanmıştır. 

r " Yeni Sabah 

HNILIK 
1 AVLIK 
1 AVLll( 
1 AVLIK 

Terkiye aoııeltl 

1400 Krt- 1700 t<rt· 
780 .. 1450 " 
400 •• 
1&0 .. 

100 " 
100 " 

-DİKKAT-
~anın. genç ve güzel kadım! 
ıansızın JN>Uan arasına aldı. Ga- GeutAmlu ı6nderllwı yuıııır 
1'il avlıuıan kadının kurtulmak 

1 

nevedllain nqrotdılmesin bıd• 
için sarfettiği bütün ga) retler olun111u ve rfy1t1nd•n .ırıH'ııUy•l 
basa gitti. (Arka11 var) ı-k-•b_uı_.ct-llm_•_· ______ ,,.. 


