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MiLLi ŞEFiMiZ 
Dün Hipodromu şereflendiren inönü, 1 

candan tezahüratla karşılandılar 
DS yapmamasında. değildir. 
Daha ) ın 'f ller g\in her 
:l:ırafta diiı.inetecrle adam kur
!;-Un.-ı diziliyor. Kabahat hür- J 
riyt"..t 'e istiklal du~ı.,'tlla.rmı aponJarın kayıbı Ankara, 7 (Hususi Muhabirimiz Telefonla Bildiriyor) - Reisicümhurumuz Milli Şef 
nıhlanna sindinu . insanlara k b k İsmet İnönü, bugün yüksek huzurlariyle hipodromu ı-ereflendirmişler ve Ankara ilkba-
knn""Ct ile gnlehc ~ıınahilecı'- ÇO üyü lıaı· at koi;iulannı takip buyurmuşlardır. 

iDARE YERi 

Nunıosnıaııiye: No. 17 

Telgraf : Yeni Sabah İstanbul 

'J'ctefon : 20795 

Her Yerde S KurUf 

HAVA SENLIKLERf-
Dün ilk yerli tayyaremiz uçtu 

Havacılarm akrobasi hareketleri takeirle karşıland' 
Ankara, 7 (A.A.) - Türk 

Havn Kurumunun sekizinci ku
rultayı münasebetile bugün öğ
leden evvel Etimesutta tnyya -
r e meydanında hava şenlikleri 
yapılmıştır. 

Saat 10 da istiklal manJ!G 
açılan bu şenliklerde Başvekil 
doktor Refik Saydam adına 
Milli Müdafaa Vekili general 
Ali Rıza A rtun kal, yanında 

(Sonu Sa. 3, Sü. S d<.) 

ğine in.nmııalitalth. l~te Mih- Ö .. •• Milli Şefimiz, mm·aı::alat ve avdetlerinde hipodı omu dolduran on binlerce yurd<iaş ta-
w.ri ıruı?,-ifıp eden amil, bu g runuyor nı.fmdan candan ,.(> l"oşkun tezahiirrıtla sel5.mlamnışlardır. AVRUPA HATTI 
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942 bnhaıı geleli, geçti, hasara uğrattldı J - -----O-- b k t t f h 1 d 
ic~c~eı~~d~k~~~u~ı!>:~ f,1dt;c/::,1;,~{~~:;~rau apon ar Bu defa da lngilizlerin are e arı e•ı enuz yapıma ı 

Mih\·erdc askeri hamle bakımın- Amiral Ninıitz tarafından Sarınehrı· taarruzu Birkaç !?'Üne kadar başlıyacak Hundan on beş glin kadar (V· 
dan bır tak<ıt izlik sezılir gilı.- neşredilen ve Midwny ad..tsına Emden limanını olan demiryolu münakalatiyle vel denıiryolu nakliyatının tdı ... 

~~~~~=~~~; .. ~~?1~~~~: ~~1·~~~:~~g~~~;~ 3~:~n:~ l Cecti kle ri n i bildiriyor 1 ateşe verdi 1 er inkişaf ediyor :EE,:~·:!~?i:;~~~~: ~~:~~l~~i~tE?EJ~~~ 
.zannederiz.. Bu, henüz su gotii.- misinin brtırıladıt;l vey:-. hasa- ' ---------- dirne - Kapıkule tarikiyle Sof· ı na giden heyetimiz henüz a:vcwt 
rcbilir \e mulıarebe meydanla- ra uğmtıldığmı bilııirf'n tebliğ'- Çekiang eyateti cenubun I ~ Mı'hver kuvvetlerı· batıya vaya .avdet etmiştir. etmemiştir. (Sonu sa. a sü 1 "'e-J 
nn<la daha türlü türlü dcği- de, 1\fid,\·ny muharebi'sinin de-
şildikler gÖ1..e ça.rp.ı.bilir. FakP.t vam ettit;i ilave edilmektedir. da şimdiye kadar 15 Çin 1 s·ı r Alman kararga" hı püskürtüldü, cephelere 
bugünden Mihverin bUti.in ~"l.yıi- Aıniral Mimitz: "Pearl Har- tümeni im

0

ha edilmi~ ! lj ', yeni ihtiyatlar sürülüyor 
lığını ınkılr ka.bul et.nı.cz bir şe- bour baskınının intiknını elm- - 7 h 
kilde dünya~n gösten•n koca bir dı" diyoı·. 1 arap· oldu 
levha vardıt ki o dn Auupadır. lA>nclraom '1t·rdiği Malômat Japonya, Çini bir kaç • • ltalyanfarde nlİSİlleme 
Mihver A\TL.p:ıy:ı bir tüı lü ka- Midvay ada.<ıı dolaylarında. 
zanamadı. Mdğl\ıp ve ı!'gal al- ceıeyan edcıı pasıfik n.uharebe- Cepheye ayırmak istiyor o . tedbirlerini kaldırdılar 
tındaki A\rnpa bütiin acz.ıne si hakkında dün sahalı Lon- [A .• 4.. tdgraflanndan Alman tayyareleri 
raı,"'rntn Milıvcre galebe çalmış- draya ~lcıı mfsiJatta şo,,rle den~ hı.d<i,'Kı e<lilnıi§tir) Kenterbl!ry şehrine 
tJJ'. Çünkü Mih\•tırin yet>J bir ~.i- {Sonu Sıı. 3, Sti. 4 de) U k k h be -
zam imrmak ıddiasını tamrun.iy- za şar ta mu are yem hOcum ettiler 
le elinden ru.nuştır. Mihver, A vruı;anın ruhuna bir ke:,;ime inükal etmiştir. A -

Alt.ık Mihwr tamamen ve hakim olmak, da.\•asmı -koyhet- lman haberler, Japonl~ın sa -
münhasıran kuvvet temeli üıe- tiyse k-ıbahat elinden geleni yap n nehri ge~tiklcı ini ve şimal 
rind"' dunıyor. Bu kuvvetin ar- n:anıasmda cleğ"ildır. Daha ne bausında Çinlilere taarruz et • 
'kasında hiçbir fikir, hiçbir m:ı- yap ·m? Her giin her tnı afta tiklerini bildirmektedir. 1 

[A.A. telgmfl.anıulah 
h1il<'isct edilttıi§tir.] 

[A.A. telgraflarvwm 
1ı u.ltisa. cılilmiştir. J 

Londradan verilen mallımata: 
göre, General Ritch'ın n:ukabil 
taaııruzu inkifiaf ediyor. Mihver 
kuvvetleri, ihtiyat kıtnları da 
muharebe hattına sünnektedir
ler. 

YENi BiR KARAR 
Türk bandıralı motör ve yelkenliler 

de ecnebi sularına işlenıiyecek 
Verilen bir karara göre ya-, lemesi yasak edilmiştir. Bu , ... 

bancı sulara ve limanlara işliye- retle Bulgar limanlariyle lim.·ı . 
cek olan gemilerin tonajı 300 1 
den a.'jağı. olarak tahdit ıedilmiş- ı mız arasında yapılmakta olrtD 
ti. Evvelki "'iln<len it.ibaren to- ı karşılıkJı nakliyat \'C kömıüı .t1.
najı heı· ne olursa olsun '!'ürk hali işi bir müddet ic:in duracak .. 
bandıralı bütün gemi, motör ve 'ı tır. Bu yasağın ilerde knldın 111' 
yelkenlilerin ecnebi sularına iş- cağı umulmaktadır. 

nevi gayl', hi~bir ideal, hiçbit· i- düzinelerle füiam kurşuna dizi· Chekiang eyaletinde Fuşeu 
deoloji yoktw·. .Mih\'ı..'rin kU\'· liyol'. Kaba hat hiiı·ı'ivt•t ve istik- ~ehrini işgal etmiş olan Japon 

İngiliz bomba tayyareleri, pa
zar gc<:esi Emden limanına hü
cum etmfl)tir. Büyiik yangınlar 
c;ıkanlmıştır. Hollandadaki hava 
meydanlarına da taarruf edil
miştir. 9 bomba tayyaresi Ussü
ne dönmemiştir. 

ln~m,. Ttbli~i e A • - - -

ki: İngili• teblitind< deniliyor MiLLi PIY ANGO veti de sarsıldığı, scndclcdigi ve lal duygul.u mı nıhJa:·ına sindir- Jar ilerlemektedirl('r. 
yıkıldığı ·~n, arkasında hiçbir mil'i insanlara kuvı:et ile j;nlebtı Viı;iye göre, Chekiang cya -
esef bırakmadan O şevket \C a- <;alınabilece:;ine inı..nnıaktaylJı. Jetinin Cenubunda şimdiye ka
zaJnCt uçup gidecektir. Çiinkü Iştc Mihveri mağlup C'>Jen amil, dar tam 15 Çin tümeni im.ha 
Mihver yıkmak istrd.iği milli ha· bu hata olmuştur. ed~:i~!~Ji tinde üyl 
kimJyet pr nslp ve rejimine :h"'ar· Mihw_r • bi~ olınnz: .. ~ i m"'kte"ı'r ·. 
~ kuvvetten b:ı..c;ka hiçbir şey arkasında ve etrafında birlcf1miş " u 
çıkaramadı. Sadece sövdii, say.. bir Avrupa bulunduğu zevahiri· "Şusienin dış mahallelcıinde 
dı. Yeni bir .A:vrupa. yar:ıtmak ni yaratmak için her ~raftan muharebeler r?idilctlc devam et
xtd!asmda idL Filhakika yt:ni kuvvet toplamıya ~alışarak Bol- mi~it çarpJşmalar fecirden tın p 

bir A\TUpn teşekkül halindedir. şeviklere karaı gönderdi. Fakat ' 'a kararıncaya kadar üurma -
Fa:kat bu Avrupa. Mih,·crm milj- bu H~lılar seferi kimi aldatabi- mıştır. Japonlar Çin mevzıleri
dcledlği ve i"t<..-diği dünya değil, livor?. Doğu ccphet;in<leki or- ne birkaç kere hücum ctmi§ler
s:ıdece ecnebi istila ve tahak~tü- taklar bir idealin menfaat fik- se de topçular tarafmdan mü
mi\ne karsı bir nefret ve isyan rinden uza:k., necip ve fedakar essir suııette desteklent"Il Çin 
hissi içinde birleşmiş bir A\TU- _müd:ıfil<!ri midia·? Homanya; piyade~i bütün bu hücumları 
ıadır. Eğer bıı hadise istilanın Be.sa.ı:ubya için dö\Jü; üyorum geri r•üskürtmüs, bin kadar dilş 

ilk zrunn.nlannda. göze çarpmış derken o,ıesa,·a yel'l~~mek hır· manı öldürmüş ve yara.lamıs
olsaydı, bir yanlış anlaşmanın sına düştü. 'h-facarlar Almanla- tır ... 
geçici mahsulil addedilebilir vt: ra hoş görünmE-k saye.c;inde Çin söı.cüsiine göre, Japon
Mihvcrin yeni niznlJ\ınm ileri \'e Tran8ilvanya'yı kopardıktan lar Çini birkaç cepheye a)·ır

Bir Alınan Kat-argahı Harap 
Oldu 

İngiliz w;akl l"J (}Ün yenM} n 
şimali Fransa üzerinde uçmuş
lardır. Uçaklar Normandie'de 
bir Alman karar,gahma. taarruz 
etmişlerdir, Alman kar:argahı 
tamamiyle harap bir hale geti-
rilmiştir. . . 

Kl?nterbury's~ Akın 
Ahnan tebliğinde §u malumat 

vanlır: 
"Kenterbury ~~hri ve dolay-

lan, dün gc:ce Alman savaş ·u· 
-çaklan teşkilleri tarafından in· 
filak ve yangın bombaları atıl
mak suretiyle bombardıman e
dHmiştir." 

(Sonu S;ı. 8 Si.i 7 de) 

"BUtün gun devam eden çok 
şiddetli sava.<jlar esnasında zıı-h-ıl 
lı birliklerimizden bir üçı cv-
~elce 21 inci tUnıen f 
işgal edHmi~ olan Harmat'a. var
nıışlardır. Düşman batıya püs- 1 
kürtillmil§t.ür. 5 Hnziran gccc-ı 
~i J;larmat batı~ındaki cfü(Jman 
m<!\'Zilerinin içine yerleşmiş o
lan İngiliz ve Hintli kıtalar bü
tUn gün sıkı tutunmuşlardır." 

Hür Fraıısıı.lar 
Bir Ha.kem'i mürlafaa eden 

Hür 1'1:anaız '.kıt.alan birçok mu
vaffakıyetler kazanmışlardtr. 
Rommel bu kıtalara karşı taar
ruz it::in kuvvetlerini toplamı}"& 
çalışmaktadır. 

(Sonu Sa. 3, Sü. 4 de) mesut simasiyle bütün Anwıa- sonra Rusya znranna .gcniıjle- mak istemtıktedirler. 
yı kucaklıyacağı iddiası müda- mek emeline kapıldı. Bulgarlar --------------------------------------
faa olunabilirdi. Halbuki ilk alacaklarını aldıktan sonra yan Ad e G l 
günlerde istilanın şiddet \'C bu- <;izdi. Finlt>r )<endi topraklarını . mıra a atasarayı 
ı;.-unetinden ileri gelme bir sü- kurtarmakla mt~~gul. l<"akan on-
künet vo ~izlik varken giln lann da fazla iştihalan gözden 
geçtikçe yeni nizrun ve işbirliği ka~mıyor.ltaly.ınla.ı· Yunanistan-
~·erine milli isyan· ve protesto da ,.e Libvad:ı •k t•ndil<·ıini kur- d •• 3 o l A e 
bulnuya /başladı. Millet ve Yatan dıın hareketine mecbur. 1span-
hususunda bir elbirliği \'ÜCUt taran!ara karşı timsali bir yar- un .. m ag" up ettı 
duygulanndan dof,"an bu tc- yollar kendi rcjimlr-rini teı;is 
zahürkıri müstevlilerin n..' bliyük için ,.apılını~ yardımların !?iik
bir şiddetle bastırnuya c;alı9tık- ran borcunu kfü;iik bit heyetle 
ln.nru görüyoruz. Fakat bu şid- ödemek iı;tivor. Sarı kırmızılı takım futbol kalitesi itibarile çok düşük 

bir oyun çıkardı ve bir hayli bocaladıktan sonra yenildi 
Şehrimizde misafir bulunan Fakat zevkli bir futbol rna- tünlüğü altında geçen maçın 

takviyeli Admira takımı dün çı ve sarı kırmızı takımın ga- ı:;onunda sahadan 3 - O mağlOp 
Fenerbahçc stadında üçüncü Jıbiyetini alkışlamak hevesiyle olarak ayrıldı. 
ve son maçını Galatasarayla Fenerbahçe stadının tribiinle- .Varın tafsilatı: 

Dünkü keşidede 307293 numaralı 
bilete 25000 lira isabet etti 

)filli piyangonun 10 uncu 
tertip 2 inci çekilişi dün An· 
karada Sergicviııdc saat 15 le 
çekilmiş ve çekilişi kata balık 
bir halk kiltlesi takip etmiştir. 
İkramiye kazanan numarala-

:rı aşağıya yazıyoruz. 
gş .. ooo lira lı."tlZ<m<oı mtmart 

307293 
10.000 Ura kazanan tmmarn ( 

073909 017142 30.17!1~ 
{Sonu Sa. 3, SU. 3 de 

ilkbahar at yanslarl 
Dün kesif bir aeyirci kitlesi önünde 
yapılan koşular çok heyecanlı oldu 

Ankara, 7 (Hususi muhabi- n koşulara ait neticeleri b . 
rimiz telefonla bildiriyor) - diriyorum: 
Bugün ilkbahar at yanşlanna Birinci lı.-oştt 
Hipodromda devam edildi. Hi - Birinci ko:ju Çankaya koşı -
podrom, misli görülmemiş de • suydu. Mesafe 1200 metrevd. 
rcC'ede kala.balıktı. Mustafa Bayramın Canı biriı • 

Gazi koşusunun günlerdenbe- ci, Suat Kara Osmamn Hı1.m 
ri büyük bir heyecan ve merak ikinci, Ali Ersanın Rindi üçür _ 
la beklenmekte oluşu, on bin· cü oldular. 
lerce seyircinin yarışları takip Bu koşuya i~tirak e<len ııt . 
etmesine vesile olmustu. Milli lar arasında Serap, Malaca, lr . 
Şefimiıin de takip buyurdukla- (Sonu sa. 3 su 1 de 

Dikkate Değer Bir Mektup Bu Hastalık da Nereden Çıktı ? 

Mazul Alman komutam Ölüm fikri sabiti 

detler Avrumuıın hiçbir mcmlc- Do:;'l.l cephesinde b:ı.hsolunan 
Jı.ctinde bir işe yru runıyor. Bu ise Avı-una birliği menfaat ve yağ
Avrupa memleketlerinde mili!- ma ümitlerile bir nr:ı~·a gelmiş, 
tevlilcr aleyhinde mt•ydann çı- c~ki 7 .. aman sefer lıeyetlc>rinin 
kan olayların aleıade tahrik ve birliğidir. Burnua medeni bir 
tesvikten ileri gelmediklerini, bir dünyanın rnilletlt•r ar:ısı bir ni
propa«anda mahsulü komplolar- zam Ye ideal uğrunda birleşme
dan ibaret olmadıklarının en sinın ufacık biı kı~,h:ımı bile 
açık delilidir. Sabit oluyor ki bu yok. Biitün dünyayı kuvvete 
Avrupa isyam altında insanları secde ettirmek, esir halinde ya
kurban olmayı göze almıya kn- şatmak \'t.' alçaltmak kabil olur 
dar yUksclten ve coştuı an bil' mu? Bir millPtm vatanı, hürri
kanaat ve iman vardır. yeti ,isiklali elinden ahrur da o 

İşte Mihveri Avrupa.da bu milletten hayır kahr mı ve o mil
kanaat ve iman yıkmı~tır. Mu- kt hür vaşamıya luyık bir ma
kaddcs ı.:atan davası uğrunua nevi inkisaf seviyesine yükscl
nEfsini feda eden her fert vatan mişse bu zillete tahnmmiil eder 
toprakları üzerindeki manevi e- mi? Edemez. Nasıl ki, blitiln 
saıctin bir parçamın yoketmiş o- propaaandalara, biltün dahili 
luyor. Bu davada ölenler oldü- hainlere rağmen iste etmiyorlar. 
renlere galip geliyorlar. Mihver Mihver rnanevivnt sahasında 
bütun Avrupayı kurşuna dizme- harbi kaybetmif;tir. Mihver men 
dıkçe bu hareket duramaz. Bü· sı1 nları harbi kalblerinde ve ruh
tün Avrupa.da tek bir fert kal· laı ıncla kaYbctmişlerdir. Bundan 
sa o da vatan ve ıstiklfıl davası sonrası artık sadece bir zaman 

yaptı. Beşiktaşı üstün bir oyun- rini hıncahınç dolduran kala- Saat tam 18 de takımlar hal-
dan sonra 3 - 2 mağliıp etmi_;,'o balık bir seyirci kütlesi saha- kın sürekli alkışları araı;.;-ında 
muvaffak olan rnieafirlerin Is· dan büyük bir sukutu hayale sa.haya çıkt.Jlar. Ufak bir me
tanbulun en tanınmış t: kımı uğrayarak ayrıldı. Galatasaray rasinıi miiteakip şu şC'kilde di
Galatasaray karşısında alacağı kendinden beklediğimiz oyunu zildil<.'r: 
netice merakla beklc-niyordu. gö13teremedL Misafirlerin üs- ( t>onu Sı. 3 Sti. 5 de) 

Mevsimin en gilzel röportajı : 7 
~·~ 

=SÜNGER AVCILARI 

Bravsiç'e Musolini'yi 
·soruyorlar: hasta etti 

uğrunda kurban olmayı gaye meselesidir. 
bilecektir. llii. e\;n Cahitl YAIA.JIN 

Meşhur Ar.ıp cengaveri Amr ıbni Abdüved MUsliirna!l değildi, 
fakat dıptcn doruğa kadar kahramandı. Hendek ga~usında er 
meydanına kahramanca çıktı ve kahramanca çarpıf?nrak öldü?. 

NASIL MI? 
Bunun -:evabını yeni ~efrikamızda bulacaksınız: 

Car 

--
- La yem t "Bodrum,, un Tarihçesi -

Bir san t har· as hakkında Halikarnas Bal kçısı ın 
ngiliz k alına y zdığı ktupla bu a Britich uzeum 

kle okuyun z müdiirlüğiinden gelen cevabı ze 

Eğer izin verirsen~ size lbi:az 
da "Bodrum" un, - ınsanı şım
diki husu:Jiyctleri kadar, hatta 
bazan şimdiki hususiyetlerinden 
fazla ilgilendiren - zengin ve 
jhtiyar tarihinden bahsedeyim. 

"Bodrum" wı, dUnyanın ilk 
medeniyetine beşik olmusındakı 
sır nedir? Hemc:'l bütün ilimle
rin, ve hemen bi.ıtün sanatların 
membaı sayılan o koca mctleni
yet, ne zaman, nasıl dogdu, ve 
nasıl, niçin yıkıldı? 

Bu suallerin içinde, aralarına. 

r-YAZAN~ 
NACI SADULLAH 1 

karışacağımız "SUnger avcıla
rı" ıun hayaö kadar alaka uyan
dırıcı malfunat gizlidir. 

Sakın lbu mukaddememe ba
kıp da, birdenbire bu tahriıi 
sohbetin tndım ~arıracağımı, ve 
asık aurntlı, ukala bir hoca '.ke
sıleccğimi sanmayın. 

Bugün, bu satırları yazmadan 
evvel, muhtelif vatanda5lardan 
müteşekkil bir mecliste, ·~Bod
rum" intibalarımı •kısmen anlat
:mı§, bu arada "Bodrum" tarihi 
haldundaki bildiklerimden de 
behsetn'ıiştim. O gün konuşur
ken, dirJeyicilerimin yüzlerini 
S?k ?ikkatli bir kontı olden ge
çırmı§, ve anlattıklarımdan han
gilerinin nisbeten umumi bir a
lfı.kaya kavuştuğunu, ve hangi
leıinin, ık.oyu esrar dumanlan 

(Sonu Sa. 3. 60. 1 dol 

0 Bizi kim mahvolmaya 
g·ötürüyor, milletin 

temelini kim sarsıyor?,, 

Duçe, Kont Ciano'yu 
kendisine halef olarak 

gösteriyormuş! 

" Sizin için Alman milletini United Press ajansı ltalyan 
kurtarmak zamam başvekilinin müteaddit 
gelmiştir, derhal hastahklardan muztarip 

harekete geçiniz!,, olduğunu da ilave ediyor 
Londra, 7 (A.A.} - Brita • Vaşington, 7 (A.A.) - Um-

nova njansı bildiriyor: . ted Prc.~s'in İtalyadan bugün -
Feldmareşal Von Brauclıı- lerdc donen eski Roma muha

tsclı'e bir Alman generali tnra- biri Reynold Pack Ard şöyle 
fından yazıldığı bildirilen bir diyor: 
mektubun bir ko~yas~nı Alman :M. Musolini öyle bir sabit 
yadan çıkarmak ımkunı hasıl fikre saplanmışbr ki harp bit· 
olmuştur. ı rneden ölebilir. Hazırladığı sl-

Bu mektup ge~en kış Alman- ynsi vasiyetnamesinde kcndisı· 
ya.?a heyecan . ı~yandırmış ve ne halef olarnk Cin.noyu go • 
munderecatı gızlıce her tarafta termiştir. BılinJiği gibi M. Mu
yayılmıştır. Yalnız Brauclıi- "'Olini n iıtaıddit iç ha.Et ıkl • 
tsch'c değil, başka genel kur· rından mu aı iptir. Go tu ıl 
mny generallerine de gelmiş o- c-on filmleı ıie kendıı;ın n 

(So"u Sa. 3 Sil 7 de• i'IJtiyarladığı göriılUyor 
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~ ısa.nın 26 sınclıı, !ng,iliz, A
ve Alman dovlet adam 

lan arasında. görüşmeler ba.şla
aı. Söylem-ege hacet yoktur ki, 
'Fransa mUzakcrelcrdcn hariç 
bınıkılmın değildi. Fakat bir u-1 
mumi tıh b t derdiy c meş
guldü. Onun için • Tarcrcu Ce
nevrede bulunmıyordu. Fakat 
bir anlaşma esasları bulun bi
lirse C evreye hemen fu.rıl
ması kararı mırrt.ı. Dr. Bnıning 
bir tel it te bulundu. Almnnya
nm be~ sene yahut ikinci bir 
si ~ ı nnmn konf&.ansı top1a
nmcay kadar siliUılanmayı art
tmnnm k taahhiıdfuıde bulun
ması ıa mukab ı neı nswehr 
hım · ni on ıkı n en beş 
sen ' ı irm mc müs e e 
dileccktı. 

Ah :.ınya bir silis günü tcskil 
cdec kti ki bunun s:: 1ıs:ı Yer-

y Iu ro naıncs in Rcı .. 
chsw hr ıçin teSb t ettiği yuz 
binı ,.. mıyecekti. Atmnnyn o 
7.aım a kadar kendisi için meml 
nu o n harp malzeme ıni Mın 
alrtbıl ·ti. Dr. Bruning rn k 
bir v dalın istiyordu: U<' t, 
tank g bi taarruz ı::n ıl lal'lna 
mal · olın sına müsaade edil
m i !l yad n bu m rnnui
y k dırılacaktl. Buna muka-1 bıl ba ka. devletlerin hÇ>psi ay
nı · ur !:te hareket etme~ e ra
zı o'tluklannı bıldirdikl i tak -
dırde, Almanya '<la bu tatırruz 
silfilfl:ırına. mal k olmıyaca.ktı. 

Bu t ldiflerin hiç bırinc mu
vafa cliilmczse, a 
uıev u b:ıbso1au il:itıl tın 
dece bırer "örneği,. le iktifa 
ede< ekti. lıu;ılız ve Amt.rikan 
mt.. ıhasları, :Mr. Mac Dona d 
ile M r. ı.mıson, Alrn n l fi 
nın h ;:lı ve makul ol uğunu 
teslun ttner. 

Dr. uning'in ı1ro3 si c:n-
diaiıır blig cd1ldigi 7.aman 
Sinyoı Gt:undi de nynt uıüta
lead bulundu. Bir uzl snuıyn 
varnı k ümiui hasıl olnıu.cttu. 
Fakat rruya acık dlpioma ı clt•\ 
resı added'leıı v.amıınıınıztlan 
ziyade Rena:i~ce çağını hu- 1 
brlntun bir eııtn'l<n yiızundcn 
u n m akim ahlı. 

Bırka a!ta ev l, A ı< ı a 
da b cti.nilıur başk 1 mtıh:ı 
bı vukua gelmışti. Hemen sırf 
Dr. Brüning'ın gayretleri neti .. 
cesin , ihtiyar m on 
Hind• ıburg. Herr Jiitlcr'e kaı ı 
takriben nltı milyon l zla l' ~ 
le ıh ıcı dofa olaı-dk intıogp e
.dilınu; bulunuyordu. O uz. nlu 
~ıilyon rey .a~asmda komüni. t 
namzedi dört milyondaıı az ey 
kazanmıstı . .Bu da Führcr'nı Al 
manyn n. kızıllardnn kw·hı.rmı 
olduğu yolundaki iddia mı tek
zip eder. 

ihıınettarlık "Ve sa:dıik t 
reşal \'on Hin buı;g1nn bariz 
ve forık wastflaıını t~ kil et
ıncz. Dr. 'Br:üning'e bu kadar 

Bımlan söylıyer'Ck Ferhadın 
~ üzi.ıııe bakıyordu. Del kanlı: 

- Ef di Hazrc .. I i 
e ·m . .: uv k o ııı 
tün mai 0 ni:ile hır k 
balımz 't mm ediltr. 

Hil ·im \inç i inde t l . 
• - Şu .. L:ıksvcl mel'unu, zın 
gıbi de~ Ji ve dost kı t:p-d -
le tr..w ya vemle oldu. Bun
dan dolayı ha}'dUtlu bd.eüı. af e· 
dcceğım g liyor. 

Cemsit Efendi kilrdeşine dö
nerek: 

...... Bu teşebbüs yalnız beylere 
hızm t n tasından bizım için 
nteresanclır, diye sanma.. Onlar 

ve bilhr.~ n bu d hkanlı istik
balde b r milyoner olacak. Sa-
raylara, rnücevh r re ve büt'iin 
brr hüklımdal'lıY.lı sahip ol rak. 
Bizim zahmetımızın bo mtmc
si ihtimali yoktw. 'Biz d bu 
servetten ve bu ıstikbalden 
tifade edeceğiz. Hş.ttii. bu a
denin n · betini sımdiden tayın 
ed rek hır mukaveleye baglıv -
cağız. Binaenaleyh t cbbtis bı
rlm hes bımıza bir iş, ticari bir 
muamele mahıyctındcdir. 

Ferhat nya<!a kalktı: 
- Her şeye hazırım, dedi. ls

• tediğiniz kilde mukavele ya.-

·.-...o~ ....... n riliyor: Bun-
dan bir müddet evvel Bclıçenin 
ÇerçioP"lu k y· de Esma Torun 
ismınde bır adının olwnıi ve 
bir kimsenin yaralanın 'le ni
hayetlenen ir \i a o , bu 
vai.anın faili kaçmıştı. Jandar
nuılar tarafından yapılan araş
tırmalar sonunda katil Kadirli 
kaz ,nun ·öyünde a
la.nın:ış ve müddeıumumiliğe tes
lim olunm~. 

Yapılan in lamede su lu sa
nılan adam D .ma Torun'u sev
d !ini. t k ndım yUz bula.
ıru?.yı a hı .. ı av tilfey.ıvle 
sc\1gılisini öldilrdüğümi söyle
n tır 

* e Bclfllın kö-
vlınden İbrahim oblu Halil Pala 
bil' la lestntlen dol yı a-
ralan ık b:.ılun n Avnı köy
den Aiehınet A ıkgozoğlu Ah -
met Ar.ıkO'özün te~vüzünc uğ
o:ran11., 1 o.n k v~a n tıce in-

" baba:sııun ynrdımiyle Ahnıet. 
Halil Palayı bl'Ş yerınd n ağır 
su t c y ralı arm.;. ka m.ı.şsa da 
Jand..ı.rmal r tarafındn.n yaknl..'l.
na k mitddciumumlli{.re testini 
edilıniŞtir Jır itralı olan Ha
lil 'Pala .Ad memleket hasta
hanesme "a.tıı ılnlUjtır. 

Memleket, .do~uz sen~de 
yeni müessesel r 

kazan'a-c k 

~~~--ıoı----~--

K a sde n 'Çtmuğunu 
üsür üs? 
' ' t;ehzadeb; filllda oturan güm-

ruk memurlarından Ramazanın 
kını3l ukbule ı:tıaklınıda 'im.Sten 
cocuğunu d.üsürdUğü ıd ·ıuuy1e 
takfb:z'tn. ebaşlruımı$tır. 

dcrck bır kan dökm"' sarhoı-ılu
ğwuı 11ofsini tcrketti. 

Bütün !> nl , Na:zı jınıı 
Almnnyada tmna.m n yerleŞtıği 
?.aman kendileri icin neler ha
zırla ığııırı. .dair Almanyanm 
kon~ bir 'htnr ımıct.i"" 
nı gö ek lü.zım ı. Fakat gan
gster metodlarile birlikte kes
kin gangster zekası da .f.aali
Y t.teydi A turya.yı :ilhak is
tik m tine d gru ılk fl k ca 
adımlar atılmakta olduğu ra
da, digcr evletler a:lı'te bir 
.emniyet luıvası ı inde gıtflet 
Uj. • n yntırı ıycırdu. Bırlmç 
sene içmde üçüncu eh J ıAv-
rupaya hakimiyet evkiınc. 
p::1c a; ttr cak 
tarih ba lrunı?tır. 

YENi SABAH 

Dün yapılan ananevi topla 
tı · lar a ıldı, ek 

Gal tasa.raylılar an'ruıesi pi-
1&.plarını diın t 10 da. mek.
teplminde yem· rdir. Mcrnsim-. 
de ' ali ve Be ye Reisi Dal -
tor L tfi a Galatasaray 
mezunlır.ı ve lebclcri 'bulun
muştw·. 

Sa.at 10 da oondonun çaldığı 
İs!litlfil ~ miltcakıp eski 
Galat:ısarn War hatırlanmış ve 
bUtlin Gola.t vhlar biriblrle
:rivle bu glımin verdiöi neşe için
de şal ya başlamışlardır. 

llk o 1ıl cımnaetik hocası 
Mazhar Hova aı kJ<laslan tara
fından al ı .o .a edilmistir. Top
lantıya ı ırak oo n GaJ t:ısa
raylıla.r g· dıısl rine san kırmızı 
kor.dem ile gul talınuşlardır. Sa
at 11,30 da. Ahmet Ağanın çal
dığı tıarnp ıle mlsafıtlerC<on-

--o-

Yokluğun sebebi11i 
al yük ettiler, 

çıktılar 

ruans salonuna davet edil }' 
tir. Burad Ccmıyct Reisi Fuat 
en ya. 1ı Gal araylı Muhtnı 
İsfcnd.i aroglu, Ercüment I ·
rem ve 942 mezunlarından Ca
vit Ergınsoy söz söylemişlerdır. 
Bundan sonra Maarif Veldlı 
Hasan .Ali Yücelin, Faik Hoca
nın, n:ulelinin, Galntnsaravlıla
nn ve Abidin Daverin gönder
diı'?i tebrik tclm"a.flıı.rı okunmuş 
ve alkıaj,a,nmıştır. 

Müt.eai'.tb n yem khan ye gi
dilerek nn'anevi pıhiv yenmı ~tir. 
YcmcUen sonra törene ıstirak 
edenler, hep beraber nı kteptcn 
çıkarak Taksıme gitnıisler, b n
donun çaldığı İSfütlfil marşını 
mütea:kıo CU.mhuriyet Ubid~sine 
çelerut koynıu~lardn·. 

--0-

0ün giizel 
bir llonser 

verildi 
Son <>iinlerde bazı çeşit Sl2'82'n Dün saatJ.6 da Eminönü Hlil-

ve tlitiln.lcır bulunnmıyôr. Yeni kevi salonunda Halkevi orkcst
zrunlan:in.n sonra birçoK: kimse- rası şefi Cemil Türko.rntan ta
lcrill i<) flderi çe.qitlcri debiş~ rafından çok güzel bir konser 
dikleıi ve bın leyh çeşitler- v~ilm~tir. Konsere İstikliU mar 
d · tihl" k ik'"-- da :a. · şıyle başlanmıştır. 'Oç kısım-c ıs a m ı.cuırun mMllun ..:ı-- • ı.. • 
d -· "kl'kler ... t ro·~· "ddi Uölı ıbaret olnn "'u kouserın bı-
t!glşı 1 e ıgı 1 a o- rinci kısmında halkevi orke.~traı::ıı 

lumzyor. tarafından Fı·. V. Suppe'den 
ı-A1Ukndın1 <l tı öğrenillliğine MaçaN<ızı, '.B. Bczct'den Cermen 

göre, bazı b yilerde sigaraların potpuri, W. J{6tb!lbey'den Ha
bazı çeşitlerinin bulunmaması vay ~rkıları isimli eserler ça-
b d iloti ehnektedi Y hnrnıŞtır. un aıı . g r. o.pı- Ainci kı.smıda, Bayan :Rah-
la.n tetidklerde lcc ser. ·klor- san Dillllll' e Sevil Konutti.lp 
yan, ''mıicc, eııfiltı. giöi lüka ili- tar.a.fından k 1an ve piyano ile 
"'ill'a. iç-enlerden btr kısnınıın H. Lichn.er'den "Lfile", L. 'Beet
:2all1Cian sonra. bırlnci nevi iga- hovcndcn "Eliz lçin", J. Burg
ı:a içtikleri, binnci nevi sigara mullerden ehil ter arnmnlsi, 

H. Van Geelden Kelebeltler isim
kuJlananların dıı. (Jimdi halk si- li parcu.lar çalınmıŞtır. Minfnuni 
garasına c;.bet ikleri arenıani.st ve piyaniSt b ~ 
nnlaşılmışllr. çôk alloşlanmışlardır. 

~~~~~-~~-

-------·- -- " 

- -

Abduı"I'tlhmm1 bu sorulnnı, 
ta.banca kullmıın:ıyı bilınedıp,inı 
ifade tnıt;; \'e ft1mnüa şayan· 
bır aı mtiaJ'J olı:rrak Omeı To.m.
dın ısnuni 'V ı mistır. 

J>avlot bundan sonra menuu 
değıştırerc • bır orovocatıon k r 
şıgınd.a kalmdı6 akdinle pro
vocatı ur'e kat ı takip edılecek 
hareket tarzının ne -0lac.a.ğını 
bilip hilmed· ~'ııu de) Ahdumıh· --.-......_ ____ _ 

• 

mandan sornrıı tur. _ 
Muh~re;m hu. amlerim. ) _ .... _ .. ____ -------ı-
Şimdi m~ d fa ol rak kull n- t k [' o .. 

<bğım bu Uı.bir üzerine yüksek -· - ıı;:--- _ 
dik.tmt unzarl~nızı ~e~o:ıek i~- ( Baba ic r) rtı o.{ 
torım. Pro o tıon tabırı malu-
munuz oıauğu ~·~qhilc 6iliınızd" faydası Vdr 
(Ui.hrikC'ililt - fc t<;ıhk ı unlu - D 
mına g" m • dir. CProv • .:ltı · rel~rtl". b !. 
cur) ün ise (t hrikçi - f sat~ı l 
amnck olduguuu kol&_."hk1::ı. 
kavrnm l<ta:yız. 

a:vlofun ·Karnılofun mtid!l • 
faalarmda çott sık olıırnk bu 
kelimeyi kullunthklarnıı ve bu 
!kelimeye bel bnglntlıklrmnı gör 
düğütriUz ve bu t-ilbır Pavl<'iftun 
naklen Abduınılıman turnfın
dnn ifade efüldığı içın u nok 
tayı, haiz bulundQğu hu i f' 

( ğmA a lıemmiyetiııe bınn n kayd ·tm,. ~ 
•---..."- istedik. 

• 'Pavlafun bilumıhnuı.ntlan 

Fatihe :gidec ği verde Bebeğe gidip evmı arayan 
zat :Boğa'Z apuru yerine Yatova vapuruna 

bindiğini anlayınca. şafak attı 
Onun 

:ma urllur. Gen 
fly:ulı ı d l;Jt.le o1du. 
ders crlı 

cebine doldururdu 
vnpur !!l tcsındc çok defa par
Hcstisilnün Uttınila mesai g mle •ı
Di gbrenler olmuştur. 

U d k t>oylu, büyilkÇe IJ -
1ı, g uklu ttır. O kud 
dalgıntlır kı etcı.Uhc ~Uh e::criu 
musvcddC'lerı yerme ıruıtbıuıyn ns
lını v:crdigı, y..ıJmurlu güııl de 
~ ıle ra glrdmi, fes d v-

ruıde pıi k m onuııd do tı 

çok lilınü tur. 
Eltnde blr 'Çmltn tn;ımak fttyat 

haliudedtr. ı:Fn t ckserlya 'kendi 
çanı.ısı ycrınt: mektepte olmı 

oglunun çınt.a ı ;:ılır. 

Ustud çok defa ,F,ıtih .tramv: •YL<
nı:ı b.ı.nel'. llı yerde dalgmlıklıı E

nılı on.u • D bek ır mvtıyına bın -
ek &bcğe -J:nd · gıtınlli .ve 6011 

istasyonda c ·m ru:arken \Y ptığı 

Dairedeki ıırkada$1 rı b r gtln 
onun yctllclt ~ntasını rnk evu1-
den getirdiği yemekleri yerler, ye
rine ~~kn yanel.ler koyarlar, Sa
'Ylll Ustad lılç :tnrkuıa varmadan 
bunl:ırı yeı, b :ı:ıı.n tıayr tle sorar 

- Allah! ll:ıh! Bu b lık ii:ı 
nerede çıktı? 

Yahu~: 

vmetli.; nu bil Iklerı 
halde 'Yine en ıntır ~mym tar, lıh 
bu kadınlar ne ktıd:ır dnlgındırlar .. 
Diye öylcııır. 

nlerde bir l .. onfe \er-
mek uzcrc lloj.-ı çınde bir yere 
gidcccku, s:ıbahleyin erkenden 
çıkiı, Köprüye geldi. Fakat illet 
burada da yaka uıa yapı,stı. Bogaz 
vapuru yetine :Yalovn " ponıım 
bindi. Eskı ıırkadıışlarından Utrı d<' 
Kaplıcaya tedn\ iye :gidlyornu. 
Kendfa.iue eottlu 

- Vay hoc:ım, ne yi 
Yıılovnda ne ı11n var? 

Ust: d o 2amnn i ın far .m 

h t<ın z bllm-iştaaı.ısr_..,. _____ .,....,..,_...,_.,,""""'._.._,, __ ı;;ı;mı_,..., 

<lğrenmek ıstedi"'ı seyin, ohı1ı 
"biten ı9leri günUn binnae tl:ı va
sıııa ihaMtle keyfiytfti saf hı
yetlı 111erciler:e ıhbırr etmesi ha
imde hakkında 'neler -vrrpılucu
ğını kestirip ke~ırmedi~h1i an-
lnmnk ıve bu rt.:ınca sualle 
Abdurrahrn:rm hem manevi 
tt!lıtlıt altında bulw1durnuı.k ve 
hcnı de t m 'bir ıdealist olup 
olmadığını yoli ama.k olduğu 
meyaandadu·. 

AbdUtTahinan bu suale k r~ı 
(ihbar, muh1>ir ıcin ö!U.mli da· 
vet e<:ıer) tarzında kı""cıca ve 
kanaat.bulu; hır c \'a,p \'ermi5 · 
'tir. m 

"Pavlof: nldığı bu cevaptan 1 
• 

mutmn.in ol k mevzuu tek
rar. bdu:r.ralınuı.11111 ıtımndı:ı. 
deö-er o.rkad:ıelarınuı kimler ol
duğuğuna ı.ll tletnıiatir. 1 

ömerin) ismi yeniden ileri~ 
süriılünce şah. i ve aile\ i lı ~u~ 
tı: ni nlı olııp olnındığı Mk· 
kında izaho'.t ıstemi. • ' bu 1 u
susla da r veril ıı izah tı dm 
Jedikteıı . onnı Ömere bit· y 

nzdirn d n d .. e mü · u:lcle 
hakkınd ne .d und!iğ"niı ö 

ldmTü.l maun bil· 

• • 
lkt at, Uı uf ı. 

m~ıntı<ıyız. En ufmc ır ~·v 
f yd d .ım lıyız. Bu y 
crrl tlen ne kadırr km: 
sthhı bır ttl~I 'ttpıhn k lıt 

:Ru ı .... , ucuk ınmr!crı t o 
mz. Tanı bu mcvsımdı.:: v t ,ır 
K.ıouklın·ım uı f> tııce • 
Bıı kabın ıçıne koyunuz. 

<Bolca su ilave ıruz. ı 24) 
saat zur mtla bu suyu \ -5 ~ r .. 
fa d Ji tiriniz ki acılıftı gtt ııt 

on bır suda yumu ayınmyıı 
lkaJ ır haşlayınız . .B ı..... b r ·n 
cer tle ;eKerli uyu knyn. k ---====-=================:-=::-=:.-::::==== :..===::==: şurup kıvamına getdı~ı nun 

--
pa-·ız. Ancak ir an -evvel yap -
hm val 'nıız az 

x 
HAREKET HAZTRLIGI 

Ertesi gi.ınden itibaren Hn
şiınle Cc~ıt b ... b a v d"ler 
ve bır plan hazırı maya bal'}la
dılar. Bu ,pliinın birınci kısmını 
a.ra.lıı.rındaki anlasmn.. İkinci kıs 
mını Hindıstnndakı talrtın fethi 
te ·ıl ediyordu. 

Bir nralık Snranın, Rahmi E
fendının ' Ferho.dın da ıştirfi.k 
ettiği h "° e anlaşma esaslan
nuı t biti dtl ünülmliştü. Heyet 
~ cin.. kat müzakere ;ve 
mim k al n · uzattıi!ı an

dığı i ın her şeyi B<lŞimle 
Cem;· · karar ultına almaaı 
tesbit dildi. 

B" 1 ce adeta bir şirk t re. 
ili etti. Bu irket, e\wela 

carnba.Zluın yi men plnnndnn 
ik · ine devir ntmeyi lm.rarla"Ş-" 
tırdı. ~alnız "Dctle,, ismind ki 
fil bu mu.ameleden luıric bıra .. 
kıldı Bu hU3USta müstnkbel 

Racanın - tçı bır ısrarı ,_; dı. olan iki kardeşe derhal 500,000 
Hfı.şim, Cem , Sura, Fer at ve Türk lirası tediye edecekti. E
'.Rıı.hmi ar.nsın a bir mulmıvele ğe.r iki kard ten bırı öltir veya 
ımzalandı. Bu mukaveleye goıe kaybolursa geri kalan aynı mık 
beş kişi arasında. bir şirket ku- tara sahip olacaktır. Mukavele
ruluyordu. Bu 5irketin gayesi ye Hfı ·imle karısı buna benzer 
Binnarı Sen m oğlu H yri bir madde koydurmak 1stemedi • 
Senk'in torunu olduğu anlaşılan ler. 'F'akat Cems'dın ısrariyle 
Ferhat Ramador tahtına. oturun gaye husule geldıkten sonra Ha 
caya kafua azını n maddi ve ma- şim ve refilcaaı S r nın bütün 
nevi her ttırlü yardımı birbır.iıı- ömürlerince cfah ve Eaadet i-
den esirgememesi idi. On bm U- çinde ynşarnaln.rını müstakbel 
ırnlık bir serma konuyor; bu Raca temin ede,.ekt.ir.,, Ş('klin
sermayenin dörtte birini Cem- de bir madde ılave olwıdu. 
şit ve Rahmi kaıd ler, mütc- Bir lrnre bu mukavele iınzala
b&.kisini .ffii: im ve Cnınbr.zhn- nınca iş, pratik hazırllğnı t -
nesi temın ediyordu. Paranın mnmlnnınnsıııa 1 lclı. Rahmi E-
sarfı ve ketin her türlü idn- fendi istifasını dı; cam 
resi miıttcfikan Cemşide bıra- ha.nenin devri mu l si ~ 
kılmıştı. Her hususta ona biıtün dü. 
aza ıtaat d ekti. Ayrıca F r- Bunlar olurken Rahmı 
hat hmn iki k& e, hem b ba di arada bir m 
ve anne dedj !l Hu ımle karı na yor ve JoT.ef h 
gaye tahakkuk dinccye k dar alıyordu. l3u 
itaat etm yi taahhilt edlyo u. bilvi tı ı e ti 

Bir 1 re Fı hat tahta Qıkın- miş, <' y fin 
ca kendı ine bu hımı.eti gormU~ı zclınin de 

mamıştı. Bütiın tahliller bo 1 bu incu·lerı ıcıne tnuz. n r ' 
cıkınUJtı. n a ı:: küçült bir ti!"- t~m kaynatliktan sonm b ı • 
rübe ~ -.wıldı ve- v fi•ıcanmdn - lımon sıkara-k at ten ındlriniz 
kı kar sık yid n b r damın Soğııyunca (kavanoz>. 1 u 
'bir l cdı'luı ıcl" ~i su a lrnrı tı- c:ıur ııuz. Çok lezzetlı hır 
nldı. K 1 ikı d kikn. İ""indc kn _ k zmınnş olacaksınız. 

k ld B re lın cok t dnsı " ratr 
~ . . u. • 

1 
~ bızh·!l. ı> .. hgı ~iderır. Karın 

m ıd h a ı .e Fcrtuıdru mlarını ge irn. Öksü:ruıre C'-Ok 
hüYiyeti hak ndıı l .. im ye bır 'yı g lir, t'ilcuda kuvv t v€rır 
şey ~ ·lPilllW; ordu. Ne bı a Ço uklara ve ~tiynrt:.ıra. l'.Ok 
ne <lo :f.lı r haberdar cdilm~di \•c mlınasip bh re eld.iı. 
Jo din suıl ... aısti l~i hır kine Dr. :J.P:,fız c.,1101 
o.tfo.tundu. 

• 
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m 
dır. 

._ __ ger A ve ları 

Arıtemu ya", Hazr i lsadan 
tam 475 sene evvel ol n, kral 
Lv -tlamıs'ın btiyiik k dır. 

Bu kız, yerytiztinun ılk, ve en 
genç iradın arnıralıdır. Çünkü, 
lsadan 4 O itene evvel, meı: hur 
Sal ımıs de.naz muh. ı ebesine, 
llmdi filosıyle, ve 1 nhlann 
muttC' ıki olarak iştirak ctın ş, 
Vt: h nuz yınai üç y nda bu
lund gu hal<lc, o harpte filo~u
nwı lwthaud nlığını bızzat lren-
cliai ~ a.pmıı . 

Bu muharebeden soma, lran 
hukümdarı Serhas: 

' O gun. dıv ır, kadınlar r
:k k gibi, ve erke er kadm gibı 
hw-p ettilel' !.. " 

F kat gelm görün ki, er kek
le ı daha kahr manca dovti
şcn, ve düsma.nlnnnm faik si
.lihl&ruıa. boyun cğmıyl'lı bu cc-
8tn" killdm. günün b'nnde, hır 
~ .ıuyah sm önünde d 7.e geli
)'Ol Dard..M1us adındıı b r gen • 
er ajlk hıyor. Sevg lı ı 
kı.:. ne kaı ı ıhm ikaı daua-
nmc , hı1,; tcı xldütsüz uşakları
n emır avcrıyor: 

Derhal g57.lennı O) u-

Mılli Piyango 
e En on e ı 

lngiliz-A an kuvveti ri 
b·r çarpışma 

Midvay muharebesi 

Balt k denizin e 10 Alman 
gemi m·n batırı drgı 

b.ldiritiyor 
[A.A. 
hu.l sa 

So t tebliğme göre, Ru ya-
da b ıl de Jı • 
va fa liveti olmuştur K lw 
c hesınde Rus müdaf ı ı 
yarnuya teşebbüs cd n Alman 
kuvvetlen pusAUrtülm ur. 
Baltuc denızınde 10 Alın u g -
misının batırıldıb'l bıldırilivor. 

Ahuaa Tebfiğiue Göre 
Alınanlar, merkez ve 

kesımle nde Rus Kuvvetlen t
raf:ındaki m bin.z d ha 
dara1tıl • ı, Rus hıicumları
m~ urtüldngunü, Sovy t
lenn \ Ikof kesimınde hucum-
1arıw tekrarladıklannı, fa.kat 
bunlıınn bir netice vennedib'uıı 
1ddia ediyorlar. 

Sov,·etler, Leningrad cephe
sinde de yeniden yanna. haı-e
ketlerine teşebbüs etJılliler<lır. 

---O-

Hit1er, Finladiya'mn harke 
yeni kuvvetler sokmasam 

istiyonnuş! 
on 7 A.A > - Ha 

rı ıye nazırı Co il Huıl 
Hı leı rn Finlaod yayı Mih 
al yhtarı a eme karşı d 
upheh b r vazıyete sokmak 

maksadıyJe zı}at ·t ettıı,"tlll ve 
esasen b ı zıyaretın Mihvenn 
asken hareketle~ Fin andı
Y nın yeni ku~ etlerle ı lı a.Ju
n temın ıçm bır bahan oldu
gunu ılave etmıstır 

Admira Galatasarafi diin 
3 -O mağlOp etti 

-SON-

Bravs~'a soruyorlar 

- &us araf ı 1 11 ri.dP. -
KoloN)'ado 7.arar Gönüi~ 

Tt~ Si"il iok.! 
lııgıhz bava u ~ tteruıın Ko

lonya ve Essene k aptıkla
rı ha.va akınlarından bahseden 
Abnan radyosu evv 
lara ı tu .c eden 
70 oldu unu so 

WD 

"G ı.ette de Col ıe ' ı.ae 30 
mayısta y. pılan akından b Jıse
derek bundan sonra Kolonya 
şehrtnın halkı şehırlennc elv da: 
diyebıl rlt!r, demektedır. Guete 
zanır gonnemış b r ek s vil da
hı olm dıgım SÖ\: emektedir 
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KAT'i TE>RIKA No 
117 ıf RADYO PROGRA~ 

ÖROK ALI 8 Haziran1942 

~:: =·aa-ı ::ı: =:r· aa-
Nakll ~e iktibas hakkı mahfuzdur 100 orlre3- ze1.eei (GAZOZLU) 

_ Blılm MUBtafeler filin azı madı. Yörök, bummı atırd.11, bir U:S =eri. ba-, ıa~ :::~:- L 1 M o N ft ' ft s 1 .,ur- buna! .. Hafa.liyle ~· yandanda çengel vet.iştirmiye a.oo Küziıc. 21.00 Ziraat taık· 
~·HM; aceJe ıetmlyor. Sinirlen- çahşyordu. Süre .tire ti bmıı 8.15 Evin saati vtmı 
~. Oç buçuk saat a.yak gü- dibine kadar getirdi. Arbk. kır 12.SO Program, 21.10 Şarkı ve 

-8ıe t&ha.mrnfil etmek. dayan- ca meydan bitmişti. Belki biraz ıus Kanpk pr- türllOler. L t• h • 1 1 k 1 
ınak, a'brotmek <loğrusumUhim daha eürerae N' :kazanının i- Ju ve tür- 21.SO (Güntin ~ ezze 1 OŞ •• ıçımı o ay 
bir bap meselesidir. Ne kadar çine ri~akt.ı. Jriiler, ııeleleri) 
~ iı!e o kadar sakin ve tem- Seyirciler, ayağa b'lbnaf. ıı. .. Ajans aa- 21 • .0 Radyo aen- MARKASINA DlKKA.T: Fiyatı 60 kuruş. 
kinli.. Za.va.llı Çoban, koca göv· heyecanla bağınvorlardı: berleıi. foni cırua-
dMiyle saldı durdu. §imdi ne _ Haydi Y~!.. ıs.oo Müzik. trası. ••••••••••••••llıııiSıiiıhhiiiiaiıitllviieilfıiiıitimi. iatiilMiliiuiiia•veıiıın•e•t•V•eiıiık•illletiiııiıii.niıiıiniııinıliiılhllsa•tın•1•h•ıa•iz•~•i•r•. • • 

J'apac&k b&kalnn!.. - Vur.~ apt"t~. 11.00 Program. n.so Ajam ha· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ - Yenecek .. Hem de bir elde - Yetip çengeli!.. 11.03 Radyo dam berJerj, 
~.. ~ ve Cazgır kazan diJıbıde orlı:eatr861. ~ ıtapgnq:, 

- Öy'le.... ~~ da heye- 11.M Fasıl b9ye- l9JO Ajana 'ba-
Dft'ken birdenbire Tih:11ğön \AUIMI &,,""f'ia --L&l&I"". Koca C<>- ti. berkTi. 

humma tek ca.praz w: budama ban. kökünden kopm\lf sel önün. JM6 KON&Ş1nıı. 
ile girdiğı , e bir E>.Jde hamam de giden bir -kütük gibi eüzUJ.tlp =================== 
bohçası. gibı devşırerek altma darma d.'iğın gidiyordu. Nihayet 
Udı~ görüldü. On binlt.-rce e:e- ~ö~ük Ali, hasmıu!I- ~eli ~ 
yırcirun gözleri Yöriiğe ~vril- ti.ştirdi. Cengeli yıyen Çoban, 
mişti. Evvelce şu yolda: boylu boyunca kaz.anın önüne 

_ Yörük, gün-..ş yap t>e!.. ve meydanına sırtilBtü düşt.i:i. I 
Dıye bağlranlar da ~ Kahbl kabbına mağlup olmuş

b.rdı. Çobana ne oldu diye biri- tu. _Bu hali görenler be\•tt.anla ı 
birlcnniıı yüzJenne bakıyorlar- ba.:,ö-ınhJar: ı 
dı. K-Oekoca Çoban, kuzuya dön- - Oldu. .. 
mu.,tü. Bir hamlede alta dliş - - Tam oldu ... 
mU.ştü. Yörük Ali, hasmını al - - Yaşa Yörii'k ! .. 
(JDa alır almaz, 'bekletmeden Arnavutoğlu ile KavlUK>ğlu 

Haydarpaıada 
müessif b 1r kaza 

Cumartesi günü Hayda.rpaı,a
da miicsslf bir kaza olmw-. Fet. 
binin idaresindf'lti lokomotif hat 
üzerinde manevra yanarken ~ 
vizörlerden Ali lokooıotifie bir 
vagon arasında. kalarak ezilmiş 
ve ölmüştür. Tahkikat yaJ'11-ı 
maktadır. 

Kiracının marifeti ( 

İNHİSARLAR 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

I.' - Çay ve kahve f iatlarmm arttırılması hakkındaki 18-3·94 2 gOnlO 
ve 2-17555 sayıh kararname hükümlerine göre Ziraat bankalarına, Mat 
sandıklarına veya GOmrOklere yaptırılması !Azım gelen paralardan henüz 
ödenmemiş olanlar 1 Ha7iranda yOrürlOğa giren 4223 sayıh kanunun 
muvakkat (4) üncü maddesi mucibince 1-6-942 tarihinden itibaren on beş 
gOn içinde inhisarlar löare~ine ödenmesi lazımdır. 

il. - Ellerinde mevcut mah olanlar bu mallaran satan ahnarak bedelle
rinden borçlarmın mahsubunu istiyebilirler. 

m. - MOddeti içinde borçlarmı ödemiyen veya mahmn saten ahnmasını 
yazı ile talep ve malına ait vesaiMI ibraz et miyenlerin borçları Y. 10 
zamla ve tahsili emval kanununa ıöre istifade olunacaktı r. 

lf Aakerllll tıl•rl] 
Fatih aekerlık daireelnden: 

1 - İskenderun, Antakya, Kı

rıkhan, Reyhanlye ve Yaylfıd8' 
(Ordu) askerlik şubelerine merl' 
ll'Up 321 - 322 - 323 - 324 - 325 
326 - 327 - 328 - 329 doğumlu bil
tün ihtiyatları talim \"C terbiye 
maksadne ee!p ve ~k edılecekl~ 
dir. 

2 - Toplanma iünü ı 1 Ha2ira. 
942 ~ gilnü s:.at 9 dur. 

a - Bu tubeler halkından olup 
latanbulda bulunan miikelleflerin 
tstanlıulda kayıtlı bulundukları as
kerlik IUbelerine derhal murnı;aat

lan. 
4 - M.Urtıcaat etmiyenler hak

luoda kanunl takibat yapılr.caiı ı-

Yazhp &ideceklere • 
Hasır Koltuk ve 
Mobılyanız. le Dı budak 

rıgacından b:ıhı;e kolu.ıklannıı.ı 

her yerden ucuz 
l.tenbulda Rızap.afa Yokutynda 

Cl6 No. AHMED FEvzı·nın 

ASRI MOBİLYA 
- Ma~azasından aluuz. 

' AKBA Kita be v· 
&Akalar Caddefti 

ANKARA 
Her düden kitaıı, mecmua, p
zete ve kırtuiye sabi yeri. Her 
ilaanda kttıııp siparill ve aboae 
kabul edilir. Şubesi 7oktur. 
T,lefon: 13'1'7 

ve derhal Mnp künteyf' geçti. da ayağa kal:knuş seyrediyorlar
Haanını künte He aşınp işini dı. Onlar da heyecana k.apılm.ış
bitirecekti. Fakat Çoban, gide- b. Çapraz tam ustaca. idi. Yö
ceğini a.nl.a:ymca camnı dişmıe rttk Ali, humını yere vunın<'.a 1 
t.Rktı. Biililn kuvvet ve mahare- bir adım gen «ele.ildi. Dil,ilerek 
ünı topladı. Tek paQR kap;trak, seyircıler~ Juı.r~ı galibıyet te-. 
daha Yôriik, kUnteyi doldurup ~nmı.&ıu ba~ı. Çoban, bitap! 
treHmeden dizleyip dcığruJ<lu. Ço- bir halde• <>Wm .. ru yf'rden kalk
buun bu, mukabelesi şaJ1eeerdi. tı. Hasnımın yaıunu uğr.ıı.medan 
YöriNl wr'8ınadı. Hasmının e- ifa.zan dibinden kac;tı. Yörük A
Jinden 'paı;8.81nı bir budamada li ~ ka.z&n dibinden bırakıp ba
eklı. Çob'd.11 ayağa kalknwpb. baAıwn yanma gidi·,ordu. On 
Zavafü Çobun, bu, lkurtuluşumı btnlen~ Meyırci ba"'n.şblar: 

Bakırkövünde oturan Fehmi 
evinin alt ·k:ı.tmı bir müddet ev- 'I 
vel Salihle ka.TJJ.',ı Kadriyeye kira 
ile venni~ir. Fehmi, JlirSı('ıyı 
ıko{ltrat müddeti mttiğinden t.•v- __________ _____ ___ _________________ .. ··--------.. - · 

safer S&yanık çırpmıp bir nara -. Yörüık, meydana Çllr ! .. 
~: Yörük, bağnşlara kulak as-

- Hayda be!.. madı. Fakat heyecan büyüktü. 
Yörük Ali, hafif gül\imllf)(ti. Ba~ranhu· roktu: 

Mukaıbole etmedi Yöıilğüa ha- - Yorük ... Meydana gel! .. 
fif gül~ni seyirciler ~ Nihayet ~~!, old~ğu yer-
müttü. Enki ve, usta peblı- den firladı. Y orugun elinden tu
v~ Cobanu: ne hale geldiği- tarak meydana 2J0rla. götürdü. 
nı ~;.,ıeroı. Onun kUnU! ve Y&ük, uamynrdu. 'Meydana 
sarmayı bo.şnlt ıı tek PMf& ha- plen Yöı ült, b:Jlra teıme.nna et
vaya ıkalknw;ı haırta bir İaiWllll ti. Seyil"\.iJtt bAğİ'lflyori&rdı: 
ölüm döriiııd~ ve haleti nezih- - Yaşa Yörük! .. · 
te bulunduğu zaman yorgan pa- - Aferin Yörük! .. 
ralaması Wi.reketi olduluna bük Bu •ır.Mia Yörüs(ün a.kbna ~ 
met.mislerdi. Ç-0ban halli ve len ~u oMu: Gidip Ama'rtıtcğ
iri yapllı bir delikanlı oJıdutua- lu ile Kava.oğlunun etini~ 
dan Yörüğün eündeo belki boş Der~l olduğu yuden ... -ürüdti. 
'"1Jup böylıe bir muvattUıyet Kavuoğ!u ile Arnavutoğlwaun 
eWe edebilirdi. Yörük., hasmı- yawna pkti. Eğilip Arna.vıatai
nın h~ketine .nihayet tebeMüm luaan elini .öptü. Ka~ 
.etmekle muıkabeıe e~. O, da. .. Amavu~lu. Y~ aır
basmınuı haleti nedde ok\uğ\.a:- tuu .,q1••..-.k: 
1111 biliyordu. Hele ~ altr - Aferin aaaa.! .. Tam JMıhli
tan kalktıktan *>Pi'& IDe')'4an e- waea ve Umııtini ~ «"· 
ıwreasuıa. nin at.DmADa muka- ~ •• 
bele bile et.memifti. Ama~- Dedi. Ka~ dıa : 
1u Yorüiün t!Oğuk&aoh-kalarak - Sen, .,.Phlivaıı olao*-
gW~ ~ ~· auı! hııt,alWı Mtiinle W. mey-
Kavaa,oğtuna Ü8tÜBte §QDlan danda ~·· Fa.kat 
aöyledi: tien., o • akit Aro&wt.qliu usta 

den çıkarmak istemiş ve bunun 
için de evin terkOB suyunu ite$. 
miştir. Buna. fena haıc:st- kızan 

Salihle karısı Kadı·ive Fehnu.Ji t' 
evin ba.h<:esinde yakalıyar.ak .... 
damakıllı dövmüıderdir. Suçltt
Jarın dünkü duruşmalan sonun. 
da 3 gün müadetle hapı8lerine 
28 şaı- Ut& para cezasiyJe mab
kUnıi'YetJerine karar verilmİl5tiJ'. 

Bir ceset bulundu 
Diin Baltirköytinde tahmimıB 

20 - 25 yaparmda bir «kek ee
eedi tıulunmUfl\lr. ~. 
müddeiumumi mua"rink-riDdell 
Zf)"a Y._.aıı tıl lrıo~ ıa!m
kata baıfl•ıu,bt. 

GUzll bir hareket 
Adm, ('BuıMI) - Clmba

riyet faJılrüram .mlll Bay ~ 
ean Ani 800 lra lıılaarlf Oılld
yetine, 300 lira da Jtadr.lı.öy i1t 
(!kuJundMti fMir Wiebekftı _._ 
mek euretiyle 1100 liralY -
tebtniiae tmh ••ttur. · 

Meclis Reisi ftbrillidl 
Bil1'* lıltllet lıleotili .. 

Aa.dillha*r "-da .. imıflııi 
- tbnım ! Görüyor mwwo g;bi ihUvarlanuı oJacakna. .. Hay 

Yöri\ğü? Nual giUiiyor haanı- di, MıRi f"ÖNYhn.. ~r. 
na .. Herif 80ll kozmw oynadı. Dedi. E! .. Kavaııc«;wmıa ..a,- 32 koyun •• .,..ı.IMltı 
Canını dişine takarak amma da lediklıeri yalan dejildi. Dört bet ,.. ~ 
)la)kılJ yaptı be! Sökülür sarma .ene aonra Yörilk, bat& gele- Ort:Mlar, (Bmmf) _ ,_.. 
w kiiDte değildi. Fakat YörWl cekti. Be)kJ tifo bundan eYftl geo Wı Anbra e~ ~ 
.wlamadı bile kendini... Yaman Jıe.bilirdi. Her halde Kavuoğlu- ~ alıap~ ~tmellte 
~ WJMelim!... nun M<>ıı ~rine yet.M,ird!. olan katar Ortatlardaıı 1,~ iri-

y .rük Ali Çoba.o ay.ıui ... lkalk- Yöriiğün bu muvaffakıyeti e- lametre ayrıldıktan 80lll'IL Ba-
o ı . -- . . hemmiyfllli. ulma.kla beraber aml 

tık:tan sonra hw·um.a ~· . al K 1 ,.. · idj Bu l&tçık maKası DıeYır:itDM bat &.. 
t)ç bm;uk saatlik at.alet devri, ~et!'l. tan 1 

e -~ · ' zerinde yavılnui olan koyun eli-
fevenuı devrinP ınünkaJip al - ~ıa ıle..... " • • rüaüne bindir.mit, 32 .._ ~ 
muştu. o. 153kin Y~a<.:1"a kr o yiın, .epevce dedikodulu gün tamamen ~. 
silmişti. HaMJJımı ı:>"fi~·· 80 • oklu. Kavuoğlu ile Arnavutoğ-
dan, merkn.den sı k1ştınyordu. berabere kal 
Hfü_ umla.r ve oyunlar o kadar lu bn· gün enel -

Jıkluından ~ rrüreşten uzak
mıigel.Kel o dtrCf'C rabtta.lıyd.ı ki laıunıu•ardı. Öbiir giin giireışin 

lleaetnende çekirledn 
temizlenen yerler zaten bunalnıı~ ol .. n Çobanı ,, ... '1" k 

hlJ Ol·ıtı·1- btınRlw.... hale getir- son günii idi. Artık lw atag<>- +-.:.., (Yeni Sabah) - 1ıfı&. 
uı lllUÇ rinin ba güreş<;ileıi gUreışlerini ııoııaı· 

di. üst~te hiıcumlarda bulu- ayırdedeeeklerdi. Yo.··ruıt .Ali.·, nemenıde ~ekin-'~ cıkaa dört 
nan Çoban, bu fırtına kan,asuı- il ~;~; köyde 150 dekar, KArlayaka na
da bozulmu~tu. Tam manaayle bütün o-ecesini uyku e g~...... hiyesinin Çiğli k.öyttnde 30 de-
müdafa.a.va ge<;mişti. Jt~ce Yatarken babası onu, ~lce kar mücadele ~ tama-

Devlet Oenizyollan 1. u. M. ilanlan 
a-6-942 - ,14-6-942 tarihine kadar 
mahte/lf 1 • lıatlarımıza llallıacalı 
aparların lalmlerl ve lıallııı giln v 
uatlerl De '. Jıallıacalıları rıhtımlar 

- Salı ~.00 te Abu, cwna 4.00 te Cümhuri7et c~-
la\a rıh\ımından. 

-. Cbraarıest Jl.00 • Enurum Sh~i rıabmınclan 
- Pf'rtembe 8,00 de Jtemll Tophıule nhbmıııadan. 
- Pazar~, çıu:şambe ve cuma 1.50 de Jılarakııız. 

cumartesi 14.00 de Swı, p&281· 11.SO de :Yarak 
Galata pbt.ınundan. 

- faıarlıeei. çarwamtta ve cuma 8.00 de Sus Gala 
Nıamından, ayrıca çarsamlMı 20.00 de Antaly w cwıw-'-i •et de Mermin TcıpMne rıhtunm ...... -= y. ~ 1911 ........ 'l' ..... l"~ 

r. ~r t.80 da ~l TopMne rıbtmundan. 
- ~~ba 12.00 de Buna, oumaı14ıli 12.00 de Ast

ta,Ua Sirkeci nhtunmct.ıı. 
- PerfemH 13,00 de Tutııan, »aar 11.00 de bmi 

GelMa nbtanuaciaa. 
-llOO': - U/t/42 tarilııinden itibsren 1-nir hlıt&mda i 

a,n seter 7ap&laca~. Bu ikinci posta btanbul 
•n Pf'l'tanlMI gtlİÜeri •at 13.00 de kükacak ,, 
~i 11.00 de btanbula döaecektir. Gidi.1 v 
tMlıll6tte Geltbokı ve ÇaDakkalqe uin7acaktır. 

JfO'J': 

r 

Vapur ııefvleri laaklunda her türlü IMKunat 818411da• 
teıefcın .narnaraları yaulı acentelerimizden ötftnile
tıilinit. ---· GalMa - Galata rıhbmı LllDanlar Umum Müdörfü 
iti blmiıı. albndll. 42162 
GUda - Galata nataw Mmtaka Liman Beilıliti 
MnMı albnda. ~lM 
Siı'Uri r- Sh'bei yolou ..ıcınu. 22'740 

Deniz Harp Olıula ee Ll•esl 
Komutanlıf1ınd•n 

1 - Ankara ...-ı Gedütıi Erbaf Huarlam& Orta Okulunun 1 ı~i 
IUUfma, Deniz BucleeU l(Jll talebe kayıt ve kabul olunacaktır. 

2 - Kayıtlara l J.laziNın 842 de baflanarak 20 .Aluatclc 942 ye kadar 
Mv•• edf1ecetrtir. . 

3 - iırtanbul -.,e dvanndan Milracut edeceklet"in lııtanbul Deniz Ko
lllutanlıtına, Mersin -w cıvaundan müracaat edeceklerin Mersinde Deni2 
Gedikli l!rbaf .Hazırlama Orta Okul Müdürlüğüne ve bu mıntakalar dı
IUlda bulunanlann bulundukları mahallin askerlik şubelerine müraraat 

"' 

Bayanlarımızm gizli tuvalC!tlerinde kullanacağı 
ıayet sıhhi, ufak, yumuşak a~fat bezleridir. 

Her ea.ane \'e ıt.dy: ı . . 17,,\ ı ında 

FEMIL ve BAGLARINI araynnz. 
' -

1 Devlet Demir;oiian . . ., '-....-. 
ilinları 1 

Muhammen bedeli 46000 lirıı olan su A ::m& ~ mam6l 2500 a
det perdNü ile 1000 adet pantnlım Ji/tl/1!1<12 çarşamba günti saat il 
de kapalı zarf wıulü ile Ankarada idare b· rnsında toplanan Merkt!'L 1 

\IDC\I Kı 'QWa .. bn alınanktır • 

Bu ile ıirmek iıtiyenlerirı 34:50 liralık mu,•akJuıt teminat ile ka· 
nunun ta;yin ettiti. •eei.kaları 'e teklıfü·rin. aynı i\in N•t H de kad• 
Mlı. ~ ltomis7on r~lljlne v ... rıııelf>ri liı~nıdtr. 
~ 2 .lira .mukabilinde Aııkar'1 'e Ha7darpafa vemeı~rı,,. 

e.n t...m olunur. (5911) 

============::-.--
''Zevcim Gözf erine 

inanamıyor,, 
•10 YAŞ DAHA GENÇ GO 
RDNDUGOMO SÖYLrYoR •• 

Bayan WAGNER, Montreuil, (SeineJ 
bunu ve sebebini şöyle anlatıyoo 

a O-lam.ı.ş ve ovm.u.ştu. Bol i&-

Y oriık Aliye kızıp da: tiraha.tlı bir 2'eooden sonra Yö- :!~ ~~~~ ============================ 
- Güreş yap Yorük !.. rük Ali, sa.bahısı gayet keyifli mamiviıe imha edilmia+ir, 

etn.eleri. (8127) 

Dıye b~ıranlar şimdi ne diye- yatağından kal.kmı3tı. !<el Me- ..,.. _ r 
1.-c".Uerinı şaşırmışlardı. Yörilğll miş de ovunmu.ş ve yaglanmış, ============== ı· t b 1 B Jed• . n· A 1 1 
Se\f'Dler ve yakıncn gi~ ğö- öyle yatm~tl. 0 da bo! ~yku ~e y • i t S an u e ıyesı an arı 
nip bilenler biribirlerine şöyle istırah&t :ıçinde "ece81Dl e:~ır- em neır ya : .. -----------------------.. tı0yliiyorlardı: misti. Kel kendisine gilvenivor-

Gördiın mii pehlivanı.?.. du. Ytl?.de yüz Yörük Aliyi mey-
Nasıl i~yor §imdi. Koca Çoban dan ..ı..- - k · idi 
•.~..ı.1·11 böcegı" · gibı· ~Uziil" miiq ne dan ÇrAdracagına anı · 
~u ·u ""'"' O derece iman etmişti Gti, arka-
v:ıpacağını ~ırmış vaziyette... d&!;lanna daima şunu söylüyor-
Afcrm YijriiP.c... du: 

A.rnavuloğlu da bu hale rr\Uü- _ Bak, Y'ôröğe nasıl lbir gü-
yor ve, Kavasoğluna: re .. C'Jlkaııacağıın ? .. 

- Bire ne yaman şey bu QO- Yörllk Ali, sakindi. Atıp tut-
cuk be! .. Olur şey değil ... Be- tuihı yoktu. Hatta babası ona: 
rifın le ne nasıl salıyor? _ Yörilk bugün kcyf'uı na

- ('obanın halme bak .. H~ 6ll ? .. 
n ı bv :du be!.. Dediği zaman: 

"' nı<lı ( k aürmez, yenecek - F.Jhamdulıllah, iyi k.alktmı 
on. ya.taktan .. Keyfım çok iyi .. Hız

lıyım .. 
- Kel Mcmiş'le ne ya.pa.cak

sın? .. 
- Vallah Allah bilir baba!.. 

Henf, enın için fena söy
lüvornıuş .. 

·_Ne diyormuş? .. 

Foto lagazil 
Foto Magazinin 78 ıncı J>ÜlbMı 

kapağı.nda ııon moda saç tuvaletim 
temsil eden bir ba,.anla Milel Mor
gan 'ın yeni fotolrafWyle &tlv111 ola
rak çıkmı.,ıır. 

Bu sayıda btkAye, fiir, ıınüsabe
be, aktüalite "8hnler, spor, Boli
vudun end~eri ve yeni filmlere 
aıt malumat vardır. Kartleimıilıe 
tavsiye ederiz. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

llNELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

~· 
1400 K .... 1700 K .... 
7IO • t4aO n 

400 " IOO ,. 
1IO • 100 ,. 

- Şöyle ezeceğim .. Böyle eze
ceğim, divo oradn· burada atıp 
tutuyorm.us... r-----,---------11 

_ Eh!.. Elhıden geleni ardı- - O K K A T -
na koymasın .. Rahm t okuya
cak değil ya. 

- O sana 
sen neden böyl 

n 

Gud4Sıda• ıl5nderiltiı :yazılar 

Mii-'ed.1laln ~esin iade 
o u:cınu ve d7aı.ndan ma'ullyd 
kAbul ed.Umez. 

1°'70,GI 123,18 

1108,13 

fart.eme ve ••lre bedeli 

55 TopkaPl - Küçükçekmet.-e yolu
lllln tek kat katran kaplama ameli
:Jesi. 
'74 Abidei hürriyet • K&iıthane -
SUAhtarağa köprüsü arasmm katran 
&aplauıa ameU,.esi. 

Bayan Watner'in "'Blocel" U B~an Wafner'l" blrtc.f' haftİ 
yet1i clld unsurunu kullan-' zarfındaki f8J8ftl hayret ,s901, 

ltetif l:MıdeDeltJ')e Dk teminat lrıJktarlan 7Ukarıda yazılı isler ayrı .ıaazd•• evvelki foto6rafı) 'tikllli göettf'eft fototf"aft 
~ kapalı zarf usulbie eksiltmeye kotaulmuştur. Mukavele, eksıltme, ~ - · 
nafia i$leri umum!, ıw.u.ı ve fenni eartnamelerl, proje keşif hulac;asiyle 2 evelm ~· eftlden bir harika· lar ;·Cıld gıdası olan pembe renktek.. 
buna ır.Unferıt dllrr evrak hızalarında 8fısterilen bedeller üzerinden Na - dır"· diJror. Ancak, iki ay kadar ~~lon kremini her ak.pm ~ 
fia • Mudilrluiündcn verilecektir. •vvd alnımda · ve ıöıJeriplle alzı- i mudan' evvel kullanmız. Terldbi.n-

mm etrabnda çbıgiler ve buNŞUk- de Vi7ana Universltesi Pnfeaörle-
1hale Hi/6/942 pazartesi günü saat 1~ te Daimi lr.acümende yapı- luttlanm vardı. Hakikaten ya,ıı go- rinden biri tarafmdan keelf ve ~ 

lacaktır. Taliplenn ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin- rilnü1'0fdum. Bugün ise, bütün çiz- kı cHdimilıin tablI becleyicl unsur~ 
den \iç gün evvfd Vllfıyet Nafia MudUrlUıüne müraçaaUa alacakuın Kilerim •ilindi ve arkada$1anm, bir lanna benzeyen ve ~ç ba7VaJ1~ 
Jenni ehliyet 942 ;yılınl\ an Ticaret Odası ves:lkaları imzalı eartname ve ıenç Jıcwn cildi ıiıbi saf ve yumuşak ların cildinden istnıraç edlletıi 
saire ve ı.ınunı ibrıw lazımgclen diğer vesaik ile (2490) No. ıu b- olan cildi~ takdir nazarlariie ba~ı- rençlitin krymeUJ cevhttt olıı'l 
nunun tari!atı çevresinde hazırlıyal.'8kları teklif mektuplarını ihale tcü- 7orlar. Onlara, be~,ı~ 7aptığım gıbl, "Biocel,. vardır, Gilndill.leri de ~ 
nfi saat 14 de kadm' Daimt Encümene vermeleri IAzımdır. (ö96J) elld

1 
~~u olan Bıocel" li To~a-, yaz renkteki Tokaloo kremini kul~ 

on"" a.ıemınl 'kullanmalarını tavsıye lanmız. . Bu sAyede cildiniz beya~ 
ettlm • .,EYvell onların blrçogu bana yumu$9k, ve biltün sJ;rah od.ctalar 

Poll• Kollejlne Talebe Alınacaktır ilfllmUfıenıı. Fa~at datıa sonr~ bız-' ~~.r:r,;şe b~f;:ı'\'::.tta'~ı!suro 
[ıat tecri1be ett,iklertnde., ı5rdUlderl kremlerinde mliıımir ve şaı.yanı mem 

l - Geçen 7Jllar olduiu gibi bu Yl1 da Lise derecesindeki Ankarn lpyanı ha;vrel: semeresinden dd- nunryet neticeler teminaUldır, A 
Polis Kollejlııin blrinci sınıfına lalr miktar talebe alınacaktır, r·den benbti Jıcadaıl lnemniln kaldı· tak'Clirde paranız iade olunur. 2 - KayJt ve kabul eartlaı ller DMıt!ıJlln ~t mfidür veya Amtr- .. İiııııııl ________________________ __ 

liklerınde mevcuttur. ' --------------------------
Talip oln rın bU ıııırtıan alrenrnek 'v.e Olla göre mfiracfıatt.ı. bulun- aahlbt A. <:emaleddln 8araço§lu NctrJtat MUdUrl.I: M, a.,., Karaıyel 

m e lleyfj e'it.eo b:ilei ed.inmelQQ Jllıı oümur. ıa26) (4"25.l .... ldıluıer: (H. B_•klr GUraoylar ve A. Cemaleddln 8ara~lu '"atba88') 


