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t B ·· h. t d- k 1 • • • Amerikan ve tngi)lz knv- ugun şe ı uşen as er erımızın = bir~= aziz hatıraları merasimle yadedilecek 

Avustra lya' ya] 
urmadan Amerika . 
takviye kıtalan 

neliyor 

Demiryolu etrafındaki 
boş arazi ekiliyor 

.... ı~~~~~~~~~--
JBD ll&8ll hakiki bir kıyamet 1 Bugiln, meşum mütareke za-
Ye ce~ ~ lmla.eağJ.- H-ı n d ,. t manında, 16 Martta şehit düşen 
Dl anlıyıa.hi~~: Anu~ S an k~h:~an ll;~kerleri~i~ ~~?fal 
Allahm sevgili bir Bey-az ka\ · gllnudur. Dun de bıldırdigıınlz 

. mi, Uzak ~ğtıtla )ine Alla; davası v~hile bugün saat 14 de Köp-
Japonları~ her an bir 

taarruzu beklenmektedir 
A dana -Mersin hattmda çalışma başladı 

bın t;evgiti hlr San ka.vnu. rüden kalkacak bir vapur davet· Jkıntann. iki~ tle aynı yal'Br --<><>-- iıJc.ri Eyübc g·öttir~ck ve ihti- Anlıaradan bildirildiğine gö-ı 
tandan 1!izlt•n er.anek .v~ tı>pe- s St fi d c . faie Şehir Meclisi azasından bir Kıtaya cı·var re, Dcvle~.1?.~=-~ol!an altıncı Amer= kada 
miule hakim olmak ıc;m me- • a or rıpps :t.atın söylevi ile ba1:3lamı.raktır. işletme mudurlugu zıraat sefer- • 
muriyet al«bklan iddia. ... mda. L d d /ıd Eunu c. H . P. ve Ifalkevleri na- k üçük a d alara bcrliğinde vazife almıştır. Mü-

Pasifikte 
---o---

Şimtliki harbin arka,.o.;.ımJan on ra an ayrı ı m:na bir söylev ve Üniversiteli dürlük, şimdilik Ulu.kışla -
lkiud bir harı, daha.. Arhl< -o-- bır okurun hitabe~i takip ede-- enİ hava akınları 1 Konya yönü hariç olmak üzere 
omtan sonra tla ne olursa ol- Seylandan sonra <'lkri~. Bunda 1 sonra ŞPhır ban- Niğde - Ulukışla, Adana -
sun. Çünkü msanlıktan hiç doi'.>U matem havası calacak bir haşladı I ı Mersin ve Adana - İskenderun 
bir ha.yır kalmı)OO.'lkhr ki. manga aısker havaya' üç defa a- St kh lm 5 arası demiryolları boyunca hat-

) 
o o ' 1 (A.A.) - D. 1 - 1 .. 1 . d 40 

---~ tl:ş edecek ve şehitlerin mkbere- N B arın sag ve so yon erın e 

Y 
• Uil . f'\ h"d Y'LP\N 

1 

Bonıbay d a tahliye f)ine çelenkler konulacaktır. ·İn~li.z istıhbarat seı-visinin ( metre genişliğindeki bütiln ara-azan 
1 

nUS8Ylfl ua 1 h V ediloteğe JıaşlandI İb.tifale askeri kıtalar, polis bildirdiğine göre, Avustralya- zinin SÜ?"dürülerek yüzlerce ki-
nıüfrezesi, okullar ve halk if;ti· ruıı Londra. hususi orta elçisi j lometrelik bu geniş yerlerde 

~ LM.ANY A 1nıparatoru u· t~Mo-- I r.ik edecektir. Sir Ferle Page, soyleuiği bir yazlık ekim yapılmasına karar 

1 ~ lkincı ·wJıhelm, Japon- ın ıareşa l ------------ ! nutukta. demi~'tir ki: · ' ' 
lan ka.-;tedcrek "San .. 1.. • Hı .. tlerı·n 1 

"H' d. ta ı A t ı Almanya 
Tehlik"",, d

0
n bahsetti.(;; ve Av - SO Y uyor • ın jS na vus r:ı yaya 1 .. "' ~· derhal takviye kıtaları gönde-

~~:ı~ :;.:t.i~en~~~~l~d~:at " nutku ıilınAmee:5i l~z.ınıdır. ln~llt;ere<len ço·· kecek 
F» Düşmanın taarruz et- 1 ve rikadan serı bır yar- '' 

',;in eğlenenler, herhalde ferya.-

1 

dun baklemek Avustralyanın 
dına ehemmiyet verıniyenler mesini bek lem1yeceğiz. hakkıdır. İngiltere ile Ame- ---o-

Ordunun başına bir 
asker getiı·ilmesi 

isteniyor 
Londra, 15 (A.A.) - Hür 

Franf.lz Ajansı, Amerikadaki 1 
hususi muhabiri Pertiııax·ın a- \ 
şağıdaki telgrafım neşretm<'k-

1 tooir: 
Amerika Birlesik Devletleı i 

Reif'i, anayasa gerekinr.e, Amc
rik:ı kuvvetleri baskumandanı· 
dır ve bu SJfatla çok geniş sala
hiyetleri vardır. Fakat anayasa
daki "Cümhurreisi ırnkcri olori-

( Sonu Sa. 3, Sli. 4 de) 

,Japon f i /Gsu 
Ye11i Giıle 

a.çıklarıııda 
Lon<ira, 15 (A.A.J - Yenı 

Gine acığı11da Şaı·ka. Doğru sey~ 
reden bir Japon filosunun gQ.. 
ı ümlü•"U ha bC'r verilmektedir. 

Bcıto.ıı fi'nmsı:;, l' a pııııı 
Beıliıı, 15 (A.A.) - İyi ma ... 

lfımat alan k .. yı1aklarda denıl
<liğfoe göre, Frans:ıya ait (Pim.. 
201 yük vapuru 1 Maıtta Şimall 
Afrıka ı:ı.ıhillerinde batıı·ılmış

tır. 
(Sonu Sa. 3, Su 5 ce-) 

çok olmuştu. Fakat Japonya. Bilakis haf bı Japonyaya F .. h d' k. . rikanın. bize tayyare, cepha- Beneş''ın so11 

zlerı· 
Avrupa ve diinya için gerı;ek- götüreceg" iz,, U rer lyQr 1 • lj 1:~ y: 1:1ühiı;nrnat gön.derece- ı 
~n~~ ı~~~~~- b~ti~~-"~:~~ Londra. 15 IA.A.) -SirStafl ~~~~ ı r;r:=~~~~:tı~~dı~.sg:.- 1 ~~ıHayırsızau'a 
bu kadar dogru olarak ke;tir- ford Cripps Hindistana gitmek h fu ı I t •t ım k d ld b" ·ı A. 1 - d .. L d d yenemeyen b. olşevı"k . a .z ıa. mu c <'bl o a ' a- 1 68 ırsa 1 e ~anyayı 
m"mı"tı'r Uzak Dogtı a cere uzere on ra an aurılmıs.~ı ..,ır. h k 1 .. ,. • • J .,, l a ço ç:ı ışmak ve dii§Ün- k dd k b t 
yan etmekte olan muharebeler llint Okyanusu .Muharebesi j orduları önümüzdeki mek ve düşmandan da.ha çok 1 mu a er a 1 e ten 
Japonların nasıl bir tehlike teş- Londra, 15 < A.A.) - Lord yaz imha edilecektir,, (Sonu sa. 3, su c:ı da) kurtaramıyacaktır,, 
kil ettiğini artık kimsede ~üp- Strabo1gi demiştir ki: ı B li 15 (AA) '"'? h Londra, 15 (A.A.) _ Çekos- iki motör çarpış ı , 

iki tayfa boğ_uldu 
açığaı vurmuştur. kaybeftik. Fakat Cenubi Pasifik manlar hatırası giinii., nü kut· s U matra 'da lovak milletine radyoda bir dc-
beye yer bırakmıyacak surettej ''Garbi Pas.tik muharebesini er ıı, . • - Aa. ra-

Bu Japon bombasını Nazi ve Hint Okyanusu muhaı·ebesi- lanıak için Berlinde tertip edi- mcç,te bulunan Beneş, ezcümJe 
Almanya ateşledi. Fakat An- ni kazanabiliriz . ., len tören eanasındıa Fiihr~r bil- <lem.iştir ki: "Alman gencralle-
glo - Saksoııların muzaffer ol-I Bomlxty du Bu~-a.lı~ı/OI' nutuk ı-:öylemiştir. ---0~ Ai artık Alman .zaferine inarunı-
m.tmalarına il!lkan bul\)m;aydı Boı!lbay, J 5 ( A.A.) - ~inga.- M. Hitler, Alman milletinin J a po n 1 ar yorla.r. Ve müsait zamanda sulh 
ııe kadar kotü bir iş görmiiş' pur dül?tiikten som n bır <;ok ka- büyük harpten evvel içinde bu- teklifin<le bulunmağa lıazırlanı- Motörlerdeıı bir isi J. 00 çuval unu 

denize atıktan sonr a k11 r tuldu olduğunu anlıun:ıkta Almanya dınlar ve çocukıar kendi arzu- lunduğu esaret halini haıtııfat - ·•k • h • yorla.r. Falm.t böyle bir teklif 
gecikmiyt:cekti. Yunan mitolc- l:~riyle Bombayı tcı ketrrıiRJ<>rdir. mış, Framuz, lngiliz ve Ameli - 1 1 şe rı iy.i karşılanmıyacak ve haıı> 
jisinde kapalı duran felaket ve liı giinuenbe!'i i.1.;ileı in aiJ.:leri kan devlet adamlarının l 918 de ı d h sonuna kadar sürecektir. 
ıstırap kutusunu FUhrcr kenrlı de· ~ehi relen uzaklaqmaktatlırlar. Almanyaya diğer mifü•tlerle ay a a aldı I ar Almanlar bütün muvnffakı-
eliyle açtı. Onun içinden fırla- BununlH berab•r her 8ı>ne bn nı hakl.ua sahip bir unsur ol· ı yeUerine rağmen in::ınılnuyaca.k 

Evvelki gece sabaha karşı j 
saat 4,30 da Ha:1m·sız adanın 
3 mil açığında iki motcir çar
pışmış ve iki tayfa boğulmuş
tur. 

sam yumurta ve.-;airc yi.iklii o
larak e:vvclki ge.ct- geç ,. !\lt 

Mudanyad.a.n Ltanbula müte
vccc 1 en hnrcket etmiş Ye vol,. 
da dinamosu boz11lnrak ı~ı ıa 
kalmı~llr. Diğeı tar aftan \ <;, l 
Bursa ambarına baglı 45 t r· 
hık "Dincel" motörü de 11 1) 

yıp çıkacak belalar Almanya- mevsimde bir <:ok ailelerin bu- mak imkanını veı·mek isteme. 1 -o-ı-- yanlışlar yapmıfibr. Sovyet har-
nın üstüne çöktüğü zaman piş- radan ayrıldıkları bildirilmek- diklerini söylemi~tir. 1 Bı·rmanya'da binde en büyük felakete uğra-
manhk fayda vermiyeoekti. Fa- tedir. Führer, Alman milletinin i-ı mışlaıdır. Bu ilkbaharda belki 1 
kat çok şükiir ki Demokraj iler- (Sonu Sa. 3, su. 2 de) manını asla. kaybt>tmediğini ve -o-- ufuk muvaffakıyetler kazana- ı 
de kendilenni mlidafaa edecek - -------------- Nru.yon l Sos_ lwn sayesindu J cakln.r fakat sopbaharda kar§ı- j 

Yaptığımız tahkıkata naza
ran hadise şöyle olmuştur: 

ve kendılerıle beraber beşeriye- teyen değersiz politikacılıır boş tekrar canlandığını anl-ııttıktan apOD taarruzu laı_,xı.caklan gü1:_lüklcr Alman as-
ti kurtaracak azinı bir kuc.ı c t bir laf ve hülya diye istihfaf sonra Avrupa m11letle:rine cere- durduruldu (Sonu sa. 3, su. 1 de) 

Burs, , Bi,rhk Ambarına ait 
40 tonluk Ka.raku:) motörti, su- (Sonu Sa. 3, Sü. 1 dt> 

vardır. Yoksa Naziliğin kura- etmişlerdi. Şim<Ji bunlar Avru- 1 (Sonu sa. 3, su a de) 
cağı Yeni Nizam, Japonların pada kafrlarını kayaya çarptı- --------------- -- [A.A. tel~aflarından 
teslıi edecekleıi dlinya ha.kimi - lar ve hakikati anladılar. Fa- R USYADA htll~sa cdılmiııtir.J 
yeti karşıPıncla muti bir ben- kat Avrupı:,cln. müstakbel galip- Sııygon'dan "erilen bir habc-
doeden ibaret kalac·aktı. leriıı de mağlupların da anlıya- "C göre, Japonlar Sumat:ramn 

Japonya ha.kkındaki tetkika· cakları kı rkunç bir hakikat şimali şarkisinde Körejava ve 
tı ile meşhur olan Mr. Upton 1 da.ll:.L vaıdır : Japonların bütün vı• azma Teraya adalarını işgal etmişler 
Close 1934 senesinde büyük dünyayı kucaklayan hırs ve dir. 
Japon t;ehirlerınin kitapçı dük- tama'lan karşısında bi.itün Be- Dün Melburn radyosunda 
kanlarında Japonya ac;ıklarında yaz Irk tehlikede bulunduğunu çevri 1 d ı· Ho~anda Hindistanına beya-
muazzam bir deniz muharebe- anlıyacaktır. Bu masal de- nattıa bulunan umuınl Vali 
sini tasvir eden kocaman hari- ğil, miibalağa <leğil, iftira de- muavini Van Mook şunları söy-
talnrın teşhir edildiğini söyler. ğil; çıplak bir hakikat. Yalnız lcmiştir: "Müttefiklerin Holan-

Japon donanmnı:;ile Ameri- hakikate bakmak 7..ahmetinı Çenbe r gittikçe da Hiuclistanmı kurtarmak için 
kan donanması arasmdaki bo - ihtiyar etmekten başka. bir şe- d pek ağır hareket etmiş olmasına 
ğu9mayı tasvir eden bu harita ye hacet yok. Fakat en akıllı ar a/f t/ıyor (Sonu: Sa. 2; Sü. 1 de) 
muharebenin tarihini 1936 ola-, zannedilen insanlar bile rahat - [ A.A. telgraflart.,ıdan 1 
1 ak gö..,termişti. Bun<la sadece 1 larını kaçıracak, gururlarını 1ı u '6sa edilmiştir] 8 1 ı •t • 
bir tarıh hatası vardı. Mesele- kıracak, hoşlarına gitmiyccek Stokl:o~m~a çıkan Dagebla?~t u gar ann man etı 
nin esası değişm miştir. Çüııkii hakikatlere göz kaparlar ve bu- g<izetesının Moskova muhabırı
Avrupalıları \e Be~·a.z Irkı sı>k- nu yaparken de akıl ve hikme- ne görE: Ruslaı- Viazma • lsmo
scn sene evvel lanıyrı.n Japonya tin, tetkik ve muhakemenin, leıısk yolunun şimalinde 11 yeri 
<;arçabuk Avrupa tekniğıni be- tecrübe ve ciddiyetin arkasına geri almışlar, Lerıingrad cephe
nimsiyerek dünyaya hakim ke- sıkı~mış göı·ünmeğe çalışırlaı·! sinde 39 dayanak noktasını tah~ 
silmek hülyasına kendisini çok- Japonya. bütün Uzak Doğuya rip etmi ı,..n.lir. 
tanberi kaptırmıştı. Japonya çoktanberi iktısat bakımından Londr:ı,la.u şu malfimat veri
Uzak Doğudan başlıyamk dün- hakim bulunuyordu. Japon re - liyor: "Viazma'yı içine alan 
ya fatihliğine çıkacaktı. İşte kabeti Amel'ikayı Amerikada çenter gittikçe daralmaktadır. 
şıındi en km'\etli bir Avrupa mağliip etmışti. Bunu Beyaz (Sonu sa. 3, su. 2 de) 

devletinin belkı de içinden Pİ:?- Irk anlamadı değil. F\ıkat baş ----- ------------
manlık du~ mağa basladığı birl vurduğu ·çare hudutlarını Ja
besapsız hareketi sayt>siııde bu ponlara ve Japon mallarına ka
tatlı milli rüyayı hakikate kal- pamak oldu. Japon ihrncath
betmek için kılıca ~arılmış bu - rının l)ÖzcUsü şöyle diyordu: 
hınuyor. "Yetmiş sene evvel devletler 

Pasifik'te 
işbirl iği 

Yunanist anda 
gh·dikleri köyü 

y ağma 
ediyorlarmış ! 

Londra, J5 (A.A.) - Deyli 
Herald gaz tesinin Kahire mu
habirine göre, Yunan Ba§veki • ı 
li general Çolakoğlu Yunanista
m ı Bulgar kıtaları tanı.fından 
işgalini pı otesto için Berline git 
mi§ tir. 

A:manlar 
o 

Galatasaray kupa şampiyonu oldu 
Hindistan -Tahminlere aykırı o la rak h eyecan: z, 

n 
du 

sularında sönük bir bava içinde cereyan e c, 
---oo--- müsabakada F.Bahçe 0-5 nıağltip \ 

12 mütte/ik ticaret . ~ 
• • 

1 

~ibol. AJanlıgı tarafından ne rağmen müsabakanın cetrn 
gemısı batırdılar t~rtı~ e~ılen kupa('." maçlam~ı~ olacağını tahmin eden binlPne 

Berlin, 15 (Radyo) - Alman f~na}ı du!1 Şeref ~t~dın.ua ıkı :eyir~i Şeref Stadına akın etmiş 
fevkalade tebliği: Garbi Hindis- eı.elı rakıp Galatasaray ıle Fe- ve b·ıbunleri hıncahınç doldur
tan sulannda Alman denizaltı - nt:?rba.hçe aral)ın<la yapıldı. Sa- muıjtu. F<Lkat tahminlerin hiJa-
lan tarafından 70 bin ton hac- ıı - Kırmızı ve Sarı • Lac.~v~;t fıııa müsabaka heyecansız · ~ 
minde 12 düşman ticaret ~i- k~rşılaşmaları he.r zaman buyuk ~öniik bir hava içintle aedi. G • 
si batırılmıştır. bır heyecana vcsıle olur. Fener- lataı-aray ezell rakıbi \ar8If'J~-

Bunların arasında iiç tanesi bahçenin .rakibi?e ııaıaran bu da üsttin bir oyun çık~aı:ık 
petrol gemisidir. Bundan başka yıl zayıf bır vazıyet arzetmeııi- (Sonu S:ı. 4 Sii. ı dt•) 

Alman denizaltıları şimdiye ka
dar Atlantikte Amerika sıahil -
lerinde 442 bin ton hacminde 
58 petrol gemisinin dahil oldu
ğu 155 ticaret gemisini batır • 
mışlardır. 

ırandaki 
isyanlar 

r ' Hususi mahkemeı~ r ------_________ , _____ _ 
Adliye Vekaletince h a zu lana n 

kad rolar yükseka tasdik a rzedileceL ... ~~~--~--
Almanya ile Japonya aral)ın- Japonyayı kapılarını açmağa 

da, esas itilJa.rile büyük bir zorladılar. Şimdi Japonya on
benzerlik vardır. Bu benzeyiş, ların kapılarını açmağa mec

-•o•-
İtalyanlar büyük şehfrleri iş-

gal ederken Bulgarlar da köy- --<>-
leri yağma ediyor. Bulgarlar A •1 • h • 
daha şimdiden Makedonya ve Si erın epsı 

2700 ton kükürt ge!di 
ltalyanların dedikleri gibi, Ja- burdur." 
ponhnn Sarı "Aıi'ler,, olma- İşte geldi, kapılarını çaldı. 
ı:;Wda d .ğildir; kendileri hak- Tayyare ile, denizaltı ile, zırhlı 
kında besledikleri fikir ve ka- donanmalarla ve tanklı ordu
naat hususunda müttehit bu- larla geldi. Üç ay içinde Uzak 
lnnnıalanndadır. Almanlar na- Doğuyu kastı kavurdu ve ade
sıl insan medeniyetini şimal ır- ta bir hakimiyet kurdu. Hin· 
kının cseı ı addediyor ve şimal distan kendisini müdafaayı dü
ırkmın en halis mümessili olan şünüyor ve Avustralya. son ü
kendilerini Allahın sevgili ve midini Amerikaya bağlıyor. 
seçilmiş kulu bilerek dünyayı Amerikan ve İngiliz kuvvet -
ıslah ve idareye Allah tarafın- lerini bir an için ortadan kalk
dan memur edildikleri itikadı- mış farzediniz. Dünyanın nasıl 
nı beshyorlarsa Japonlar da hakiki bir kıyamet ve cehennem 
JJ.pon milletinin aynı kutsi va- içinde kalacağını anlıyabilirsi
zifcsi olduğuna iman etmişler- niz: Avrupada Allahın sevgili 
dir. Gariptir ki dünya tarihin- bir Beyaz kavmi, Uzak Doğuda 
de ilk defa bu kanaati izhar yine Allahın sevgj]i bir Sarı 
cd~n kavim, Bitlerin o kadar kavmi. Bunların ik isi de aynı 
dfü~nıaıılık beslediği Beniisrail • yaratandan bizleri ezmek w 
dil'! tepemizde hakim olmak için 

li'akat Avrupalılar Japonla- memuriyet aldıklan iddiasında. 
rııı b•ı emellerinden bahsedenle- Şimdiki harbin arkasından i
tıo sözlerine kulak asmadılar. kinci bir harp daha. Artık on
N asıl ki Nazilerin göze bata- dan sonra da ne olursa olsun. 
cak kadar aşikar olan Avrupa Çünkü insanlıktan h.iç bir ha -
hakimiyeti davasını bile akıl yır kalmıyacaktır ki. 
ve tecrübe sahibi geçinmek is- B W;eyio Cahid Y AI..çı:N 

Bunun için y e n i 
planlar 
hazırlandı 

Hindistan ve 
Avustralya birer 

taarruz üssü halin-
de kullanılacalı 
Londra, 15 (A.A.) - Sunday 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

Pasifik ve Hint Okyanusu 
Bölgelerinde Müttefiklerin stra
tejisini tanzim için yapılan yeni 
planlar İngiliz, Amerikan, Avus 
turalya, Yeni Zelanda, Çin ve 
Hint hükfunetlerinin tetkikine 
arzedilmiştir. 

Muhabir Pasifik Meclisinin 
ileride toplantılarını Vaşington
da yapması muhtemel olduğunu 

~.Ronu &. S, Sü. 7) 

Trakyaya kendi vatandaşla- d ;c, ;ı " •• 1 k 
nııı yerlcştirmeğe b~la - a~ .. ara suru ere 

1 Ankara muhabirimız telefonla bildiriyc,· f 

f, * Milli Korunma Kanununa göre, kurulacak olan mahkc· mıştır. Buralardaki Yunanlılar, dag"' ıtıldı 
kovulmakta ve bu suretle Bul-

1 

melerin kadroları Adliye Vekilliğince hazı.c:anınış ve ilgilf 're 
gar çoğunluğu kurulmak isten
mektedir. General Çolnkoğlu, 
Yunanistamn gitgide daha zi -
yade İngiliz tar~ftarı olduğunu 
ve durumun vahımle~ebilece"ini 
Derliııe bildirmiştir. ,, 
~-~---~~~~-~-

Malfaya yeni akınlar 
Sivillere ait 

binalarda az 
basar olduğu 
tesbit edildi 

Malta, 15 (AA.) - Cumar
tesi günü neşredilen tebliğde bir 
gece evvel Maltaya iki hava ta
arruzu yapıldığı ka.ydedilmek-

Sonu Sa. 3 Sil. 5 te 

tebliğ edilmiştir. ·" 
Ankarad2 kurulacak mahl~emcyt> bir hak"ın bi .. '•tikim 

muavini. bir müddeiumumi, bir müdrleiumumi mu;vini dörödü 
ınahkenıe, üçü müddeiumumilik içm yc.di katip kadrosu ~erilr ·.is-
Lır. İsimli kadro bugünlerde yükı:iei< taı-dika arZt.>dilecektir. 

k ü kürt geldi 
* ~ü~t~hsile.doğruda.a doğntyll mailyet fiyab.na kükürt 

Delhi, 15 {A.A.) - Britano- vcı ılmesı ıçın Etıbank emrine oOO bhı lira verilmic.:ti. Etı'ba.nk 
va: ou t~h8isatla yabancı memleketleıuen 2700 ton kukiirt geti:-t-

iki lıabile ellerin
den alınan 

toprakları geri 
istiyorlar 

İran hükfuneti Meşhed'in şimal ı mı~tır. 
ve cenup kısımlarında asilerin Halkevlode konser 
gösterdikleri faaliyetler i dur- * Dün Ankara Halkevinde Krn:va halk sana0.arlarınd2 , 
durmağa muvaffak olmuştur. oır grup Konya halk türkü \'{! ~arl ılar. !ldan seçme ,.,.~l bir 
Kürt haydutları buralarda mu- konser vermişlerdir. Bir gece e\' vel Ankara radyosunda olttun 
vasala batlannı kesmişlerdir. Y .•rda sesl~rini dinlete~~ s~atkarlar dünkü 1• J!lserJcfrıcfo ~e
Şarki Iranda haydut çeteleri :ek S8;Zlarıyl~ gerek degışlerıyle dinleyicileriı:~ gü ~l ı:..r musı.l<i 
küçük askeri kuvvetler tarafın- ~-y..ıfetı vermışl!ll" ve pek oçk albşlanmışlar<iır. TtirkU ''e şaı-kı 
dan dağıtılmış ve çete reisleri lard~n. başka Aşık Mehm~t Yalncı ile Tah:r Demiruz ~ir dŞJk 
Meşhed'in şimalindeki da -1ara ı~~clısı .yaratmı~~ar v~ şaır Ahıtıet ~uh~.p Dıraıns Konyah ~air 

g Gufranı ve Sem ıden bır destan ve bır şıır okutmuştur 
Sonu Sa. 3 Sil. !> ta __ · 
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ASKERL -------~------·~)~IKRA~ 
~~-----..::ı- i sizler emiyeti Konur s'nde a gan n 1 Eski çamlar 

E ~~-------- bardak oldu 
··ru··ıt··suz·· fa t sonu Yazan : Aka Gündüz 

Küçükpazarda. Hacı Kadın 
mahallesinde oturan Pakize ve EM IESELESI 

Beyoğlunda Ağacamiindı:: Bal 
cıçıkmazında 16 nwn.arada o
turan Despina, bir k~j kur -
b:ıru olarak f.cci bir surette öl· 
mü~. asa'bA bı·r celse Nidar, aynı mahallede oturmak ta olan Em.ine isminde bir 

kadını bir ağız kavgasından 
sonra dövmü..5lcrdir. 

y ARlNKİ üçüncü Dünya 
Harbinin öncüsü olan 
bu~rü ikinci Dünya 

Harbi; ba§kahnmn hakların
da gözü olmıynn milleti bazı. 
önemli hakikatler öğretti. 

Cephelerin hagahnı idame için ilk 
ıart, denizlerde hakimiyet teminidir 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Müddehmıumiliğe yapıt~ bir 
ihbar üzerine ceset Şişli mezar
lığın dan çıkarılarak meseleniıı 
e.ya nması için morga kal-
dı.rılm.:ştır. r.rnhkikata. dc?vam 
olunmaktadır. 

Sanatoryomu soyanlar 
mahKüm oldular J APONYA'NIN muhariP-j ikmal ka ağı Amerikadır. He

ler kafilesiııe lcat:Wna.sı le. Rusya ve g~ ynrdım i~ 
ile l:Suyük Okyanusta ve Hint du_rıı'klrunalara ugramaması ıçm, 
Okyanusunda da emniy~ bahia Hınt Okyanusunda bir emniyet Dün sabah Hcybeliada sana
mevzuudur. hnvası_ Y~tılması kati bir. za- toryomunda bir hırsızhk vaka-

Kıyılarda eımıiyet tesisi va- rurettir. Şımdıdeı: bu denı7.cfo sı ohnu~ur. 
züesmf; kara, havadaki kuvvet- ~ şikayet edi!mek- Sanatoryamun süt~ii Tah-
lcri üzerlerine alırlar. Kıyıların tedır. sin oğlu Ahmet. Heybeliad:ıd:ı 
taarruzlardan masun kalması Demokrasi, .Asyanın Doğru ahçılıit yapmakta olan Mustafa. 
için t.evkif ateşi barajının en- ~ lJ.'~ J.?~Nıı ıca.:a oephereri;.e ve Veyscile anl~ak. boşalttı
ginlere doğnı uzatılması en e- buyük umıtler bağlamıştll". Bm- ğı süt tenekelerine şeker, yağ 
min bir müdafaa sistemidir. Al- ierc kilometre imtidadındaki vesaire doldunı.rok hep bern.ber 
man h:ıtı kıyılarının emniyet n- ! cephelerin günlük M.rfiyatı baş- knçı..-a.caklan sırada yaka.lan
de Heligolande büyük önemi döndürücüaur. Hususiyle, Ç.n, mışlar ve üçü de Sulh Ceza. 
haizdir. Yakın ilsler tahkim e- kendi yağiyle ka\Tul'amaz. Cep- mahkcmcs!ne verilmişlerdir. 
dilmek suretile bu emniyet a.rt- hefcrin bnyııtını idame için ilk Duruşma sonund suçlın liöa

tırılmıırt.ır. 1•e en önemli Part, denizlerde bit görülerek be:r 3 nün 2 çer ay 
Büyük Britanyaya karşı taar- emnıyet ve hakimiyet teminidir hapislerine ve 2 şer ay da cm

nız imkanlarını temin eden en ve bu mn.kliada vusll i.ı;in Okya-1 niyet nezareti altında bulunına
tyi tertip, Finlandiyanın, Dani- nusların meydan muharebeleri- lamıa. karar ~
marka. Hollanda ve Frnnsanın ne sahne olmnsı kuvvetle muh-
&imal ve batı kıyılarının ele ge-1 temeldir. Yangın başlang,çları 
çiribnesi. idi. Bu sayede, müsait * Beyoğlanda Arapcamii Ce-
havadaki üsleri edinilmiş, hava.f vahir Çıkmazında 7 numarada 
orduları siklet merkezi adaya Hekimlerimizle avukat- Bati · k ~ doğru sUrülınüş ve Almanya oturan cenm ya tıgı s 
Hinterlandı hava tehlikesino lanmız Yunanlı mes?ek· dan sıçrayan kı'.vılcnula ~~Jlar 

~~~~~~ ... ~~~~~~ 
Cemiyet reisi Eay Süleyman neler 
anlatıyor. kmirdek· cemiyet tarafın

dan kandırılan müzisyenler 
meselesi nedir? 

Dilsizler Cemiyeti. senelik 
he~ı umumiye topl:antısım 
diın Enunomi Halkevlnde yap
mışlardır. Bu enteresan kongre 
açılır n§ılmaa cemiyet reisı Bay 
Suleyman Sırrı kürsüye gel~ 
rek elinde tuttllb'iu kağıdı har&
ketlerle okwnaga başladı. 

Azaların l1epsi reisin sö?Je
rindcD memnun ob.ca.klar ki. 
zaman zaman tebessüm ediyor
lar, bazan da Ba.y reisi alkışlı
yorlardı. 

Bütün bunlardan ne demek 
istediklerini bir türlü anlamak 
imlwınu bubmadığımdan etra
fa bakarak dilli bil' tanıdık a.n
yordum. 

Bu sırada içeri bir polis g'İ~ 
di. Belki Bny polıs dilsiz.lcrin. 
dilinden anlar, dedim ve yanı • 
na yaklaşbm: 

- Beyim, dedim. Bu dilden 
anlar mısınız? Ne demek isti -

yarlar?. 
Polis, reisi gösterettr. 
- Bay Süleyman diliıizdir. 

Fabt biraz konuşa.biliyor. Kcn· 
disıle görüşünüz, dedi. 

Hemen yanma yaklaştım. 
Kendimi tanıltım. Nezaketle e
limi sıktı ve anlatmağa başla -
d.ı: 
"- Senelerdenberi didinerek 

vücude getirdiğimiz bu mukad
des teşekkül uğruna canımızı 
bile !00& etmekten çek.inmedik. 
Bu t.esanüdümüzün da.ha ziya
de kuvvetlenmesi için Azalan
mım bir kaç söz söylüyordum. 

- :Neler a.nla.tıyordunm ! 
-"Cemiyetimizin bir senelik 

çalışma raporunu okudum. 
Müttefikan kahıil etıtiler. Yalnız 
itiraz ettikleri bir nokta var. 
Bun.Cian 8 ay evvel İzmir Dilsiz. 
ler Cemiyeti, cemiyetimizin 

(So.!ıu Sa.. 4. Sü. S de) 

karşı nisbctle emniyet altına a- d 1 d tutuşmağn. b:ı.şlanuşsa da etraf-
hnmıştır. aş arına yar ım tan letişenler tarafından sön •

1

, 
edecekler durülmüştür. • 

Avrupa cenup do~ loyıları- * Üsküd:ır&ı. Vnldefatik 
nın ve Akdeniz ve ıı;ge önemli ferkezi Ankarada bırlrrmın hallcsinde kahveciba.§ı soka~ B. Bedros kendini §Öyle müdafaa 

istifçirk yapmamış 
' 

(islerinin işgali de bu deniz mın Yunan Hekimler Bırliği ila Yu· numarada Mustafanın oturduğu tt• ,, Ef d• t 
takasını garant~ ecryordu. Öbür f nan barosu Türk Hckımler Bir· od da sarhoşlukla elindeki si- e 1 : - en ım Za en ben her 
~dan, A~denızde hasım ııru:e- liği ile 1staubu1 Bar03Un::ı: mü - ga.rayı yere düşlırlip yorgan ve akf."am 2 kı• lo rakı • • 
kii!1nı ta~ızde ve .Afr~ ı~e rac:uı.t ederek yardım ricasında. çamaşırlar tutusm~a da sü _ ~ ıçerım.,? 
irtibat tesısind~ ~u, bftytı~ hır bulunmuşlar ve her nevi yağ ve ratle söndüriilmüştür. Senclerdeuberi Çenberlitaşta, Ve- mıT dükkAruruı hırsız. giriyor, Jş za-
Jmznnç bahşetmıştir. Son bır ha- ye ruı gıd dd · larak t 1 zirhnnı cnddc:sınde ııu ve ayakta bıbıya akscdiy<Jr, dükkin açılıyor 

nn lstıhdaf ettigı gayenm kın"Şl derilıncslıti dile.ıni"'lerdir İki . d d . . con'ı ıs•unbullu olup ta tanımıyan kilo rakısı meydana çıkıyor. Bunu 
ber •. ~ar.da ~·~pılan y~ğmkla-ı cnf 0 eınana. P'::mr~o gö:~ Okulların sömestr tatili bira satıcıbiı yapan BedrOi Aro- "(! bu sırada biz.im &drosun yedi 

Jm.r"ljıyıı büyük kuvvetler geçiril- ~ · ncı ers evresınm sona hemen hemen hiç yoktur sanırı.ı. güren zabıta memurlan pek haklı 
mesinden ibaret olduğunu bildi- Geı'ek baro ve gerek Türk ermesi dola.yısile liselerle ilk Bilhassa tstnnbul gnzctccllerinin olnrak mnnavın. ist.:fçilik yaptığını 
riyor. Hekimleıi . Birliği, lazım geleı~ ve orta. mektepler ~ marttan yorucu işlcrfol bitirdikten sonra znnnediyorlar ~hırsızlık hfidiııesitc 

Japonya, Pasifikte bir istila l'.ardmu slirnUe ~~pabflm~. ı- 26 marta kacbr tatil yapacak- d.nlcnmck ve bir iki ıu ntrmık için birlikte bu cıbettcn de ifadesini 
planı hazırlarken, ilk önce, As- 1 çıl!~ <lorhnl te.~buslcre gırış- larclı_r. uğrıı:iıkl ı ı rcı· ekseriya burasıdır. 3Jıyorlar. Neticede şişelerin Bl?dro
ya. Doğu luyılannda üsler kur- mışlerdir. . ~tme.n olrullannda bu ta- Osman Cemalinden tut dn Mahmut a ıılt olduğu anlaşılıyor ve tutulan 
ma.yı dü ünmüştü. Bu destekle- B_u YS:dımıı. b~tÜ? he~!erin tıl 1 nısa~da. ~yaca.k ve .7 Ycsarıslne kadar hnngislni arnsann bir znbrtla Bedros dun nöbet.ı;i olan 
re dayannr ... k Singnpwıı doi?rtı genış mikyıxsta ı~lennı te- nisanda ~ı~eeektir. Vekile~ orada bulmanız k:ıoildir. Bcdros bu Asliye tkincl Ceza mahkemesine 
uzanan istilfı. ordusu. Pttsifiği min ıçin ayın 28 inci günü E- ~ ~un mektepler tcblig 1 datmt müşteriler.ne siılttyüzle is- 1evlı:ediliyor. 

\•reliyen adalarda üslenmeyi tıbba Odasında bır toplanb ya- edilmiştir. I tedfüleıfoi verirken anıda komik Sorgusunu müteakıp Bedros F.-

öe unu,?nadı. Bugün, büt~ Au- P~. yar~ın .~evamlı ol- iz mirde kahve satışı fıkralar anlatmağı da ihmal etmez.. tendi kendisini şöyle müdafaa etti: 
~a Dogu kıyıları ve cngınl re ması ıçın bır formıil nra cnk· 1 Vclhasılı kc1iım Sirkecideki meş- _ Efendim lfodcmde de orr;eUi-
doğru hem~n ~tün üsler,. ~i- tır. İzmir, (Yeni Sabah) - Fiyat hur "Fillp,. gfbf nev'i şah&ma mün- ğim veçhile bendeniz istifçilik yap-
ponlann dindedır. Onun ıçın, mumkabe komisyonu yapılan hasır tipik bir l.nsandır. 4te bizim mış dcgilim. Her gece iki kilo ka-
lt7..alt cephelerle anayurt arasın· - ' - bir müracaat üzerine kavurul- Bcdros F!Iendi evveli akşam evinde dar içmek Adetimdir. Sôn zamdan 

daki ik~fı..l, prüzsüz akıp git- br"r muş çekirdek kahve satışına dostL-ırımı n:;re::cğı bir ziynret iç•n ı.otıra fedakArlık ynpmak. ınabru-
mcktedır. _ Bergamada feci mu··sııade etmı'..+~r-

1 

i~nı bit:rdiktcn sonra yedi kilo rak:L .. J !i'"' · mlyete katlanmak ica,p elti. Mutat 
Rarıgon ~üştükten SOtlra a- cinayet Şimdiye l;adar kahveler tah- alnrak yola revan otmua. Bakmış mıktarı bir kiloya indirdim. Bu ye-

J>?nl~r.' ~mt O~y!'lu3unda da misler ve bakallar marifetile dilkkftıımdan U>min etl fi nevale di kilo rakıya gclince dostlara ve-
vu_nd1I~ bır dcnız ussu_ elde et- Bergama, (Yeni Sabah) yalnız öğütülmüş olarak satıh- k5fi gclmiyccek. S"Jmıdan d:ıha bi- r~cğirn ziyafet için alınmı~r. iki 
l!lışl~ır. M:cl ya Boğazı ı:~- Bergamada. 7..eytindağ nahiyesi- yordu. Bundıin sonra istiyenlere rnz bit" şeyler :ıl:ıJ'.lm, demi!I ve bey- kilosunu bana çık rırsıııuz kıılan 
gındakı ufak adalarda lngıhz nin Irlaınaz köyü halkından kavurulmus çekirdek halinde de hude hıunallık yapmamak il.in de nııktar onlara yetişli", yetipıez. Mc-
ltuvve~nn ı;;rtık 1:u~mam Yaşar Snba.nın çobanı Mehmet satılabılecektir. Ve bu §Ckilde şişeleri o ci\•ru-dak.i ahb:ıtıı Mnnav sele bunılan ibarMtır. 
muhaldır. Bu yuzden Hint Ok- 'P--,. .... ::-".,kı" P.ılda uvkuda fiyatı 283 kurustur. Mchmcdın dukldnına bırakmış. s h" d" 

1 
d" v _.._._ 

1 ya.nuswıa taran Japon ko:rsa.n- ~-"-... ... ~u... J • Bcdros o dukkfuı senin bu dültkln ':.in ıt ın en ı. e maıuu.:me ca-
lannııı ve deni7.altılannın teh- bulunduğu bir e1rada çifte tüfe- Dikilide yeni liman benim, dolaşmış. bir çok mfibayaa bını rlü>ünerck BtJçlunun beraetin<' 

d~~~rini Se~l~ ~~a k~~r ğitc üzerine n cdilereıt öldii- binası yapmış ve nc\'ıılcleri tamamladık- karar \'erdi.· 
goturecelilermı duşunen lngılız nilmili; va7.iyettc bulunmuştuı·. tan sonra !jfşd r1 almak i~n Manav Bedros mahkeme kapt::mdaıı çı-
donanma ırun Bomb...ryda üslen· Ad!~yt: ve 7.abılaca yapılan tnh· Dikili (Yeni Sabah) - Diki- dostunun dfikldnına gelmiş. karken vnnındaki nrkado:pna: 
mek ıztıra;rında kaldığı anlaşıl- kikat neti csm e cinayeti Meh- lide 16.500 lira sn.rfiyle bir li- Bakm" knpalı. Ne yapsın şimdi - Eh' Defterde bu da bulunmalı. 
maktadır. met Bayrakt rla Süleyman 'Ol- man reisliği binası yaptırılacak zavallı Bedros? Boynunu bukmil$, Zaten bu i;,'"te bir uğursuzluk oldu-

Olayl.ar:ın doğurduğu dunım kiinün işledikleri anla.5ılıruştır. tır. Bayındır hükftmet konağı evinin ,-olunu tutmuş. işte ilk nk- tunu man v dı.ikkl'ırunı kap~h gör
buduı ve, itiraf etmelidir, lih-ı SCbep, maktul h t Karaçın 2000 lira, Boea hükfunet konağı silik bumdan ba!ll yor. B:r ktıç sa:ıt dliğtlm zaman hissetmiştim . Allah 
vere müsaittir. Çünkü: genç k n.c;ı Kezibana Mehmet 1800 lira sarfiyle ti.mir ettinle-J ımnra ı-alnlarm kapalı olduğu Ma- bdcr!nden muhafaza etsin! diyordu. 

ı _ Awupada: Bayrn.kta.rın göz koymasıdır. rek yeni bir şekle sokulacaktır. 
Bir çıkn.rma hareketi, dahili 

hatlardan da istifade edilerek, 
muharebenin mihrak noktasına, 
az znmanda, yetesi kuvv ler 
aptırılmak ve bava, kara ve 

denız kuvvetleri, tam miıruısile 
iş birliği yapmak suret.ile, mu
vaflokiyetl karşılanabilecektir. 
Avrupa kıyılarında çıkannalarn. 
en elveri lı kıyılar, li"inlii.ndiya 
Fiyorları olduğu talunin edil
mektedir. Bun scvkeden sebep 
çudur: 

a) Rusyaya yapılacak Yaı:h
mın kolaylaştırılması ıçın Fin
lii.ndiya karalarından ve kıyıla
nndan kuvvet alan hava ve de-
niz kuvvetlerinin uzakla..:;t.ırıl· 
ması gerektir. 

bJ lngilız ana vatan filosunun 
diğer vazüelerde istihdamına 
iınkin hazırlamak için, vakit 

it Finlfı.ndiya sularında do
la.şt:ıkları duyulan AJnıan deniz 
birliklerinin bu üslerden mah
rum edilmeleri düşünülebilir. 

c) Taarruzi bir hava siyaseti 
takip için de bu hareket tarzı 

1 muvafıktır. 
Akdeniz vaziyetine gclınce, 

Caııningham aımadaları için 
hoşa g.decek gibi değildir. Oıta 
Akdenizin birıcik üssü, Malta, 
harpten önce güvenilir bir vazi
yet anctmemektedir. Denebilir 
ki, bu mutavassıt üs, rolünü 
oynayamaz gibidir. Akdeniz 
İngiliz filosu ise, dar bir icra sa
basına. sıkışmıştır ve bugün, ge
nel durumun isteklerine rağm n, 
büyük kuvvetleri b:tğlM"!c.kta
Ölr. Orta Şarkın emni~eti, bu 
,rn.7,.yeti devamını mecburi bu
l ındurmaktadır. 

f - Asıtada: 
Anglo - Sakson manzumesinin 

Tereddüt etti . .lt""akat kadın ar 
bk giilnıüyordu. 

Yüzünde bir sertlik gorun· 
mü li; canlı, aynı zaman~ za
liın ve ateşJı bir hareketle di
li dudakla.rırun ü.zerinde doluş· 
tı. 

Felze sarardı ve r.ıütevekldl, 
ur.ablan eli öpmek üzere eğil
di. .. • 

Y "ult y-...tı cenup burnun· 
d ydı. Felze geminin sol tara. • 
f1ndakı odasının yuvarlak pen
ceresine dayanmış, Osuva tepe
sinde Bronz At mabedinden fi. 
yordun girif,!ıne doğru uzanan 
dumanlı fabrikalara kadar Na
gaznkiyi seyredıyordu. 

Sabahtı; yağmur yağmıştı. 
Kül renkli gök, bütün tepele
rin üstüne hiila bulut parsnlan 
açmıştı. Çamlann, . !LJifuru. !~ 
akça ağaçların çeşıtlı yeşillı~:ı, 
bu ıslak pamuk manto altı~da 
daha taze görünüyordu. Kıraz 
ağo.cla.nnın peobe karı daha 
nazıKti. Alçak bulutlaın hudu
dundn., bütün .,ehre haklın olan 
mezarlıklann, yağmur suyu ile 
yıkanmış küçük dikili taşları 
dalı sarih görünüyordu. 

Yalnız, her zaman avi ve 
esmer olan, fakat gölge ve zi • 
ya oyunlarına ~ı::uz ~yan 
evlerin damı, bü.tün sahıl bo
yunca b~rbırine karışıyordu. 
Bunlann donuk kiremiUeri gü
neş yüzü görmüyordu. 

Fclze düşündü: 
- Mnn?.a.ra resmi yapanla

rın sevinci de nihayet bizim se
vincimiz gibi ... Bu ıslnk ilkba· 

har manzarasının resmini yap
makla on altı yaşında ve ilk 
aşk ü....Untiisü yüzünd n ağla
yan bir kızın yüzünü resmet -
mek aynı derecede zevk veren 
bir şey_ 

Pencereden ayrıldı ve resim 
yapmağa mahs masasının 
başına oturdu. Burada ba7.l 
müsveddeler v&l'dı. Onları ka. -
rıştırdı. 

- Püf! diye mınldandı. 
Müsveddeleri tl1: 

- Evvelden bende istidat 
vardı. Şimdi bu istidattan pek 
az... P az bir şey kaldı. 

Nadir tahtalıırla kaplı döıt 
duvara baktı. Oda, bu kadar 
clıı..r bir saha ~inde, gayet ince 
bir konforla, son derece mar 
kul döşennı.iş ve IUks bir oday
dı. Felze: 

- Mahpes! dedi. Ayağa 
kalkmaksızın gözlerini yuvar • 
lak pencereye çevirdi: 

- İşte egzotik ı:e güzel bir 
şehirdeyim. İstiklıili için mü
cadele eden, cesaret. zerafet ve 
kibarlık hasletleri sağlam bir 
surette artan ve bu muharebo
nin heyecanlan arasında şeref 
kazanan .bir halk arasındayım.. 
Tesadüf beni bu milletin ki· 
barlarile karaıla.ştırdı ve ,__-

---=-~::sa::--:-===: Çeviren: İlhami fa~ 

- 16 - Kontr Amiral Nebogatof filo. 
sundan henüz haber yoktur. 
Vis Arnıral Roçcstvcnski'niıı 
Hindiçiniye doğru yol alncağl 
şayialaıı dolaşmaktadır. Anı i
raJ Togo'nun talimatı gizli tu
tulmaktadır.,, 

eski Wslcrilc yeni terbiyesinin 
nasıl çnrpışt fuıı gördüm. Baıı
ka. bir tesa".lüf de Asya•ıın bii· 
tün silurli Jıimoasııu tutmı fi
lozofu. Çe - u - Pe - i yi karşı
ma çıkardı. Evvelce beni o ka
dar mcstedcıı bu üç güzel ser· 
vetten bugün zevk alamıyo
rwn. Hiç zevk alamıyorum. 

Ba~ıru eğdi: 
- Hiç bir şeyden zevk ala -

mam. ÇünkU gözlerim dalına 
benliğimle dış alem aı.rasına 
konmuş, musallat bir kadın ha
yali görecektir. 

Alnını e!ine da.yadı: 
- Mfuıaaız, zevkine dtlşkün, 

uknli\. Fakat güzel bir kadın 
hayali ki zaman zaman bana 
ağzını vermesini ve reddetme • 
sini biliyor. 

Tclrrn.r ayağa. Jmlktı ve btr 
uşağın getirdiği Naga.zaki 
Press gazetesine göz . attı v• 
günün Reuter ha.berlen ba.ı;nn
da şunu okudu: 

Tokyo, 22 nisan 1.905 - Bu 
ayın cumartesi gUnll Singı-pur 
önünden kırk dört Ros ~es'Ilisi
nin (1) geçtiği tcyid edi'iyor. 
Via Ami l Roçestvensl-1 bun
lara kumanda etm tedir. 

Buruşturulan gaz.ete yere 
düştü ve Fclze tekrar yuvar
lak pencereye dayandı. 

Nagaznki körfezinde çok de
fa görüldüğü gibi rüzgt..ı.r yağ • 
murıı dağıtmıştı. 

Şımdi Yscult şimal burnuna. 
dönmüştü. Felze şimdı şehrin 
karşısına diişeo fiyordun gaı-p 
sahilini görüyordu. Bu sahilde 
hiç bir ev yoktur. Ve burada 
dağların y~il elbisesi nazlı 
nazlı sahile kadar uzanır. Di
ğer sahildeki dağlardan da.ha 
dantelli, daha gar'') ve daha 
3aponki.ri olan dağlar manza
!'a.lann daha mUkemmel bir ba
ynliai lPressüm ettirir. 

Fakat b11 garp sahilinde iki 
tepe arasında küçük bir vadi o
yulur ki bu kara ve kötü vadi
lerin gece, gündüz bacaların 
koyu dumanlan ve örsle çeki -
cin acı sesleri yükselir: Tersa
ne. İşte bu yeı de Nagazaki, 
imparatorluğun müdafaası iiçn 
hissesine düşen f."....,ilt"ri ve 

Dünkü dunşnada suçlan 
sabit görUlerek Sultanahmet 3 
üncü sulh ceza mahkemesince 
25 şer lira para. Ce7.3SID3. mah -
kiım edilmiŞlerdir. 

Ekmek 
yetişceyormuş ! 

2,25 boy, 160 kilo ağır
h~mda bir adam vilayete 

müracaat etti 

Dün 2 metre 25 san tim bo
yunda ve 160 kilo ağırlığında 
Omer isminde bir adam Viln
yette Doktor Lütfi Kırdara mü 
r:ıcaat ederek 300 gram ekmek
le idare olamadığım vıe vaziye
tinin nazara alınarak kifi mik
tarda ekmek verilınc,;ini rica 
elmiştir. 

Ömcrin bu . müracıantı nazara 
alınmış ve kendisine kili mik
tarda ekmek verilmesi tensip 
edilmiştir. Bu anormal vücutla 
her hangi bir L'.1te ~alışmasına 
iınkin olmıya.n Ömer, piyaDgo 
bayiliği ya.pmağla karar vermiş
tir. 

Hazımrn 25 inci 
sanat yıh 

Şehir Tiyatrosu san'atkiu·In
nndnn Hazım Körmükçü 25 in
ci san'at yılını idrak etmiştir. 
Bu kıymetli artistin jübil ~i 4 
Nisan gecesi yapı acaktır. 

Beraet eltiler 
1fustafa, Vasıf ve Ayşe is

minde ilç şahıs, bir düğün dö • 
nU.sfınde evvelki gece geç \'Mit 
Şchzadebaşında yüksek SCt>lc 

şarkı söylerken yaka.lanmıshr, 
ve dün Sultaıınlunet 3 cü sulh 
ceza mahkemesinde dunışmala
rı yapılını§tır. Neticede suçlan 
sabit görülmiyerek beraet et
miı:ılcrdir. 

inhisarlar umum müdürü 

İnhisarlar Umum Mürliirli Mü
hendis Adnan Taşpınann K:ırn
blik Demir ve Çelik Fabrikala
rı Umum MUdür .Muu,•inliğine 
tayin edileceği söylenmektedit'. 
Bu t.akdiT'<fo İnhisarlar Umum ı 
Müdürlüğüne başka bir zat ge-
tirilecektir. 1 

' . 
Adanada ziraat mQcadele 

kursu açılıyor 
Adana, (Yeni Sabah) -Şaılc 

Vilayetlerindeki hubub:ı:ta zarar 
V<'.ren Sune ve Çckiı""'C)'f' karşı 
önümilzdcki ilkbah:ırda açılan 

1 

mücadeleye eleman yetiştirmek 
üzere yakında ziraat mücad le 
istasyonunda bir kurs açıla~k
tır. Bir' hafta sll!"eeek 1 .ırsa 

1 muhtelif vilayetlerden gelecek 

1 
20 kadar ziraat muallimi iştirak 
edecektiı·. 

Bu hakikatler, harp başlama,. 
dan önce a.çıkb.nıımıyordu. Bir 
takn:n zayıf, kavi; büyük. kil
çük düşlinceler endişe ve kor u 
veriyordu. Fakat bugün dün· 
yanın ne }XUla.m~ ödü k&l
dı, ne kopmamı korku d:ınıarı. 
Herkes serbestçe konu ' fır
satını buldu. 

İşte dün konusulamıy:uı o ha
kikatlerden binsi: Artık bir 
devlet ister ldiçük olsun. i3tef' 
balaban; başk ınilletler. dev
letler ve topraklar üz.erinde hig 
bir ·· tünlük güdemıyecek, ve 
menfaatleri encak <; 11.-cveli, öl
çülü olacak. 

Bahsi şu dar sütuu sığdır-.ı.
bilınek için ancak bir tek mi
sal gösterilebilir: Holruıda. 

Altı yedi milyonluk J\ l ._.ürük 
bir .olan la, yetmi. mil~onhık 
bir insan yığınına ve ki.!lldisin · 
den bir kaç yüz defa dsJm ge -
niş, yUzdc milyon dnha zoıgin 
topraklar4. kayıtsız şartsız el 
'koymuştu. Buna (ne lıaklu ve
ya ne kuvvetle.) diyenler ç:-ıktu. 

Sonr.a öLede bir avuç F ' -
menk elmasun, has nltmma 
değil, yarım avuç piıincc di:ıG. 
çöken bir Japonya v:ırdı ki 
yetmiş beş sek~ milyon va
tmıdaşını avuçiçi bir kaç ads.ya. 
sı~du maj:;a uğr.asıyordu. Jar.ıcm' 
devleti bir i.stWı siyaseti ta!:ip 
ctnıemiş ot:ıaydı bile Jnpon 
millı•c.i yine ( o.ı- hakla?) diye -
cehti. 

Ve Japonytının Fel" nk 
Hımrstarunn bugünkü saldı ışı, 
bu (r.e lıakla ?) sorusınıa veri
len cevaptan başka bh- şey dA
ğfüfu·. 

Büyük de\•letler nrasmdn da. 
bfiyl ... rur. B._u dokf;aıı mıl.>, murı, 
n fes alamıyorum. Seıı doks. .. n 
mılyousun. alr"lığın ı , ., Oky ı· 
nusla.rda fı.run Jar c•ltarac-:ılc 
kadar sert ve saği· m. cı·:~ 
hakla?) 

Ve asıl hakikat RUdıu·: lnsan· 
lar ve devletler l'lrasında.ki mi.i
nasebetlerde artık eski çamlar 
bardak oldu. 

Yeni ~e t efo 
• • ven n ıye eg 

lıfünnkalit VckiWği 6 Marta 
kadar 1Ftanbul T le o:>n ~ lx h<'
sine bağ mru:nış fa ·at t ·,e 
izin verilmiş tekfo.1J .. rm ih. • i 
bir emre kadar y pı rr ... s •n 
durduru!masına kaıa.r vcrmi.~ 
tir. 

ş Bankas his .. e
darlar cp1a!'1 . ı 
fş Banka.sının h.issctiaı laı1 

umumi heyeti 27 Mart 19•12 Ct · 
m~ günü saat 15 te Aııkarrulıf 
topL'Ula!...uttır. 

Bu toplntıda mü ~deti bit"ıı 
İdare M clic:ü Azalan intiluıhı 
yenile11ecektir. 

Tütün işçilerine zam 
yapıldı 

b.m i ı·. ( f'i ~ıi Sabah) - Tütün 
is~iı ; ccmiyctiııiıı •a.ptığ1 t ·~ 
!) .bbiis ii7.crine bir ok Cthı 

harp makinelerini im 1 e<.ier. l;ump.ı.nyalariyle imnlrtt :ıneleri 
Felz · çiçekli daglara ve ou • I ti.it..ün i-;ciler.nin gü 1Jelikicıine 

lnrın eteğindeki tersaneye bak· yüzde 25 nisbdinde znm yap· 
tı: · ma~ı l abul etnu.şlerdir. 

- B 'ki de bu, ö ekini kur_ Bu 7...amlar yakında verilmeğe 
taracak... başlanaca.kab_r. ____ _,ııg 

Sonl'a acı acı gu dü: t' 
- Bununla bernb~r. ne ya

zık!... Buul. n•ı n c · ut ol ı.ıdı
ğı bir 1 .. amauda ben uı kiz 
Mıtsuko Yon ıkttyı Çin kre
piııde.1 iiç kııtlı \'e Yfı :·~ıc ·· .,. 
lü, kızıl kemeı il bir elbısc için-
de rcsmedeceğim... 1 

• I! • ı 

~~ 

ASONE BEDELİ 
TOrklye ~cnıbl 

SENELi K 14()0 Kr'fo 2700 Krş. 
6 AVLIK 750 ,, 1450 ., 

3 AYLIK 400 ,, 800 ,, 

1 AYLIK 150 ,, SOO " 
Felzc paleti başparmağına E--.,...'"""""--...,..""""'.--'"""'-=-... .ı 

tablı olarll<, iki adım gerı cc- T A I{ V 1 M 
kildi. Muşambanın esmer rengi 
U7..erindc purtre zarif ve canlı Ka•ım 129 GÜN 75 AY ~":t 
olaı ak ortaya cıkıyordu. Saç- ı:--
lann yumuk halinde toplruımr -
sına rnğmcn çekik gozleri ve 
dar ağzile yüz bir Q.Zak şaı-1 
bulaşile, CSrı\rlı ve ıztıraph gü
lüyordu. 

- Ah, aziz üstnd! Ne gü?.el 
oldul O kaaar çabuk ve oynnr 
gibi, bu derece gUzel seyleri na
sıl varattınız? 

Markiz Yorisaka. sevine için
de, fildışi küçUk elleı ini C.H ı' ı. 
lı.,elre, kayıtsıT..Ca dudaklarını 
büktü: 

( Arli:nsı var ) 

(1) MübaUığalı olan bıı ra
karııd.a Ja'J)<r.l t. a b ıa.tt harp 
gemil rile bi il:tc 1 ür g ıi
lcrinin bulımduğ ' n da ra -:
nı ıştır. 

1361 

Seter 

1358 

~ ART Mart 

28 1942 
PAZARTESi 

Guneı Öğle 

3 

11.57 6.l7 
6.12 12.23 

Ezani 

1k.nd' 

9.~9 

15.44 Vasati~ 
AJ; ;ım Yatsı İrr.s:ık i 

12.ao 1.:1 10.18 Eznni E 
lö.16 1!'.<6 4.34 Va;:ıti ı 

-DiKKAT- ~ 
G temize önd len yazı! • 'J 

.n ne d:ilın ·n i- :s n 



Hayırsızada açık annda ( En Son Te~graf Ve Ajans Haberleri 
..,. (Baf fwa/s 1 ~) motörü tarafmdan kurtarıımış-
lllftl bdar 1ID 'V'8 mühim mik- - da tayfalardan Ahmet ve ıs t 1 1 

lıamulesDe saat 12 den sonra evlidir Ye flç çocuğu vardır. ltalyada ırandaki isyanlar tard& bakkaliye ve maGifatura Ki.zım boğulmuşlardır. Kimn, veç e rsane erı 
~doğru ;roJa çakm.... -ı>iıaeel,, motöri1 de aldığı 
lrr. yara aebebile suyla dolmağa AJm L- bma 

Mot&, ır.,m..d& llÇlklan- ..,,.,, .. c1a. ~aıu po yüz anya ucsa 
(Bat bnıfl t inci ~ada) 

kaçmak mecburiyetinde bJnutZiraat nazırına lardır. 

111. geldiği mrada ~ 'llA.ıju ~vaı unu denıze dökm;ege mec- mühim sipari•lerle 
l;in. ''Karakut.. motörüıı~ gar- .JUi' olmwılu ve motörU kur- -. 

Diieı' cihettm Dri brdeşin geaiı salAhiyet emri altında bulunan Horasan-
.,,,,.,,, .... u.nne bindirmiştir. tanıwJlardır. vat•a ttr.erindea meı--· ı 
~ çok liddetli olduğun- bet aaat geçtiktea 8QJll'& arlmı- 5 ... 
dan "Kanlmıf.. motöril aldığı daa gelmekte olan •'Eknmı,, Stokh~, 15 ~A.A.) - İsveç 

verildi daki a.siler Turbatilıaydaıl. Fer
man w J\ırbatiaebeaaı'd& ~ 

Roma. 15 (A.A.) - N'azrrlar tettikleri mevzilerden kovula
~ecliai dün Mussolini'nin reisli- rak Kalain&dari civarındaki or
ğinde toplanarak Ziraat Nazan. mantara n dağlık araziye lw;a
ıı.a. her vi18.yette ekilecek. topra- r·~ Bir müddet için Ho 

rahne •rbüe bina acmra AY- motöril "DiDcel.. i yedeğine a - T~~ timdi ~~ ~ 
la dolmuf w m.tauetır. Jank ljmammıza getirmiştir. nılatoluk onemli sıparu;le!"1~ 

Kapeıaa t>n•De dijw 2 •I Vat'a etrafında tıalıldkata mecW .oklutıan ~ ftrilı7 
fa yarım saat aonra '1'lneel,, de<tam edilmektedir. yor. Bu ınşa.ata İsveç hükfımeti 

Sumatrada Himlistan davası 
hcsm"ma Ja11111a arp gaDi]mi 
el& invmam etmektedir. Bu ta.
rihten itibaren 1942 senesi so
na& kadar Almanya heaalRDa 
~.- tonilltoluk ticaret gemi

ğııt. ~iğini tesb!t e~ aa- racıan haydutlan Meşhe<rin şimal 
~vena. an1'P''MJI tM Ye gvbinde bıhmaa bBlg inin 
vıp ~· biiyl1k bir kısmını ellerinde ba-

Bu tedbırden maksat bazı za- lundurmuşlar ve mühim muva
hire eki•inin 111emlelıetıe Y.arar sale ha.Uarım teltdit ~erdir. 

(Befhnfı 1 ....,, (B(Jf tanı[I 1 incide) 
...,.._, lbld taurma doPll IDad IJava ~Sözleri 
daha süratlıe ilerlİJ'Ol'flll· Kur- Y~ Delhi, 15 (A.A.) -
t.uluf mUcadeleBhade bir tek gün mat Hava l.Wnıetieri J:lqku
•iie kaybetmiyeceğiz. Biz siir - mandam hava mareşali Peiny, 

va~ tama aaha=m önle- Esiri pJt MJl!amnda gam,; 
meldir. u~yan Kaşlrey ve Bakitari ka-si inşa edilecektir . 

C.. de i.tı1 ve ümitsiz değiliz. guet.eeilere ilk demecinde Bir • Hitler'in nutku 
Bmıdan başka Nazırlar Mec- bileleli meı,nı llaldannın tanm.

lisi, siv:ı halkın harp zamanın- ma.eını istemektedirler. Bunla
da :mecbuf himııetiue ait emir- nn reisleri eaki şah zamanında 
nameyi de tasvip eylemiştir. ellerinden abrınuş olan toprak-

landa 'RY:-~ı-tanı kurtulma IRllDya dunmnmdan silldbıet ve 
~ga mu::fikıerin gayretleri: ~·tta baı.ıtınit 98 demiftir (8q tarafa 1 inal uyflttla) 

* ların geri verilmesini ve kabile-
Roma, 15 (A.A.) - Mueso?i- ter fizerindeki otoritelerinin ken 

ni, Sentetik Yakıt Cemi)'llltl Re- dilerine iadmini iıııtemektedirler. 
isi M. Farchi'yi kabul etmiıftir. a 

~· ~=:: =!! Maltayı yanı akınlar ili durdunmyacaklanna emin yan eden lıaJi anJaıudılcW'm-
-ı-&..:1:-=-=-" Brmanyıadaki dunım, batı ce ...ın - ...ı...ıa- m·· .. ı..--..1.. ... ..... __ 
~ara lütap eden aup Puifiğiııdeki durumdan ;::., ~~~ ;m;;:; ki,-;_ 
lloek: .. Tahribat ve ric'at dtw· pet başkadır. ÇUnkU daha bi- -;.,..;,,., uem· ı........a...:.... ,____ Bil -

da,ette havaJıa.rda ilstünlOğl • ~ .1 u~ aıu-.n 
n ıein sona ermesi lizımdır. le geçirdik. yük Briıtanya,, Fransa ve bil-

cemiyet Orta Toscaııa Sentetik <Bat .....,, 1 ._, .,.._., 

~akıt yap~ iÇtn blyflk bir tedir. Cumarteai -.ıu Mihver 
Jm4Y3. fabrikaa Jruraeaktlr. ucüan MihW:I' bomı. tanareKat'i ve unıJmaz bir mUdafM. ,..... Amedba llnftllil lraua Birleşik Amerika tarafın 

~. BU'881 gelm.iffıir" ta:yyarecilerini övmüt. .. Bu A • daıı daha 1935 te verilmiştir.,. 
.....-. merika gWftlHBeri ve fngili& Bitler. bundan eonra Riom 

Totyoda qlkan Osahi Şim- ha.va k.uvntleri Bitmaaya ee - mahkemesiain münblsıraa harp 

=..-...:.' ~:a Y:::!! mc:.: =-Ntı~ =~ haarhjmd& ihmal göaterilmesi (8- lwr•1' ı ...-ıaJ 
dulrtan sonra bu ada.nın her Kendi kaJiplan 42 tayyaredir." itile meşgul olmasım ve harbe tenin byıqğıdır INna Wıedigi
fan.fmda derhal Japon askeri dedı"kte t-:-.. ~veren delice mU.tl& ne dewedebüeceii gibl harbia 

Amarikada 

Maıesi tuJie edUmiştir . ., devam~: 8&..--Uıc §<)yJe iştigal etmemesini hqretle kar gidlimünl bizzat izeriıılealüilir 
~ "Size fllilU da s<ıyHyebDlrim, ~ ~ Alman veya kurmaylar al"Ullldald iJa.. 
Delhıden tu malUmat verili - ki hava kuvvetlerimizin bugün •i&tini uklln9 bazırlamak hu- tilUlarda. :hakemlflt )'&P&bilir., 

,..-: "BiftD811J'9dıri. Faal illtia- içinde buJundukla.rı ıprtrar, Bir ll1BUDlliÜI mruretinl iala et- ibresi ne demettır? 
•tinde yaplan Japoa taamı- manya seferinin ba.şladığı za- m.iff.ir. Şimdiye kadar bt1ylk etrate
m. Pemmun Iİf.HUnde ~ mana nu.aran son derece da.ha. Fillırer, "1940 senesinde Kah ji meselelerinde en aoıı aözll 
_,. oiaft bci»a "(1Jt kıtstan iyı"dfr. TakYi- kuvvetleri daha. ral'D8n!ar gflnüo.U kutlarken v- ltooevelt ile Churchm ve onwı -41.-.J-- d··~··-·~-.·· J"' w-ııa"™ '""""__,..... sn:ra.tıe geliyor. Ve plinlanmıa zwnuz lrilitına bize yOkletilen harp kabinesi 9(jyl~. Da 
~:n "'!~ bir +.-.ı-4'+.. lmlandmlmaktadır.,, ha.rbin ut kısmını kvaıWğın»- JbJen de bazı itiraz sesleri yilk 

-.--- 1ngitis tanareleri w Ameli- sa in.anıJan:1uk.. dedikten aonra selmittfr. Bunl&r anayasanın 
fenıliyor kı: "Avustralyaya A- kan tayyareleri du.,nanınkilere Alman orduaum•a cepheda mii&- bö.y.le harfi Badine tefsir edil-= . K:.:: f! faiktir. l\wt olanıll ~ • - tesm. bir lulın fiddetlerinden ınesine itira& etmclrt& ve yaııın-

'17• diip ectuı .lrıorhmu 70k- dola11 ujradığı giiçllJtJeri be- da ordu ve do.uanma. teflerinla 
k er ve harp malvmesi Ql1'. e.ta C8IMlf. Puifiijede sar lrtmit. eoma 19'1 JUmda Y.. bul1UYll':ağı bir miııt mıOıdafaa 
rftkte erek ıı.rotet eden bir yı bakımından çok aşağı olaıak pilaa aferti -~ ~ mzınma veya bir asker bafku· 
-.par saliılnen A......tnt]ıaya çarpıştık. Eğe!- dfq&ııaula mü - latan& ''dört ay JU ordll.mu l -andamn t&yiniD.i ~rl&r. 
tatıU ~... aavi şartlar altmda ~ - 4....-....._ n.._ 

S,d y'den Röyt.eritı verdiği ca.k olursak onu semalardan ko- -~ .. eşi ~ bir taarnız .Du t.ekllfi destek'emeJr ilini-
lıırir habıd-e · H körf . ı hareketi Y&para.k SODBUS lD yol leli l!Üriiea teY elıJıQret. meaele
İen Gıoe, lı ~ Finscha~1 ~--~h •nı lamoı-kmJi~ aptlŞl:ir. l'abt 1111 ftttindea aidir. Ciimhtll"J'eıiainiD ....rekteıa 

rum. ~· avacı arı ço ~~ ..._ ...... .__ ev9'i -.ı.wa .a-;;.. :J'4lf!me bir askel' - lıir de-
ft lsc kesimlerinde ağır kl\yıp- talim görmÜI§ ve çok iyi tensik _.._._.. 11--.. --v ...:.....: ....-...

111 
w b ~~ ........ ~ 

lara ığrn.ym Japon!arm Mo- edilmiştir. l\luhıarebede bir te. ~ '6Jle dııwam ~: wı ..._ p. """' ~~• 
nısby Hır r çıkarak burayı ~ intiUVD v. disiplin nü. "Di.m Alman onJnhtnm yene- ..,.... Ye iduf ajw bir~ al-
A .._, ...... bomba.rdtmA · ~ tında bulmldujtt ~• bunandan-

vu ... ___,._.. n ?M1l munesi olmuşlardır. Japonların mfJuL Bolşevik orduları 5nil- bgı-n m• ve- bu .... 1 .. ~'-- ata-
~ ... tıseçti:-sanıı:=:tan ~:Valaroa ~erdikleri cesaret müzdeki yaa yenilecek ve imha sınd.a böıwı;-götih;j~ id--
·- mükemmeldir." .-.:1 ırı-.:.ı:- d.ia -..J.:.1-~.-.ı.:.-Peirsy, Hindi••nm müdafaa ....,_flHl __ uu-_ ~~. 

sına sözü getirerek .._mn • • R ~ beldllll:ıklıe iktifa Saı:ı'atnı Zafer 
edilmi,..,..U. 8Öylemif. "Har -

Tacı, Kudretin J"'ohnu ebideei, SiıwnMıbinl 

,.., tarafı 1 lneı sayfada) bi düşmanın kendi mC'hketi• 

Ru lar en mühim kuvvetlerini ::yaya götüneejiz,, ~ 
cen ıpta kullanmakta iseler de D • l .. • 
Viaamavı ç_evirmek için yaptık· emnyo a uzerın-
ı...ı hareket moasıeda .mat deki bot erazi 
kar.adında Mllunan Nikitinbyı •-•ı• 
lap ettilderi teeyyüt etmem.it- e••-•yor 
tir. (Ba§ tarafı ı fncf •yfada) 

• bllyük muftffakıyeti olan. 

TORKÇE 

KLEOPATRA 
LALE mn ıemdı 

leri gelinee,e lradar lngilD a.v
alarmı yormak için .mı h. 
rinde~mağa~. 
.Bom»ardmıan tipinde bir YUJ'l
ken 88 ile bir Keulracbimitt 
:ban. müdafaa lıataryalan ta.ra
fıudan ~. Sahilde 
buluna. müplı.ttlıer tayyarecile
ria havaya. atıadıklarını gönniş 
Jıerdir. Daha sonra. Spitfire tay
yareleri ~ Mesaensclımitt tayya
resinin üstüne a.tılmujlardır. 
~an t.ayayrelerinden birinin 
denim dii§tilğil za;nnedilmekt. 
ctir. 

Öğleden soma bir denis tay
yaresi iki lfesw"BI flmftt"e hll
eum etmB, '"' banlanlan birim 
ıw.ra uJ&oatmişbr. 4 lfwee
chbıritt, deniz tayyal"e8İlle arta 
dan ltHcwm etmfşlel'l!le de ba 
t8'"9nt •-ra ubanwlan kur
tulmağa ımnatfak ollmlttar. 
Bu ........... veclaba.Mr~~ 
mab8l'etııeler atieestn il '*' sf. 
d hafifCe ~. Siyi~ 
lere ait ldnalaıd& etlW'nıiyetm 
bamrlar ftl'dr. 

PASfFIK'TE 

Avustralya ya 
durmadan Amerikan 
takv~o kunaHari 

usı~or 
(Btı§....,.1~) 

mücadele etmek li.gıpwtır._ 
........ 4=nf'•ll 

Asatrlpa 
s,a..,., 15 (A.A.) - BIDler 

ce Amerikalı askeri taşıyan ilk 
'9apar Jrafileei ~ hafta, evvel 
AvuatNIJaJI& gelmiııtir. 

Amerikan kıta.lan meçhul bir 
ttmB'od& gizlice karaya çıkanl
ml§br. Kallle fa.ro ~ Japcm 
tuıTuu.n& ka&'tl b7m&k 2IC). 

rwıd& kaim" ve dqnyu .. tU 
kaç ta.yyafeSini ve gemisi.ili tah
rip etmiştir. 

Amerilauı ~ Jaiç 
birine bir şey olmamış , biPıiı' 
uter yamlanma•l§br. 
Klt'aıda ile lladar kunıet ... , 
Londra, 15 (AA.) - Bıitano

ft ajansmm askeri muhabirinin 
~ göre, Japoa mtili 
pllmna lmır§t koJD1ta.k için A-
ftBtn!yanm elbıde - bin ki
li f>ulmmaJrtadır. 

Bu kuvvete Anwribn kıta
lan da yanfmı edecektir. Avus
tralya 500 bi:a lliliJi &il.ih altı
D& a•lJDlhr. Bu ~ ım 
bi1ı kiıi•iıı ~ hesa
bına çarPllJMk itin A.11f11PB.J'I' 
göııderiWiği teabit .ı;lmi§t.ir. 

Ba eat>epe 8Wil mubafıElar 
hariç olmak Ülent AVUBtralya 
kıtmuu mildafaa için IDl!lftut 
olaa ktınet 380 bin ll:İIİdil". A· 
merikaıı. ~ Jatalan hesa -
ıba tatıbnasa bile .bit ordu .Ja
ponlanır Pasifitıte .tarplaştlk
lan ordıılvm. eıı büyüğüdür. 

Avustralyada Japonyaauu zap 
tettiği memleketleri.o hiç birin
de ~veut ~ tedılzat var
dır. A.9UllUalya ha.va -.VetJe -
Iİ, .. ~ miktarda ta,.. 
Yal'.83'e~ .... * __ h ......... Japon. 

-- Gra7a. --ğa ~b 
ettikleri tıOktalarda nelere muk
tedir old&tlanm göet.ermtşler
dir. 

Berlin mahreçli bir telgrafta verilmi§tir. Adana - lfersfn a· •---------------------•r---:-:::-==::--::-::-::--::=:::-::=-:-::-::=:::=----
•niliyor ki· .. Orel'inaımaU.şar rasının sftrd6rtUmesfıı bement· .... -- lkmei Zafer Baftasl .. KIZILAY c~ .. IYETı· kisinde ş ddetli muharebeler ce- başlanmış ve bu işlerde kulla- ı• 1 
reyan e mıeıktedir. Düşman ken- nı~ak üzere diğer ~t ll~- 11M2 llfJ9I! Jlıdn tek Fil il D A S T A 1 R. E 1 
disine hi~ bir muvaffakiyet te. lenyle traırtörler geürtilmiftir. ABTlE SBAW CAZr - • ~ KOMmt 1 ta bul o o• ktlrllflllndan 
Min ~ ............. ... Toll1lm .u. ....... içia ~ Gmea PAULETl'E GODDARDW - ba,tlk ............,.. s 1 epos ıra 
'tam ediyor. dünden itibaren faaliyete geçil- c A z F 1 R T 1 N A s 1 

Almm .d...n M!IP"Mmian miş ve ~alnız to~um tahsimtı. 
... olarak binlerce lıra ayrılmıotzr. 

llğmm telııtigiDde şunlar var- Hat boyunca tünel köprü, .,_,. A 
6r· "I>cm.eD. oephesınin bir ke- ma, imli ve büyük' çukurlar. gi- Bu Sah akşamı L L E Siııen>•'Rllda 
limiııde Aıa.n kıtalan düşman bi ekim yapılmasına engel -
.Wu. l!attmı Yarmıtlardar. kil eden minili ~~ardan baş- Görenler bir dala ~rmek, Görme~r ;veniden aDn.,.,..... 
Ah teşkill . . siklet mer- ka düz olan biltun yerlerde• iQia lıir-' gibi LAL E'ye akıyor. 
--u.llX .~n~ . . bölgenin tabii şartlarına uygun DlKKAT: Proıra.m& illve of.arak WALT D1SNEY'in nntB 
bıli 1ımen golu cıvan ıdı. Ha- yazılk ekim yapılacak ve bir Harikalanııdan ni:RDİNAND ATEŞ POSK'ORV'n>R. 

UÇ Cins DERi 

• 111dıarebeierinde 18 Sovyet kanş toprak dahi boş bırakıl- Bugiin saat ıı de tenzilatlı ınaıtine. 
t.J'J_..i dü.şftriUmüştür.,, mıyacattır. -----ıiıııiııiiııiiiiııliıiıiıiiiiıinıiıllll_ııııııill __________ .. I~ .. --------------------.. 

'8lPMlf~ıılerl ....... hl 8 h- llr119C 
pwrtesi ..,__. ~ (TaUI günleri llulf elwk .._,) 
MırgiiaBiiJök..._ ............. VecW 111llMnd& 

(IUZ(I.AY) '8mnd& DiNii~ ..,_ ıtiuL 

---···---
Pasifik'te 
işhirliği 

Almanya cökec3k 
' (&tıf tanılı 1 inci uyfada) 

keli ve ili,yaai rejiminin fol ke
ti ohcaktır. Japoııy.a Sihiryaya 
saldım bile Almanlan bu iki
betteıı kurta.ramıyacak ve her 
iki9iııin herimeti birden pleCek. 
tir .•• 

VEFAT 
DeniqoUa.n mal%.eme müdür 

muavini Süreyya Uluğ, ralm ti 
rahmana ka.Vlqlnuştur. Qmaze
Bi bqün saU oıı bir buçukta 
~ Bahariyede İleri 
aokaftt& (24) nu.maraıı lıa.Ae-
ainden kaldınJ&rak öğle nama. -
• Oaman p camünde .lulmdık· 
tan swıı a Sahn,yı Cedit.teki ai
le makberesine tevdi kılmaca.k -
tır. XevJi rahmet eyleain. 

-:. ~:i-::.:1 =:!::" .::_-::: r----·--· T.-·; ... _._ .. F. .... ;-;-;-~--·-..... H ............ AZR .• .-..... -11111 ... ııılliiıı~ ............... f. ... --~-.-1 .. .__.~~i~--.. -rtıtııı:11111ı ... ıfli ... .-ııj .. ~l!lllli ... -S ............ -A ... ,,. ......... _ ....... _: .. :-·--:.-... :-·-: .. _ ... , ........ ~. ~~·~.Jl:u.-.a~: ..... drıtlıa"Fn~~:u:·wı-..... --~f!ı;lın·uııı .. oet•ut·-'11114~ 
.-..: edi--":-,. tab"i ben cla lrar- 8IDri • ......_ kimselere bildir- ) .,_ ._ ZllKı kaldırılan boş yemek saMn\vı.. canı ~ l'il'avun "Of•' d 
.:.--edi~ıfabt il.ama te- dl ft llhD' iciae telWlar çılmrt- , .. , I04 KORGUNAL lllll yerine......._ do1ulan geıt- bajrant Musayı ıruea~J!': 
nftn bance kaqt ne yaflt.lk! tı. Bir llaft& sonra. Firavun ta- t 1 ~ )"OrdQ. ~ata. Biıxwı, bu büiok fır-
Hiç. değ.il mi., rafmdq bitin Mısır ha.ıtuıa ~~_.... Nakit ve iktibas halria mahfuzdur :-.111111ııı111ıı.-....-._.._ıı.ııııııı_..-.. l'lral'Ull. içkiye herkesten ev- satı kaçırmadı: 

_ Hariee ka1I • ,..,..._. tıiır *b'afet verileceğini, fakirle- - ftl ~ Bu yibden y&- - <N!mm mı ~ sulta-
rilt. ..._ ! n para w kıJmetli hediyeler Jarı biııbnuştu. En usta çal • · çeeıeklenti. o.ıan *llP'"'&k Çil Asi~ Musaıı ka.dmm ...._ tflnü a.lm.ıf bulunuyorda. ~ am ! 

- Ne a ~? lkı da ~. tılhtıleler veril&- gıeı1ar getirilmiş, en gtbel sesli bir araba donatılmıştı. Anha- ğwlan aldı. Yıllarca görmedtii p_ oın.ucuna aldı. O wziyette • Diye soniu. Firavun, yenle 
-llllıcü ..,. mı babacJğnn! eeğini Ua ettirdi'. muganıuyeler. en nefis ve ea nın önünde, arkumda. atlılar yavrusuna bvuşan bir öz ane btlyük, eıı gözde da?etlilerinia m1:Ustil. Yatan Musanın yilztne 
1111 ıll aPm m,,m~ Jolt- Ba siyafetin • ....,. .. Mu- kıvrak vticutlu rakkaseler top. bulunacaktt. felbtile ipt8, öptü, öptü .. &. yarıma götürdü. Geçip ımkamı- hiddetli bir bakış .fırlattıktan 
lllkn ae~ b&y kilile. mm auneaiJdi. Keıd la toCU· lanmıştı. Davetlilere iQkt sun- Musanm ıumetıine gömderilen ra, ona fevk:alAde iyi bakaıı, her na oturdu. Kuaaıı cJa dlziDe o- sonra Hi.ma• cevap verdi: 
le IQafet pwıelg, fakirte1' mal fw ücretli bir •-- olarak mak, hizmet etmek için elde e- davetçiler, kadim tahneak bıa- gün lııil'M daha gürbüzleomeai:ni turttu, - Sa.kalımı fena çekti yu. 
Midnıa• leabal:ınea mi? baka bdm, zipfet &tmil wııa.- dilm "8ldr ve bakirelerin bad- aırlamışlardı. Öğleye dıfıılıw amı temin ~ eütanne ile kon113- Bütila g&ller )(mum ftmrkı- Dmrcak! ... 
Plı'a•a, tok sevdiği mm.. J'& parlak werwimle ~attı. di hesabı yoktu. Hülisa. mem- arabava bindirdiler. lfeJ9 .... JmJa. wiltelit sözler söylemiye de toplaımuşb. HeriEe8 iaceden Haman, eadJe hapu salladı . 

... •etdl: Bil)dik aiyafet lıuarbjı gece- leket ve saray baştan bap '* dığını bilenıiyea. ı. pulU mıe- hı' • Bu arada, kadına 7ik- inceye onu tetkik dfoıtla. Mu- - Buglin sakaluna ~«ek. 
_ ~ ~km! li. glladldl tun bir hafta de- MI& ı.tarıı içinde çalkanaea:lrb. rasiınin ne mafrseffa J8lllfıdJiı- te hafif. palıada ağır hediyder sada peygamberlik. allmetleri yarm kaflımm yaracak, öbllı 

8a eiheti aJşlDemetftm.. ..... 'Rlll etti Şehir meydan1anna. Büt\bı buaıa.r, l'lr.avwıu:n 1nzna m anlamıyan ....... 8"lill llD- WJf de ihmal etmedi. ginrıBllmdL Bil &.'lmetler g:ı gün de g&leriniai oyacak, ni
t1e mı edemedi. İyi kı Wlıılatı- Jrh ........ illek JGllara <>- müpteli: oldıJtu metten ımrt. sasmı kuoağma allp ...,_ Çok ~ Firavun geleli. Jet acrlt.a. Ba goct1ğun vücudu hayet saJtamhnıa nihaYlft v&o 
tm. Birat ı:a monra 41ıeılğla • C8klat yüdık. hzenW Jmrul- raıı ldiQfik lrfuaamn eerefiae kurolunca keadiehi rilJada an- Jı1mıı .Aaiyenin kucağından ortadan Jnr.ldml'anaısı lizımgelen receJı:. Büyük düşmımımır&m 
GlllCütlr. dıll. ~ bJU8, Jl8erce yapdacaktl. Bu Wllfle ile l'ift. uetti. ~ llir 111,J _...k Qekip aldL Ta.kdir ma.kaımnda çocWc oıa«ana ött-denbe:ri ina- t.eka ne ~ deftetlim 7 
-a-ta ._. olallll ı.-... dınıe- laıfa' n+ 8ehria belli "f1ll1 da~ Yee.wtiai MI- cesaretini g6steı&Bİ)W11a. Sa- cirlrln Jrilfirler savuraNk ... - IBmBMt şimdi daha sağlam l'iravaa, görlerini dört açtı: 

ğm r başlı yerlerine, fakir halka pa- sr balJnn. pek )IMmclu göater dece SU'SJ'll götttri1eeeğ.in bili- aiye baıthdı. Bu, J'iravunua a- inanmıştı. Fira"811a llıtibti ba - Ne dtmet istiYol'BUll Hi.· 
Fİravan. ı.;. çıkıp gittikten r-.., eJDl&e. vesair- hecliye dıaöi· mil olacatb yordu. det.i..'r' 1i. Se•hıdlği "Ya birWnf tin. flP&aklığı1e aJatmatc için mu? 

aonra, HAmam çaıjırttı. Ona, ~>:a ~emur ~ adamlar dl- Sokaklar, daha. geceden ıu. ~~~~~m· rave .:~~a ~ Y&ll:it ınut.lüa Jrarur e- fırsat anyordu. !rluaadaa ,Up- - Dem k I.ai.e~ im şudur ki ==...._ --- nı~&....:ı- kurt-'- kiltildi. Ahali, kazan. k&ynıyan .... ı.- clo'--'a. Görditkltsi --_.. ııaoıı:ın derdi. Oadan u.ı.-ı ......... ı-....:1.ır itelenen di~ namdar da a '!11- l'----·- b · • ~ ...... .,_ ~ ~ '--·-· ,ı,,., _ _,,...,., ~ ·~ _,_ ,__,..___ ;,- .:r-- ::.- BU ı..a&UıU.1, U ÇO lıl.., SlZlD lXlÜS· 
ması aeref.ne büyük Jİr ziyafet yeri~ • &a.1-UUD .-.J<IU-9 zulibn 'Ye i~ ı>izar Ola- tırkaslJlda Yfr - .ı.uuAlll llÜ• kif'iir işitenler. takdir edildik• Jıırındıan ayni şeyi geçiriyorıa..... taJ:~l di.işıns.nmıa oUln çoc, k-
t.ertip 0~ anlattı ve Ji. ~ ~~p bu memurlardan rak Firawna mütemadiyen 1"" reldi el1nşla111 anamda ajJr a- lerine inanarak aevinirler ve gu- tb. Bilhassa orada ltuır bulunan tur. Da.h3. dişleri çıkma an ~ a
zımıelen emirleri verdi. HiLman hediyesını alacaktı. net okuyanlar bile, felekten 1ıir !!1""'~~ıen:_~t4:ue~ 1!.~::;te rur duyarlardı. Fira:vunua bu kihinlerden bazıMn, Musayı ka.lıruzı QCk."!tiye cesaret eden 
Ffravunun bu karmndan bil- &ra,daki hazırlık da pek gin çatpNlmek Çn. sokaklar& --.ıı- ......, ... -.....- '""' ltitfuna lık sık mazhar oJan gvet iyi taaım!f)vdı. Firavunu bir yara.mu, ıleride . sulU?.!n-
hassa memnuu oldu. Çünkü haf milkemmekli. Davetlileri mw. - fırlamışlardı. Çalgı sesleri, lıfl- dılrdu. tıa.lıtiya~.ann birincisi Hime.n ikaz etmek ~ onlar dıa fırsat mıza nele- 3 maz? ~ t ~".l-
vezir, Musa bakkmdaki eadife- nun edebilmek için yapıbnuı mr şe1uiııi sanki ~ oyna- ~ ~<;n'da baktiçilk Ku- idi. kollaJ")Z'laıdL yurun, kc.cağını yere attı. 
lerım herkesm huzurunda. söy- li.zııngelen her şey yapılmıştı. tıyordu. sa oldugu ımıde ~dan indi. Sarayın :her dairesinde, her Bekledikleri tınatı onlara biz w h dı. Çün! :ü 
liyeb bnek için bWldan daha bü- Kuş sütünden başka tem.ine • Musa ile annesinin sa.re.ya. gi- ~~.:-.!.~hilraıetJe ~.. odasmda. her aalonunda galgı- zat Mwta. bahşetti: Hakkında dilf.:m ~ ~ -· .. tm ; ·n 
.. .rn. fırna.t bul mazdı. Diğer dilmedik bir nesne k.almamıfb.I derken geçeeeği soluklara as- lmdı-·.--v .. A--:yDnin .tnh ... ...:-- go-·· Jar çahmmya, içkiler içilmiye.I düşünülenlerden bihaber olan fı.-ı.a.t kollar. V. '7.iföm, siz d v-~IAA ı ın, n:ı rların ve devlet Bütün odalara, salo~ ko • kerler dizilmişti. Kusa. ile an- .. n..::.ı.u:' .- - ........... _ kaıiınlar uryan vücutıa.rım yılan çocuk, Fira.vwıua <li*rinde o· h '" · 
8<ia<Mllll'll!lm da ayai fikirde 'bo- ridorlar& yemek ve ieki aoln. - wi bu askerlerin arasından ile- ı.w-wu...,,. dbıi kıvıra kıvıra OYA&IDlYfa b&e- turuyor, kendi ken line avımun 

, 



Nakil \'8 iktibas hakkı mahfuzdur lM~~ 

- Ulan .. Rufai ~ mr- bası ba§a çıkamıyordu. bide 
'nnn döndU bu i§.. birde babasuu bozuk dUstlrl\-- .... 

- Tek ~ budmnalan 
çok gtizel yaptın bu eef er .. 

- Elbette.. 

yoı· ve yeniyordu. 
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Baş, 

~f S&11&D 

, e ,gri • 
1 roma izma 

De lef Deniz onan t U. M. il8nlan 
16 - Mar ttan 22 Marta Jıadar muh
telif hatlara halkacak vapurların 
isimleri oe kalkış giln ve saatleri 

ve kalllacallları rıhtımlar 

Kıradentz H'attı 

B rtın Hattı 

- PDnırtesi 17.00 de Tı:ın, l'Hfelll~ 17.00 d!' Kadcı 
Goıııta Rıhtımından. 

- Yoksa budn da mı A:n.l&-
vutoğlu var? .. 

-Var, baba! 
- Tevekkeli dehi!.. Bir çır-

Bir gün baha.sile :idman ya
parkeu ona Arnavutoğ:lunun 
sarma, hurmasını tatbik etti, 
a?amcağızı çevirip glizelce yen
di. Fakat bu, dalavereli oyun
dan bir şey anlamamL,U. Bir
denbire ayağı ve vücudil bur -

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Af1rılarınızı derhal lıeser 
icabında günde 3 kaşe ahnabtllr, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla ist9yinlz. 

lzmlt Hattı 
Mudanya Haltı 

- l':~nmrtesi 18.00 de Anafnrtn Sirkeci Rıhtımııı.d 
lhl tıosta lnbcoluyn kadar gidecektir. 

- lı an ahire kadar posta ynpılmıyacahur. 
- l'nartc:ıi, Çarşamba, Cuma ve 9,50 de Mnralm:ı., 

( "\m•vtesı H .00 de Trak, Po%ar 9.50 de 'Mnr.ikaı. 
<'--'U.tn Rıhtımından. 

k ularak dönüvermişti. 'Jl herifi dil.~iln.. Az. kalsın 
yenilecekti. 

Bandır1na Hattı - Pa1nr 1, Çarşamba, Cama 9,50 de Mamktız, 
l:ıta Rıhtımından. Aynca CUmtn1esl 20.00 d Ba 
tm Tophnne rıhtımından. - ..... 

- KUçük ortanın başı oldun.. 
Şimdi biiyük ortaya ham-hm 
b,ıJmlnn ... 

- ..... 
- li'nkat daha blr sen büyük 

orta güı c~i yok.. Sonra l<avnı
lursurı .. Gelecek sene biiyük or
u . Eğer muv·affak oluı'Sa.n o 
v.ıkit Kırkpınarn. geliriz .. 

~~öndükten sonra. ayağa _ - - - - -----

-Ulan Yfuil.k, şu oyunu bir 
kere daha yap bakalım. 

- Deyince, Yörük: 
- Bu Gözgöre göre olr.ıaz.. 

Sırası geldiiP zaman yaparım. 
--- Bak hc)e köftehora· .. 
- Eh! .. l"'sta vergisi bu. Ye-

• • 
cemıyet1 

kongresind 

Galatasa ay kupa 
şampi onu oldu 

Karabloa Hettı 

lmroz Hattı 
Ayvıılık Hattı 

iz.mir 1. inci Pocta 

- S:ılı J9.00 da Bnrtm, Cuma 19.00 d;ı Antalya 
'l'<>;ıhnne Rıhtımından. 

- Salı 9.00 da Antalya. Tophone Rıhtımından.. 
- Ç .. r~umba 12.00 de Bursa, Cumartftıl U .00 de 

Ke Tinl. Sirkeci Rıhtımındım. 
- Pr.:z.ur 13.00 te. 1zmlr. Gnlnta Rıhbmmdan, Bu 

J\O ·!Cl gidiş \'e dönü"te Gt>lil><JIU H' Çamıklı.n1f') o 
\.~rııyııc:;ıktır. 

- Ah bc1ba .. Şu Arnavutoğlu· 
mm (Cır n-ı olmuş olsaydım bir 
ş<'y IBl m ı.diın. 

- N ıl ılabıliısin? O, dai
ıııa lstanbuld l ve, ı.ıara.yda... 

- Ya! .. B n da öyle söyle
dı. Eğer sm ayda olnuunış ol
t>a.ydım, senı ç1rak alır, güreş 
güı es dolusırdık, dedi. 

- Onun yanında olsam .. V nl
ln.h m'llld vı devırll'lm.. Ne o
vunlar onlar .. Nasıl b'ı t•l le sar
ma ıle g riy.,td ı Tosun ki>ylü .. 
D~' oL<oıa gıdcır vallah ! 

Dt.di. 
I"ırhr ıııa.r gür şl~nıldeı son

nt 'b a ohu! k ı ·lı.:r.ne sc\',nçle 
doı Julu . \ e, bll) ilk orta hü
re l rine ha l•g başh dılar .. 
Yor l ~ Ali dt• dalıct zıy ıde ask 
h ıl oln u 11.. Arnavutoğluntı 
goı üt; on .. ıına.n ve lıız 'eı mı. tı. 

min ettik.. Ser verir sır v .mne· 
yfa.. (Bili} tarafı 2 incidıe) <Sa§ tarafı 1 ind sayfada) 

- Ji'akat gii?.cl bir ovun.. milzisye.."l körlerinden ba?~lan. maçı 5-0 gibi rniıhim bir fark· 
Dil§memek ic:;m çalıştım Ölma- nı iğfal ederek k.-çırmış!ardı. la kazandı. 
dı. İki gün evvel bu körler bize mü· hla~ın tr .. fsilatı: 

- Bu oyundan manda kurtu- raca.at ederek t kr"tU' cemiyete Her iki kıubıi;ı B takımları a· 
lama?.. alınmalarını rica ett'ler. rasmda )'apıian ve Ga..latasara,.>' 

1 

- ÖbUr oyı.ınlar da öy1e.. Kongrede bütiln azalar, tek _ B takımının galebesiyle netir -. 
Dedi. Hattfı yı'ne bir ı:rım id- lenen huı.ıusı kt rf?'l ~<un.adan ~ 

~· rar bunların cemivete gırmele- 1n 30 · · man yaparlarken YörUk Ali, ba- " ra s..at ta.n u. da ıki czı ı rine razı olmadılar. Cemiyetin k' r ı üreı . basına tt: k çapraz çarpmasiyle ra ·ıp. tıu a tar arının s " ı 
budayarak altına alıvermişti. umumi h vasında gördüğünüz alkısları arasında sahaya çıkt -

Çalık, oyunun gelişini anla· asabiyetin sebebi budur.,, lr. Mutat merasımden sonra. ş ı 
ma Uf,'ı halde bir e.caiplikle kar- Bnndnn sonra kongrenin a.- ~t".kılde diMldill!r. f 
şı!~tığını görünce.. sıl miinakaşalı saflıası başladı. Galafrısnnıy: Osıuan; Fanık, 1 

_Yörük, ne biçim tek <'~pra- Reis kilrsiiye geçerek bir ta- Salim; Mus afa, Bnvcr, Eşfıık; 
?.a girmek be? Ciğerimi, mide- kını işaretlerle uztınca bir kon- F.liJmıct, Arif, Ct"mil, Güfülii.z, 
mı njtzıma getirecektin oğlum! fı:r:ıns verdi. Bu ıarada bir çok llaZtm/er. 

Deyince, Yörük dayanamadı. azalar, parmak kaldırru-ak söz Feru:,'TırıJu;c: , Nmi; Mıırat 
Kahkahayı bastı ve: cJma.k istediler.sc de reis sözü- Mtı..ı.wımcr; t>m.m·, ZetJtıel, A!f· 

- Affedersin baba!.. Hızlı nü bitirdikten sonra şikfiyct dm; Fılcr<t, lbrahim, Mfı/ih, 
girmişim .. Kusura bakma!.. ı:ıafhru ınn geçileceğini bildirdi. E.«<ıt, Naft. 

- Ulan! sakın bir daha ya- Fakıı.t bmıu kimse dinlemiyor- Ilakcnı: Sanıi Açıkötıcy. 
ı•ayım deme .. Sakatlarsın beni.. du. Herkes birdenbire heyec:ın- Oyuna Fcnerbahçe başladı. 

Dedi. l•'nlmt biraz mülahaza- la ayağa kalkb. hirbirl'l'nlc i _ Ms.Gın ilk d. kikal:ı.n her iki ta· 
Yorük Alı, Klrkpın.aıda ki.' - dan sonra: şaretleşmeğe başladı. kımın karşılıklı hücumlariyle 

c;uı ortsı b,ıo ı olduktan som :.ı. - Ulan Yörük! Yoksa bunda Bu sıradaı azadan dört kişi geçti. Sarı - Lacivertlilerin sa.ğ· 
d::ı.hu ın~ d şölu·ct sahıbı ol-ı da mı dalavere var.. asabiyetine hakim olamıyarak dan inkışaf ettirdikleri ilk akın 
mu~lu. Ki\çük oohlıvanlaı ara. - - Yo... kürsüye çıktılar. Arkadaşlarına sarı • kırmızı kaleyi karıştırdı. 
smda Yörük Ah, parnıakl.t gvs - Senin giiltişünde bir mana. hitaben istemeyiz, kabul etm~ F::ıruğun yerinde müdahalesi 
teriliyordu. vnr!. yiz gibi bir takım işaretler ver- tehlikeyı önledı. Zamanla Gal::ı.· 
Kırkpınardan sonra Yörük - Yok.. meğc başlüdtlar. tasarayın ağır baslı&rı, Fener 

Aliyi, ufak tefek yapılJn ](Öy - Her 11"' ise yapma bövle.. M "''"la .. ,J: kaksini sık sık tehdit ettiği gö-
•• - " el"J.A hını.iseyi takip edi- rül' d 

ve 'kasaba du{;iınlerirıcl"' gurc- Yörük Ali, gUn geçtikçe, yaşı yordum. Fakat bir türlü bir .. üvor u .. 
Şir göruyoruz w bu f.,rih slerde fü rledik"° Letinlesıyordu. Artık A <ıaıata..wı.ro.ııM ilk Golü ~ ~ mana çıkarn.mıyordum. Sonra- · 
hep biiyük ortaya glir<:şrnll}tir. babası onu bozamı or ve yene- d B Hıkmetın sagdan sünip unvur · 1 an ay reısten ilğı·encüm ki: - N . 
Fakat şunu da dusunnıeli kı, rnıyordu. Bilfıkis o, babasını ye- Cemıyetin veznedan Nuri, W..a- tlugu top yere çarparak urının 
kasaba ve köy dügı.inlerine ge· niyordu. Dramıı ua gı'tmeg-e ka- başının iistünd. n sarı - lacivcı t ~ lı ,, 1 ı.rdan topladığı paralardan bir al · d' H' bekl ·ım· 1 
len bli};Ut orta 'c hatuı. :ı..Ş rar verdikleri zaman i"'alık gög~. k eye b"lr ı. ı1,; enı ıytm 

V< kısmını zimmetine geçirmiş, ce- b' d k ı l k1 r . j gürcşç.ıler ek• erı~.a. dennc çat - biinti gC'r gere oğluna: miyetin bütUn mensupları tah _ ır an a o ay ı 3. ga ıp vaıı- 1 
ma insanlardır. - Yöriik ne.ve gü,..,..,e<>eksın? "ld af' yete giren Galatasaray takımı "k ·""' sı an tet.miyorln.r, onun hay- b .. b .. ün h art dı F Yörük Aliyi, ilk büyı.ı orta - B ;vük ortaya.. us ut 12.ını tır . enc·r-

u
. · 

1
·"· ...-ım· hai>1.mlaıik G" K k siyet divanına verilmesini, hak- bal'u~e mUdafa.nsının bütün gav-

g resı "'m ~ ' - ureş.. or ma. kında. kruıuni mun.mele tatbik J k1!...,ıl~tıgıru- Dramada ,.e Se- _ Dev olsa gu"ı....,ec~m. edi retinc rağmen sarı - kırmızılı 
- .,, ":/ ~.... ~t->· 'lmesini istiyorlarmış. f ı ki -ıı il 

rezele göriiyornz. Drama, Se- Demi. ti. Babasına büvük or- orvet m· yaptı arı sag so u 
rez, !{avala, Gümülctinc ve ha- ta pehlivanlarını saydınyordu. Bütün bu harnretı: münaka • akınlarla rakip kaleyi zorlama· 
valisi o va.kitler, hatta Balkan Yöriik, büyük orta pehlivanları- AAlardan sonra Cemfretin biit - ğ:ı. koyuldular. 

l kad peh 
c.csi etTafında go"rüsÜlerck v,n - G-1-t /J • • r;~z .. harbinin son arına ar - nın azıhlarım Kırkpınar gu··re- . um asaraytn cıncı uv u 

1 1 k di d B A~ b' ridatın arttınlma.sı iRtcnilmis- G f ld . .:· ..n i'W&n ı yarıy ı. uraır.1 ır şinde gfirmüştU. Hatta onlann a1.an erin so an ::n1ıup O~· 
r.ok beyler ve ağalar çiftlikle - gür eşini saatlerce takip ctmir;.1:i. tir. Bu istek kıars:ıaında ayda taladığı top GilndlizUn kafa.sile 
rinde pehlivan beslerlerdi. \ e Bunlar şunlnrdı: 2 lira veriln100i kabul edilmiş- Cemili buldu. Galatasaray san-
yine bu havalide durımı.d:ın ı _Baltacı. tir. Cemiyetin 2000 faal i.za.sı tıaforu hafif bir plf\se ile takı· 
koy, şehir, kasaba düğünleri 2 - J<:xlirn<.'li KalufatGı Hii.~e- vn.rdır. mmın ikinci golünii de yapıver· 
olurdu. yin. Toplanan bu paralarla bir dı. 

Dnunada büyük bır sünnet 3 - Değirmendereli. Kiraz mektep açılma.cu, fakir fızalarn 2-0 galip vaziyete giren Gn-
dügunH .ı.riıreşi olacaktı. O va - Ahmet.. azami yarclım ya.pılmaaı knrar- latasaray takımı adeta şahlan-
kitler, ağalar ve beyler sUnnet 4 - Mollanın Alt. laştırılmıştır. Bundan başka dı. Top Fener kalt•si onlcrinden 
düğünleri yaparlardı. Ve, bu J{ırkpınarda büyük orta ha- Beyazıt ve Fatil.te de cemi~ etin ayrılmıyor .. 
sünnet diiğföılcrıni bütün köy - ş oı Baltacı almıştı. Baltacı aşa- birer şubesi a~ılması ön plana Gtıl<ıtasarcıttt ı Oçütıcıi Ckliı 
lcre teşmil ederlerdı. Yani ğı vukan seksen, seksen beş ok- alınmıştır. Bundan sonra ses- Gazanfer topu seri bir vuruş. 
köy çocuk!arını sünnet ettirir - kalık b"r delikanlı idi. Biraz yağ siz ve fnkı1\.t heyecanlı ve gü- la rnkip kaleye akU. MUkemmel 
ler ve hediyeler verirlerdi. Bu Jıca ve dolgundu. Sert bir güreş- rilhUlü geçen dilsizJerin kon- ortMJna Nuri li.izumsuz bir çı
munasebctlc at yarışkın, koşu- çi olmakla berabor nefesi geniş- gr~i alkı..oJarla sona. ermiştir. kış yaptı. Boş kalan Fener ka-
lnr, hokkab:.ız.lıklar. pehlivan ti. Y~ni silrekli güreş vaptığı ================--============= 
güreşleri yaptırırlardı. haldl· kesilmiyordu . 

Dramn, Scre-7', Gürnüküne, F..dirneli Knlafotçı Hüseyin, 
Kavala, lskeçt· gibi Ti.irk Ru- Kırkpınar ikincisi olmuştu. 

Jstanbul Nafia Müdiirlüğünden 

NOT: Vapur .efer leri hakkında tar tllrlü ma lümat ;ıçaOıda t e lefon 
-- numaraları yar ılı acente lctlmizdcn öörenilebilir. 

Galata 8ao A centelilll: Gr.lvta Rıhtımı Lım:ınlnr Umum 
?t:üdürli.igu binnsı altında. 42362 

lesine Gündüz topu sokuverdi. 
Oyun Galatasarayın üstünlü&li 
altında geç~·ken 3-0 saı-ı • !ur· ı 
mızı takım lehine bitti. 

İkinci devreye sarı • lavicert- ,, .. (.ahıta Rıhtımı Mıntııkıı Liman 
li takım çok hızlı başladı. llk Rds.ligı binası nltında. i0l33 

Şube 

anlarda Galatasaray kalesinde Sirkeci " " Siı ı.cci, Yol"u S.-ılonu. 22740 

beliren tehlikeler Osma."lın ye- (3427) 

rinde mi.idahalclerile önlendi. ~--•••a••P'mm••zm•rımmmm•••••" 
Bir mUddet maç Fenerin ne-

ticesiz baskısı altında geçti. 28 ınma1111mm::ıırı::•::ıa•mm3ımıl:ilmmmmma••--a 

~n~ ~~;:~~~~~e~~ua-ı Devlet Demir Yolları ilanları 1 
On kişi kalan san . lücivert- DcmımıDmımmmDmc:mmıuıaaaRımmlii.l•mB!l-ımma• 

liler büsbütiln müşkül va?.iyete 1 girdiler. l l\luhamemn bedeli 21000 (Y'lrrıılblr bin) lira olan 58 kalem muhtclıl 
elektrik borıılıın Ve tcfClT\lllh 30/4/ 1942 Pe~embe günü saat 15,15 ne kn

Galatasaro.yın Dördihwii Ooliı ı ah zarf usulii !le Arıknrn'ctn hl~ı (' bınasındn toplanan Merkn 9 uncu 
Cemil ortaıarda.n yakaladığı Roınlsyoııuncn sabrı nlııı:ıcaktır. 

topla. Fener müda.fıleri arasın· Bu işe girmC'k istiyE>nleriıı 1575 <Bin beşyüz yctmişbeş) liralık mu.
dan süzüldü. Savurduğu şiitü \ :ıkkat t<:nıinat ile knnuııurı tuyln ettiği veı;ikoları ve tckllflcrJni nyın. b\lll 
Nuri ayakla karşıladı. Topu ka- s.ıat 14,J 5 c k:ıd:ır nclı geı,-cn Koınisyon Rei ·lığine vermeleri lazımdır. 
pau Hikmet sıkı bir şiltle dör- Şartnameleı· p:ırnsıı. olarak Anknrııda M.ılzemc dnlresinden Haydarp:ı.-
düncü Galata.c:aray golünü yaptı. ş:ıdn TesellUm ve Sevk Şefiığindcn temin olunur. (3365) 

Bu sayıdan sonra Fenerbruıçe 
büsbütün işi gevşetti. Bu arada 
lbralıimin de sakatlanarak o
yundan çıkması Galatnsarayın 
ekmeğine ynğ si.irdü. 

Ga!ata.9araytn Beşinci Golü. 
Sağdan ortalanan topa Nuri 

geııe liizumsuz bir çıkış ynptJ. 
Gündüz bundan istifade ile to
pu Fener kalesine beşinci defa 
soktu. 

. ilanıan 
Muııtı:ızam po~ta ı;efcrlcı·I yolcu mın'lıııal.ıı ırıa ı Nisan 942 tnrihinda 

ilibarcu yuzdc on zıım yapılını;,1ır. Accntnlaı'ımızdan iz:ıhat .ılın:ıbılir 

(3368) 

Snı·ı • Llwivertliler sahadan ===================-==========-:==:;:::-=
ağır bir mağlfıbiyctlc ayrıldılar.1 
Sarı • Lacivertliler tahminlerin 
hilafına dUn çok bozuk bir oyuı1 
çıkardılar. Bilha.c;s.-ı. kaleci Nuri) 
gollerin artmasına amil oldu. 

ŞOSE İNŞAA Ti 
Nafia Vekaletinden 

Galatasaraylıları bu şerefli 1. - Siiı't vil!ly• ti dıılulind.-ki Kurtııhın • Siirt - Haydıır kop usO 
galibiyetlerinden dolayı tebrik yolı nıın tesviye tür biye sınrıi im .. lflt \•e makadam şose , e uçmıciı Jn:;nG 
ederiz. lnsmıtı 845.000 lira k it bedeli uwı inden ırnpalı zarf usulilc cluültmeye rı· 

Sarıyer Halkevinin kauımıştır. k 2 - Eks:iltm_e 20/3/H2 tanhi.1e 111uSl'dlC Cuma günü sa t ıtı de Nr fıa 
mu avemet koşuso Vekftleti şose ve '.Kopriiler rrı~lığt cl:sıltınc \'C rttırma koııutyonundıı ya-

Sarıyer Halkevi tarafından pıl:w&ktır. 
tertip edilen Seri mukavemet 3. - Eksi1lmc ~rtıı.-ımesl ve buna bnğlı dlfer evrak Hıılıa Vrkalt:tl 
yanşlannın üçiincüsü dün BU- şose ve kopnıler rcislıcindc coıülcblleı.·cıU r.lbı 43 lira mukabilinde fi-OSO ve 
yiikdere ile Tarabyn ara.<)lnda.ki köprüler reisliğinden alınabilecektir. 
3 kilometrelik mesafe dahilindP. 4. - Eksiltmeye girebilmek ıı;lıı i:.tcklılerin eksiltme torıhinden en 
yapıldı. az i.lç giln evvel bir lstidn ile Na!iıı \·eı.: ılctine mtirrıcaat ederek bu ~ • 
Koşuya 55 atlet iştirak etti., işl<.>ri yapabileceklerine dnlr l'hlty t VP ıkusı alrnalaı·ı llizımdır. 

Alınan teknik neticeler: 5. - ı t .. klilerin Ticaret Odnsı "ezlkusile 37/550 liralık muvakJ.;ııt te-
l - Spartalis (}:, G. Kl 26.6 mıııaılarmı havi oı:ırnk 24110 sııvı.ı Y.nnı.onun tarifııtı dairesınde hazırtıya-

2 - Nuri (M. N. Gl 22,13. cnkıı:ırı kapalı :r.arnarı lk'nd m ddcdeyıızılı ımnttcn bir snvt cvvd!nc kndrır 
3 - Ali Karaman CS.H) 22.21 koınisvon rcisligine mnl buz muk111Jllıııdc 'f'rmclcri mukUızJ olup, }>"";ta 
Müsabakalar neticesinde d"'- ı ile r,liııderildiı?i Uıkdiı·dc po.oıtada ohc::ık geç kmcler ve muhiirst\z uır1lar 

rece alanlara Sanycr Halkevi 1 kabul edilmez. (2a53) (1447) 

Spor şubesi başkam Rcmıt Pa- =========::-::=== 
mir tarnfmdan madalva ve muh 
telif hediyeler verildi. 

melinin yerleri ve halkı zengin- Baltacı ile tam altı saat bo- 2/4/9'l2 Perşembe günü sa:ıt 15 <ic tsUınbulda Nafin Mildıirlü!ü Ek-
di. Bilhıssa tüt\incü idiler. Bu I ğuşmuşlardı. Nihayrot paça kas si itme Komisyonu Odasında (763.64) llra koşı! bedelli Sıllvrl ı. :nan binası j- 16 MART 1942 _, 
verim dolayısile c,;ıftliklerde 

1 
nakta pes etmişti. 1Jımlri açık eksiltmeye konulmuştur. 

pehlivan beslemek, koşu atları Balbcı da seksen, seksen Mukavele, eksiltme, Bayındırlık tş]eıi Genel Hususi ve frnııt tıartnı:ı- ı .3o Pro~ram 1 J8.55 Fasıl Heyeti 

b ı ek b 
vi'k b' kti A mcleri, proje kc~1 f hulflsasiylc buna ınüteferrl di;;er evrak dairesinde 7.33 H~ıf par-

1 
l9.31l Aj:ıns 

es em u,, ·1 • ır zev · Y- ı-""' ok·1ra vardı . O da azılı ve iP • ' 

d d ku 
.. l"'·tsız' eli Peh ~ .t. gorül""cktlr. ça.lar {Pi.) 1 lhlxrlt'rl 

nı 7..aman a a J . .! • • usta bir ""hliva.ndı. Kalafntnı - ..... 
l
. nl ,, ko '· ·ç· b" "k ı·~ ~ Muvakkat teminnt (57) llrıı (28) lrnr .. ..+ur. '1.

4
5 AJans 

19
·
4

5 S<'rbl' t 
ı\'a ar .e şuı.c. r ı ın uyu ya altı sa."~t kan lnıırturmuı:ıtu. -· 

hediyeler 0
-+nya kontt....:ıll Bun 1sttklllcrin en az bir tcnhhüttc (500) lir.ılık bu iı;e \K'nuT iş yaptı- . hnb<'rleri 5 d:ıklkn 
• "'" n.ı • • Bir de follamn Ali, iyi peh-

dan (10,.,yı ıın kad u ıyı' tV>}ılJ :ıı.nıı d, ir id:ır !erinden almış oldutruvff'.iknlara istinaden lı;tnnbul Vil~ye- j 8.UO Hnfif lll.SO Ş:ırkıl.ır 
'""' ... r - lıvandı. Bir oyun kazasına ufr - w - 1 2 5 R d · ' ',., a b lca p:ı.ra •· e hedı"ye ., tine rmırac:ıntln eksiltme tnrihinden tatil ""'nlerı' hariç (3) gün ı.;vvcı nlın- P.ırça ar 'O.l .ı yo 

' n '•L•' • rayarak l)eoirmendcrcliye m.ag· -
6

" t 
k ınm- '· içı'n ··--ı.me•A katla h. mı• chlıvet ve 942 yı'ına ait Ticaret <.'dası vcsıkalr:rlle b'Clmel rl. (3381) ı 5 E\ in Saati Gnzc si 

z UA :t.a.ı• ""' • lfıp olmugtu. Fıkat Değirmen- =="====================- 30 Progıam 20.45 Bır Marş 1 
nal'\ k burab ra gclirll•txh. Hat- d r"(Jiden fa?Ja pchJivandı. ~mMIEBilblililllCD::lllll&mmı::m:u••mt:ım;:;!llln:ou.:::• ı, 33 Tiirkuıer oğrcıılyoı uz. 
t::i, a.g- ıl r ve lx yleı :J ol para- y·· .::1 Al' bUyUk r.5u ~ 21.00 ö retmen 
la ıru odeyerek J.stanbuldan ve oıw< ı, ortanın JO Ü 1 Ü · ; J' 1

"·
15 AJnı\s 

l>c.liormandan pehln· n getirir- bu, seçmeleıini biliyordu. Fn- T K YE C M HU R 1 V ET t J Hnherlcri S<ıatı 
lı:rdı. kat onun daha bilmecliltleıi 13.00 Tlırkulcr 21 15 'l"'tlrk Her 

YöıJ.k Ali, Kırltpına.rdan son- vardı. BaOO.qına sorardı: z • R AA T BAN · AS 11100 Saat .ıyarı n.45 Senfoni 

1 
a g"Ul'~ clahr çok a."}kla bağ- - Baba, söyle daha kinıler 18.03 Dans ork<' .. 'rası 

l, nmı tı. Rı1 'rn:>sa Arna .•utoğlu var?. lturu!Da taribS: 188tl. - Serm$yal: ıoo.ooo.soo Türk lirelL ~ n 1 Orkestr.ısı 22~'-IO Ajans 
M"yda ıktı~ 18.45 Ziraat lfabC"rlerl 

ıh~ K ı .u karşıya gelişi, ondan - "' na Ç gın zaman AJaru adedi: 
bir Ç< k oyllular öıTren;(!i Ydrü- görilrsün? ' ı Takvimi 22.45 Program 

o· "'i t ·+,ı.1 be b' y Zlrd ve Ttcıuf hr.o nevi b-"ka tnuenı•fefffl -------------
g-,(' umıUerle dolu bir kalb ver- - Şhıwm n, ır akacıklı 1 Kel Haf>a ~r Para IP&ktlr•nlM• 28800 llra lkl'a•IY• .,.,.,,,. Yeni neşriyat: 
mı:-;tı. · n ınış ... 

'ı oı ıık Alı her vakit babası- - Nereden işittin? 
n 1 unlnn söyl rdi: - Kırkpın rda 0.-.zgır 1sraail 1 

Baba, ben d • başpehlivan Ağa söyledi .. 
,ı hilırım. ı ıhayct pehlivanlık - Var ... 
o k m de-si değll.. Gördün - Nasıl bir pehlivan? 
~ Arnavuto~lunu... - Çok iyi bir pehlivan ... 

Yoruk, altmış altı okkalık - Kaç okka var? .. 
Aui ınılo61unun yüz yirmi, yüz - Doksana yakın .. 
oluz okkalık ded rı nas1l oy- - Yaa! ... Dernek benden on 
n:.r.ttJğını gönnr tü. Bu, görgü beş okka fazla? Ziraat Bankaııuıaa i:Umbat'alı ,,. wvarsu. ~'Uf ibMatı&an.nda • 
yüreğe azim ve iman vermekte - Evet, sen ancak yetmiş u 50 ıırım bulunanlara senede 4 c1ef1ı çıeJıdlecelr tur'• ıı. 11Peıd•kt 
en biiyük amil olmuştu. Kafa - iki okka geliyorsun?.. p)Ar.n ıöre lk:nımlye dGlıt...'-*ldar 
sına koymustu: - Baltacıdan fila n ~nha 

B hl
. l - 't4 4 aded 1..000 Liralık 4.000 Llr• 11100 aded 110 L....,.k l.000 Llnı 

-- aı:::p<' ıvnn o aoagım... pehlhııan mı? 
\

1 1 J J'. r,,..1. '4 • IOO • l.000 • l lO • 40 • 4.800 a c, yeru mcz o ?cagun... - Evet .... r M:at dahası var. il 
Yörük ~\li, d'.ı.ima babasile - Kim o? ~ : : : ~= : ''° • • • l.IOI • 

idman yapardı. Tabii babası,. - Kastamonulu Kel Mcmiş .. 
Yöı iiğii bozardı. Her ne kadar - O, knç okka var?. DiKKAT: Hesaıılanndald pateitır bir sene içinde DO llnıdan .,.,. 

Hukuk gaztesi 
Türkçe ve Fransızca olnı·ak 

Cevat Hakkı Özbey tarafından 
neşredilmekte olan HUKUK GA
ZETESİnin dördi.incü cildinin 

1 !13/54 numaralı nüshaları ?.en
:gin ~~~ çıkmıstır. _I 

,. "Yeni Sabahın,,, 
ilan fiyatları 

R.r. 

B!ışbk maktu olarak '750 
giil'~'ii bırakmış, ya~ kırklu.ş- - O, seke:en, seksen beş ok- düşmlyenkre Umımlye çıktılı takdirde ~ 20 ..fadulyle verlleft!ktlr. 
mı- idiy$C de YörU?U aldatırdı. ka ama. .. Safi kemik ve adale.. Kar'alar oonede dört defa ıı Mart, ıı Haziran, ıı EJ· lı&irincl 11Gyfada santimi 500 

evnra bnşkal:ı.şmrıö-a koyul- yag- crii~i yapıyor 

BA.NKASI 
Küç•.u.. tasarruf 
hesapları 1942 

i KRAMİYE PLANI 

2 Şub ı 

K EŞ i DELER: 

•VIS, 3 Ağustos, 2 İkh\
ıhlerlnd~ yapılır. 

t 942 İKRAMI YELtRİ 
ı ad et 2000 Liralık= 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 8000.- "'> 
2 > 750 > = 1500.- > 
3 > 50U > = 1500.- > 

10 , 250 > = 2500.- » 
40 > 100 > = 4000.- > 
50 > 60 > = 2500.- , 

200 > 25 > = 5000.- , 
200 > 10 > = 201*>.- > 

Lak'n, Yörlik, Kırkpınardan Knrakucaktan yetişme ... İyi de ifil ve 11 BirlncilWıun ıarilllerinde çekilecektlr. l 1 lkind • " 850 

mu~tu. H<'k. bir ·-;ene soru a bB~. D~~ya gelirl.?r lıo::mlEll~:sllıl:31DB•••mımn•aım•••••••rrA 1 tJçüncü n " 800 ! 
ele nVUOO sığmaz bir afacan mi? 6ahfbl: A . Cemaleddln Saraçolllu Neırlyat MOdOril: M . 6arnl Ka rayel -Dördüncll ,, ., 100 
haline geldi. Artık onunla ha.- ' ' rkası va,) Buıldı.Oı yer: ( H. Bekit GUrıoy l ar ve A. Cemalcddl n 6a~ı;ı:ı ıu matbaau) _ h~~ 


