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Settanı Ve Çok Zenı;la Yml 

ç~ gözün~ 

Milli elimizin kıymelli direklill • 1 
Türkiyeye karşı 
Bulgar politikası 

raftan Bulg.-.r ckıvlet 
adBm&an ve gııaetelc-ri "Tür

h~bir alış wrişlmiz 
kahnııtnıı,tlr" deyip donır
ı. .. ıı, diğer tmıı.ftaıı Bulgar 

''Memleket, ordularını daima ayakta, 
hazır ve uyanık tutacaktır.,, 

f41ıet .. ıet .................................. MHMHMHMMIMMIMMl~··ll11111111111111111111111111111111111111111111181111111111111111 
rad"-OMIDIJD bugün Türk \;a,

t..nımo bir pa.rı;a.~ııu ~ 
eden toıınıkla.rı hala Bulgar 
mlllt>tinin asırlardanlıeri tar 
hayyiU ettiği )"Prler diye iliiıı 
ettiğini tlıı) arı;ak, Bulgar 
resmi ı.<izlerint' tnoıımanıua. 
imkan ı.alır mı? 

Harp dışında kalmıya çalışacağız, işlerimizi düzenliyeceğiz ve 
eğer harpten kaçınmak mümkün o.lmazsa, vatan borcunu 

şerefle ve haysiyetle ~ ödeyeceğiz 

--H-in-d-is-ta_n ____ A-vu- s-tr_a_lya_y_a 1 lnönü, milletin Kültür, iktisat ve \Parti Meclis Grupu 
sularında batan yeniden çok Ziraat sahalarındaki mühim d ü n t o p 1 a n d ı 

Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 
Jal ulgaristanın Türkiye'ye 
19) J<a.riıı takip ettiği poli-

tika, aahiri, yarı re~· 
mi ve reıınıi sözlere bakılırsa, 
dost~adır. Ha.Ua Bulgarist.m 
ile memleketimiz arasında bir 
dostluk anlaşma.sı bile imzalan
mıştır. Bulgar gazdeleri bazı 
günlerde, zaman zaman, bu re>ı· j 
mi veııika.y> hatırlar ve iki mem
leket arasında hüküm süren iyi 
münast-betlerden dolayı memnu
niyet beyan eder. Fakat yine ay
ni Bulgar gazeteleri ve ayni 
Bulgar hükiımeti oyle ı;eyler ya
zarlar ve ö1le harekd.lerde bu-

gemiler kuvvet çıkh vazifelerine işaret ediyor • 
Harıciye Vekilimiz, altı haftalık siyasi 

.JAPC) l\T 
denizaltıları 

Mae Arthor 
Avustralyada 

j-''Fugün bizi m uharebe eden taraflarla vaziyet etrafında izahatta bulundu 
çatışmağa götürecek açık meselemiz Ankara, 17 (A.A.) - C. H. P. ~ıhı v~rildı~inıkıılx:.-i ~~en , Hı 

kt Y k fk d Meclis Grupu Umumi Hey,•ti hafta içirıdc bızi .ılakalmJıı." 

15 Marta kadar 18 
gemi batırmışlar ! 

[A.A. telgrallarından 

Japonlar civardaki bütün 

1

. 
adaları alacaklarmış 

[A.A. telgraflanndan 

Junurlaı kı ütün o d<Y.,tluk m·ş- 1 
ııuıa~a t"dılPuştir.] huJt.~a edilmiştir.) 

• apoıı umumi karargahının Amerikan Harbiye Na.r.ırı 
rivatını sıfıra. ındirirler ve on- b 
la.İ-ın busıııa kabp cllmlelı•nlen ı ildirdiğine gör Birmanya ve ı mühim miktarda Amerikan ka-
müreklıep il • hır gostetiş Hin'1ıst:an kara.sula.rınch hare- j ı·a ve ha.va. ku"'·etlerinin yeui-

kll t~ bulunan Jaııon d e n i z den Avıısturalyada kaı:aya c;li<a.-
olduğu kaJ1aatını wrırler. 1 .ı. 1 t ı 1 a r ı bu dl'nizlf.'rde 15 nldıihnı bildirmiştir. 

.Meı;ela, Bulgar radyoımnda. ?.ıaı ta kad:ıı ~ek. n biı bin Vh~ingtondan verilen bir ha-
bir takvim SM.ti Yardu- Eğer tonilatoluk gemi batırmıslardır. bere göre General Mac Arthur r 
Bulgar ma%IBln ait olan bazı Colnmbf; ımbnncla 11, Madras Müttefık Ku\'\'l'tleri Başkuman
vak'aları hatırlayıp Bulgar hal· yakınlarında 4, Rangoııd dolay- da.nhğını ele almak ii2.ere Avus
kına. bunlardan hah,etml'k mem ı Jıuında da üç gE'mi batırılmış- tralyaya. gelmi lir. 
lekette vatani biı· terbıye mal<· l 
sadile yapıl~aydı b(ıyle bir f:(ay- tır. Canberra mahıeçli bir tel-
reti takdir ile anı aktan baı;ka Ytrıi D..Ihi mah di bir tel· grarta Hava Nazın M. Dıage'io 

""'"'~""'"u ~ a Su 3 o ) !So"u k 9 Sv 6 do) 
izim ı ın yapıl.ıc-a ır ·y ola-1 ---

Dliu~iı. Fakat. b"rka~ )<.,re anlat-
bğımız pbi, Buıı;aııarın takvim Amerı·kan ıranda 
s:uıtl ancak Bul rhrın inti-

-----
kam, kin ve dü,mnnbk saati miı- -

1 
• 

rıasını ifade edıyor. Çünkü bun· 
laıd:ı hep Bu!J?;arların Türkler· donan m~sı bulu nan 
le mücadeleleı~nin hdtıı.,~ı la· .,.. 
zelenir ve hep Tiı.rklerin Y"J>lık- •••••••••ı~ !•••••••• 
Jarı zuhimlerden, Tiirklerin din- t S 
d<· ölen Bulgaı hiırıiyct kahra- aa rruza ovyet 

yo ur. a ın u umuz a bugün "17 3 1942" snat 15 te ~iy~si lıadı~l'll'r .,., \•aiual ı· Jı •. Jı· 
bulutlar aörünmüyor" ReiH Vekili Tr:ı.bzon Meh'usu kı•ıtl" Harkiy~ \'~kili Şiikrü R:ı. 

• Hasan Saka'nın rei~liğinde top· I rn~ui[lu iki ~aat ><Üren izahatb 
İzmir, 17 (A.A.J - Milli Şef lsmtl İnönü l ugün İzmir halkı

na hitaben aşağıolaki konuşmayı yapmıştır: 
l zmirliler, swgili vatandaşlaıım, 
Bir iki gündenheri aranızda iyi vakit geçiriyorwn. A)Tllır

ken sizinle bir konu~n1a yapmak ifiteolim. İlk önce şunu bildireyım 
ki, seyahatimden çok mt'mmır.um. Yatanda,,lanmı sıhhatli, imanlı, 
\~leı·ı ve güçlerilc de\'&.mlı olarak çaltsır gördüm. Uğradığım bir
<:ok yerlerde okullan geulim. Okullardaki durum ve çalışmalar, 
benimle beraber oh>aydıruz. sizi de memnun ederdi. Okullarda ta
lebeyi umumi olarak iyi buldum. Talı,benin her bakımdan sağlı
ğma çok önrrn vt-riyonız. Onlan çalı~kan, gürbilz ve anlayışlı o
larak, hayata yeni zamanın ister !erine haı.ırlamaya. çahsıyoruz. A. 
na ve babaların da talebe ifilerini benim anlayışımla takip etmeleri 
nı isterim. Öğı·etmenler rn:ı.ifelerıni benimsemi~lerdir. Hevesli ve 
uikka.tlidirler. Tah·be ile candan mC>ıgul oluyorlar. Bıından çok 
memnunnın. Yeni w.ıJin y.,tışnıennde öğretmcnlerin \azıfe~i bü
yüktür. İlk öğretim, teknik öğretım, orta \'e yüksek öğretimin 
tr~kilatıuı genişletmek için hiç bir fırı.at kaçırılmıyor, hiç bir 
fedakarlıktan çekinilmiyor. Bun lardaıı iyi sonuçlar alan öğret-

1 
menleıin gösterec.:ği kabiliyet, çalışkanlık ,.e anlayı~a bağlıdw. 

Çocuklarım ı z ı terbiyede esaslar 

landı: lıuluııdu. Bu .7.:ıhata temas• du 
Celsenin ac;:ılmasını müt~kıp nıt·\~zuJ ı.r üzı·riı1d~ ~üz :ıl. ' h. 

geçen toplantıya ait zabıt hı1-ı tiple~ İl' bı<IPıı ı·ern.pl.u ,., ı 01 
liL<a.sı okunduktan sonra Bii}iik dikten ;;mıra saat 17.30 d. ıuıı 
Millet Meclisinin faaliyetine fa- 1 !anlı a <On wı il.!ı. 

=I HARP DURUMU i= 
Japonya nereye 
hücum edecek? 

Hindistan ve Avust ralya iki hayat uk-!esidir ve 
neye mal olursa olsun müdafaa edılecektir. 

Pasifik yakında kanlı meydan muharebe
lerin• sah-: e oiacaktır. 

1 Yazan: Emekli General Kemal Kı çer 
1 

I 

mınlannın m('nkıbı>l<-rindf.'n 
balısolun r. Bıılgnr ka\ minin 

1 
-

Ta le be ve ana babalar da öğretmenlere bu yönJe yardım et
melidirler. Çocııklarımıı.ıo karakterleri, ahlaklı olarak yetiş
tırilmeleri, o n 1 a r ı n bilgili olarak yetişmeleri kadar 
ve hatta ondan daha çoh öneml;dir. Ancak ahliLkh ve karak 
terli çocukların bilgilernıden memleket faydalanır. Yavrularımız 1 
memleketin ileri i kendi ellerınde olduğunu bilerek, kudretli ve 1 
bilgili olduğu kadar, ahl&klı ve karakterli olarak yeti~melidirler. 
Böyle bir yüksek amaç kiicük yaşta mektep sıralarında zihin
lerde yerleşirse sağlam olur. 

J apon baskını Pe.ırı Har-
1 

hour, Ma.nilla ve Singapur 
istikametinde geli~miHi. Büyük 
harpte Pasifikte Alman mirası
na konan Nipon, Büyük Okya
nus enginlerine dogru geniş a
dımlar atmıştı. Çin Hindinde 
üı;Jeni~ i~e. her şeyden öne. 
Singapura uzanmak maksadını 
güdüyordu. 

tcfL\ donJruna, h'l" .. a ~,. ri 

h<'r giiu bu hatıralarla l><'slen· hazır k t 1 
diı{jni, Türkler ıleyhinde tahrik 1 1 a arı 
edıldiğini kulaklanmızla i"itir- 1 

ksrşı:.ıılla PasifıktP ·1~ .-
sefer Pdemiy<'<·€k bir chı• "' 
dü. mtl~tür. B.Jrr.Po, !"'ı-. a 
ve CelcbeB'dt>:ı soııra 1 F~lt-ı t k 
1-Iindist..<ınının son de~lt.\ .. ı t.>., 

biitiin garn11.0!1ile ıx~r(1b• .~, J~ .. 

ek Bulgar gazdd .. ıinin ha.zır 

1 

biı ki" e gibi arad· ~ırada tek
rarladıkla11 dostluk teminatını 
nasıl sa.mimi diye kabul e<ltbili
riz? Bıılgari..taıı radyosıınıın 
n1>ı;nyatı ara;;ında b4ka bir ı 
radyonun da s~ı karışıyor Ye 
Sofya··· bu gizli radyo daima 
tekzip ediyor. Giz.Ji radyo Bulga· 

1 
ri•ttnda nazırlarııı "'daha b.ıs
ka ajanlann koyl<>rdı Ye her ta
raıt:ı Türkler aleyhinde yar>tık
l rı propagandayı Sofyanın yü
ıüne vuruyor. Bunlar tekzip 
ed: ebılir. Fak:ıt tekzibın bize 
kanaat verici bir mahiyette ol· 
m' sı i~in hi oltnıu.ııa S<>fya rad
yo undan Türkler alt-yhinde 
neşriyat yapıbnama.ın ic.•beder. 
Bir aralık Sofyaııın bu takvim 
uati aleyhimizde PE"k fazla. bir 
faaliyet göstermiye baladı
ğı içın, bi~ de mukabele liizumu
nıı hiSFetmiş V<' Bulgar e~kiya· 
sının Türklere karşı iı~ikap et

Taarruz esnasında 
deni zaltı filolarının 

öncü vazifesi göreceği 
bildir iliyor 

Melbourne, 17 lA.A.) - A· 
nwrikan donanmasının la.arnıza 
h-ızır oldııKu burada temin edil
mektedir. Japonyaya kar~ı yapı' 
Jacak olan bu taarnız i~in bir
çok dmizaltı filoları öncü vazİ· 
fesi göreceklerdir. 1 

Diğer cihetten Avusturalya. 
t.ıyyareleı·i Yeni Ginede ve Ti· 
mor Adasında bulunan Japon 1 

istili.. kuvwtlerini hırpalamağa 
1cvo_m etmektedir. .Japonların 1 

Ç'inde bulunan kuV\'etierini he
,uen kamilen geri <;ektiklerine 1 
dalı gelen haberler düşmanın 
•~a~ifikte yay1lmak için sarf et- 1 

tiğı gayretlerin ehemmiyetini 'ı· 
göstermektedir. 

Cenup batıya do!ru 
Türk hududu 

boyunca 
ilerliyorlar 

Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. 
nin çok iyi haber alan kaynak-ı 
lardan öğrendiğine göre İranda. 
Rumiye gölü istikametinde iler- ı 
lemelıte olan Sovyet kıtaıarı 
Revanduz yoliyle cenup batıya 
doğru Türk hududu boyunca i
leri hareketlerine deYam ediyor
lar. ı 

Sovyetlerin daha şimdiden 
Musııl çevresine mü,·azi bulunan 
hudut bölgesine vardıkları söy· ı 
lenilmektedir. 1 

Aynı kaynaktan öğrenildiği
ne göre Rusların niyeti bütün 
batı bölgesini Kermanşaha ka- 1 
dar işgal etmektir. 1 

Vatan sevgisi 
Bir noktayı daha size be lırtınek isterim. Çocuklarımıı.ı va 

tan SC\'gisini şuurlariyle koruyarak yeti~melidirler. Şimdiki 
ı;aman bizim yetiştiğimiz zamana. göre çok değişmiştir. Memleket 
içinden ve dısından gelen teı<irler çok geniştir. Çocuklarımız ken· 
di nefislerine güvenli ve biitün ters te!tirlere, akıntılara. karşı la
}·abileeek zihniyette hazırlanmalı dır:ar. Vatanseverlik ahlakın ba
şında gelir, 

Terbiyemizin temeli 
Va.tan sever olarak yetişmek, terbiye sıstemimizin temelidir. 

Çocuklarımızın toy zamanlarında ters akıntı!ara dayanmaları ve 
yeti~tikleri çağda iyi mücadele etmeleri için öğretmenler onların 
zihinlerini iyi işlemelidirler. Öğ r~tn,cnlerde hu istediklerimizi 
ta.nlandırmak için a)•rıca. dikkat ettim. Dola~tığım yel'lcrde önem 
verdiğim hir nokta da şudur: Taid>enin ihtiyaçlarını karııılamak, 
merkezlerde yüksek okullann yatı paralarını oulanuyan halk ço
cuklannı daha müteYazi ~artlar içinde J:,anndırıyorlar. 
Çocuklarımızın bakımı 

Bu çocukların iyi bakım ve kontrol altında bulunmaları ge
rektir. Bunun ne Ruretıe temin edilebileceğini gösteren iki örne
g; burada siz söyliyeeeğiın: 8anö.ıklı kasab:ıRından Afyonkarahi
sara gelen elli kadar ço~ıık i~in bir bina bulunmuştur. Sandıkhlı 

(Sonu Sa. 3, Sü. 1 de) 

Singapur ve Manilla harp Ji. 
manlarından uzaklaştır> lan ml•. 

rnların el'ne dÜJı-,nil•tür. -pu anJa l;,-.j f, A vustrı , a. 
vu Hindıstan,lır. B;nrı.•U\ ·~ 
lravaJi bo;ı•nea. ilerlı'ilH kt '-·

' ~,,, ıı /'o, S~, tı 'i) 

PiYASANIN . acil 
- - ------ -· --

Her a y .lstanbula 156 t ? p"rin~ , 
300 t on fasulye, 1000 teneke p e yni.r, , 

600 tene k e yağ verilec~k 

Tevzi Of isi faaliyete u~çiyor 
t:kleri cinayetleri hatırlatmıya. -------- ----------- -------- -------- --------------- j Ankara muhabirimiz telefonla bildirı~~r j mecbur olmuştuk, Bu mııka.he
lemizin icabeden te.;iri gösterdi
ğini Sofya radyosunun takvim ~--••m: 
B:illtindeki Tüı·k diiı;maulığına r 
niha}ct vermesi üzerine anlıya. 18 MART 
ıak biz de neşriyatımızı kesmiş
tik. Fakat Sofya radyo~ıı ne~ri
yatına nihayet vermemiş, fasıla 
vernıış. Çünkü son zamanlarda 
takvim s;ı.ati yinA dile geldi \'e 
bitlabi Tilr)<ler aleyhindeki düş
manlığı körilldiyecek şeyler söy
ledi. 

Buna misal olarak, Vasi! Lev
ski isminde bir Bulgar ihtilalci· 
emin Türkler tarafından idamı 
hakkında Sofya. radyosunun 
yaptığı neşriyatı gösterebiliriz. 
Sofya radyosu Türk zulmüne 
kurban giden bu kahramanın 
hatırasını ballandıra., ballandıra 
anıa•ırken, gizli Bulgar radyosu 
5u sözleri söyledi: 

"V asil Levski bugün mezarın
ilan kalksa Bulg:ıristanı bu ha.
le getirdiğınizden ckılayı size lii-
11et ederdi." 

VMil Levski bugünkü Bu!ga
Hii8Pyi!l Cahid YALÇIN 

(So"u 8•. S, 60. 1 de) 

Bugün kahraman Mehmetçiğin 
muazzam ve üstün kuvvetler 
karşısında, Çanakkalede zafer 

tacını giydiği günün yıldönümüdür 
18 Kart, bir numaralı Cihan Harbinin en 

şiddetli ve en o.maasız devnısinde ~klrnl&

ytı hıamı:ı eden m- ve üstün kuvvei;. 
!erin büyük bir her.ime~ nğl'&hldığı ve tarihe 
ÇaııakkaJeı zaterWa yazıldığı günün büyük 
ytldönümüdür. O gön, yurt müdafaası yolwı
da ve lstilılil uğrunda savletlere göğüıı "eren 
lllebmetçik, flğilmlyen başının hakkı olaa za. 
fer 1Bcıııı giymiş, mecmuu ZOO bin tooilatoyu 
bulan muıı.zzam bir de.nJz kuvveti, Türkün 

lmhhar amıi önünde mağlubiyetini ~ ve 
itiraf ederek çekilmiştir. Bu \ 'E8i.le ile mili 
tarihbni7.e bir zafer sa,_. kaz.aııdıııuıı aziz 
şehitlerimizin ölnı~ batırı;.lanııı saygile, lltia
netle anıyoruz. 

Okuyucula.nmız lllehnıet Aldfin "('.anak
laııle 8Chl tleri.ne'' iüıaf ettiği bir şiiri ile, A. C. 
~lu'nun fjlanlı zaferin nasıl kazanddığı
m anlatan yazısını bugün 2 ncl ~ 
bnlaeaklardır, 

Vichy'ye göre 
--00--

Japonya Rusyaya 
ilkbaharda 

taarruz edecaktir 

* İstanbul piyasasında bazı gıda maddelerinin dnlığı 
dikkat nazara alınarak ayda 150 ton pirin.;, 300 ton f!lliuln ıJk 
parti 1000 t"neke peynir, 60', ten,·ke Radeyağ ve 100 ton 'huı· 
gurun piy.asa. ihti?acını karşıla.rı:ıak üzere Ticaret ve Toprak ı 
Mahsullerı Ofıslen tarafından lllyapaya çıkarılma"ı için ficaret 
V~killetinden ilgili müesReselere talimat verilmiştir. 
T e v zi Oflııd 

* iaşe Miı~te~arlığn• baı(lı (Tevzi Ofisi) n'n tekilat kadro
su bugün!erde ~{oo.rdiııasyon Heyetinin tasvibine arzedilecnk 
ve Ofı8 bırkaç guıı ıçınde faaliyfte geçeeekUr. 

Bu taarruzun Alman Çay ve kah v e satışı 
hücum ile birlikte * Öğrendiğimize göre, çay ve kahve h his.u-lar Vekaleti · 

başlaması muhtemel tJ:ra.fmdan ~iyasaya çıkanlacaktır. Kahveler, hd;en J.ahvecilcrle 
bırlıkte ınhısar maddeleri satan dükkanlarda satılacaktır. Çay-

görülüyor lar da buralarda. anbalajlı paketler içinde satı~a. çıkarıla'mktır 
\'tehy, 11 CA.A.l - Ameri- Başvekalet !llüsteşarının Ziya feti · -

hn Ajans!a"nnı "ildirdiğine * Bugü!l, Başvekal~t M:üste~arı Cemal Yeıu tı:.rafından , 
göre, Uzak Şark hadl~leri hak- Anıt Kabri projelerini tetkik eden jüri heyeti li1.aları şerefin~ · 
~da. pek doğru malumat alıuı J{arpiç'te bir >iyaret verilmışti._ 
\raşingtonun askeri ve siyasi 
mahfellerinde hasıl olan kanaat, Bugiinkü D e ells te 
garbi Pasifikte stratejik vaziye- * Yarın saat 15 de toplanacak olan Büyiı~ Millet M~lisi 
tini sağlamla.<Jtırmaı~a muvaffak ı·uznamesinc!e, beş meb'u.<ıın v~fat>na a.ı• Bıı.şveldlet te1.lteresi 
olan Japonyanın ilkbaharda Rus . ile Maadin Nizamnamesinin bazı maddelerini değiştiren v.-ı örfi 
yaya taarruz etmeğe hazırlandı- l 1fare Komutanlığına bir otomobil tahsis edilmesi haklundıı.lı.t 
ğı merkezindedir. I kanun ıı\yihalan var..ıır. 

(So"u Sa. S, SU 5 de) "'-"=----===== ===---"""== ="'· -·-------



Çanakkale 
.---$eh itlerine: 

( ş E H ı R " A a E A L n ) =I FIKRA p 
Ziya Gün davası Reticelend-i -,-ok-uy-~fy~-r-k---iı, eoc1;~:ıdan ,Vurulup terlem1z alnından uzannn~ yatıyor 

Bir Jıi1i1 uğnuıa yarab ne güneşler liı*,J·m 

~ h tepraklu ~ Mpnf.ı düşmiŞ asker 
Giid'411 ....... iple. pik .. diğer 

-------'. --------- Cep takvimleri yanlış mektuplara 
Mahkeme varislerin senedin ... ::~~m!~!!':!~. 

Sana ..... p1miJecek: makbed kimler ka7S11L 

Gi•e._ pi sm :tarirle .._.. Mğm.-• iptaline ait iddilarını reddetti l:::=-.:--:..~e: 
Üni.__.._ bir -rı- lira Ziya Gün btı senedi milteakıp başlarında bazı ihtilfı!lar olduğu 

cevap 
Yaz•• ı Ak• Gillllt'61ı 

Herc1bnerr ettiğriı edvira da yetmez o ldt:at; ... __. ... ,,.. -- .... ·---JV ~.u.u.ı.~ da.ba. . t g'o'...r..•-rı~"'-. Bu avlarclan biri ola-. teberru eden Dr. Ziya Cün'ün ikinci bir senet tanzim o - nuıu_........ .....,, 

varisleri taı:afmdan. Asliye Al- DAVA Y f miŞ ve kendilerine, Oniversit.cye rak Rebiillevvelin iptidası bu tak-
Ş U iki ü~ a yiçinde 3 

nım. bölgesindenı bir 

tıncı Hukuk Mahkemesinde açı- bıraktığı paranın yüzde 25 inin, vime g6re ı~ Kart Perşembe &ü-
. tal' da; ..-erilmesi iktna. eden ririalerini Dil oldulu her ne kadar kayde-

laa vasiyetu.aı:nenın ip l :v.- o· N h 'ERSITE tasrih etmiştir. i'akat bugim ~·de ;yapalan hesabat neti-

mektup aidmı. İlk mektqpl 
tek veya çift i:mzab Jdl So~ 
mektubwı. imzaları epeyce ~ 
!ab•hk Bir müddet llOIU'&s b 
~eyler yazmak istiyordum, 

~ "iapAr'' diJesek W.p diksem ~ 
Buiıııunua ...... dlıgWD da~~ m -itin neticelendirilmiştir. ( V ~•-.. e .,..,_erin 

17 
Mart Salı ... n_ 

Ziya Gün. vefatından eneJ bu meblağdan faydalannvı k is- I ~ ......... •" 
bir senet tanzim ederek Oniver- KAZAN D 1 tiyen ve bunun için nıalı:kemcye 

1 
nü rüyet edilebileceii neticesi el-Sonra gök kubbeyi almaı da rida namiyle 

Ka.nayaa libdbıe ~ bü.tiia ecrauliyle 
siteye bir milyon lirahk bir r.ıüracaat eden varislerin isim- de edilmişL.r. 
mebliğ bınkımştı. Ziya Gün bu leri senet·t&ı ya.zıh değildir. Çilıı- tçtiına znmanı Grlnfviç saati wa-

kat şimdi bir cevap ol.sun v 
mek mecburiyetinde kaldım. 

Mor huhıtlarla &Çllt tlr!Hme ~ tla ..._ 
Yedi lauıdilli süreyyayı uzatsam oradan 

senatte.. Üniversiteye bıraktığı 1 rine verilmes!ni istemektedir. kil bugün vasıyat..namenin ipta- satlsiyle ıs Mart Pazartesi günü 
meltliğm yüzde 25 inin vir'sle- gösterilen şahlSlann isimleri ya- li için dava ~an viıiefer yeğen 23 saat 50 dakiktıda, li l\hrt 
Fakat bu senette varis olarak zılı değildir. ve yeğen çocuklarından ibaret- Salı günu güneş Grinivlç saatile. 

ıs saat 52 dakfltacb :yAnf içtfma-

.Açılr imznlı. açık adresli meık-ı 
tupılamı bütün konulan bir tek 
ııolrtadl\ toplanıyor. Kısaltıp 
8Öyliycyim : 

S- bu avbıeaia altıwtoı bürünmüş ka..._ 

Ya~ &""9 rubtı81a 1tdirsmı JU19 

oj k ·· .. h tir. dan 19 saat 2 clııldka sonra bntit-Qflc; piyasaya pirinç va un ve omur nar ı vansıer durutma esuuımda catnr ki. 
00 

J»tanın bu'dilsln a Bodrum hölgesinde bir çok öı 
Tftrklcr.. Tilrkçe komışır ·yor
Iarnıış. Ne evde, ne sokakw, ne 
hiç bir yerde. Ha.tül. bacak ka
dar ve yalnız :ıına dili olan Türk
ç-edcn başka bir şey b'lmemek 
çağında çocuklar bi!e o.na dil 
olarak yabruıcı bir dil kuUanı
yoı-larmış. 

fasulye Ç&karacak kaldınlacak ml? Ziya Güıı'ün kendileıiJı.e garez derett 39 dak.ka ve bu•dtımuad-
1sta 1 Olduğunu, bunun için senette ı. del de a derece 44 dak'ka bulun-ı 

Tiirbe-- glM ti fecnı kdar beMB"-1 
Giiıaııliiliin tea- il'& Miauf lelııriıl' ıee.ın 

Toprak Mahsulleri Ofisi. pi- nbul Belediyesi ktısa.t aimlerini zikretmediğini aöy1e- mu~; bu mı'lr.tarlar ~eti müm-
1 lllt.e el konan mıntakalardan MD.diırlüğü odun ve kömilr nar- mişlerdir ve aynca senedin ka- kftn kılacn!mdan Rebiulcvvclin 
şebrimize miıilıim mi tarda çel- hını kaldırarak satışları serbest nuni olmadığını iddia etmişler- ipticlı:ısı 18 ~1art Çarr .. mbıı giinil 
tlı: getirterek fabrikalarda işlet bırakmak üzere tetkikler yap- ciir. 1 olacaktır, 1 

Tiillenen magribi ak.~1an -.sam ıanım
Yine bir şey yıwabildim diyemem !aatır.:uıa • 

tigjai yazmıştık. h. Ll -
1 • len tt•k m.ı.kuuhr. Belediye .&Abaat Mü- B"'"" ka ..... • tJni-voersite vekili Pertcvnlyaı .,,... &güne \radar iŞ eu çe 1 - YUA • ır . ı ri d 

leıoen muhfm miktarda pirinç dürJüğüntin kanaatine nazaran Bay Refik senedin kanuni oldu- Riyulye Muallım • n •n 

HEwu:r AKlP eide t tifmiştir. ancak bu suretle şehrimize ihti- ğunu isbat etmiş ve aynca ge- ____ v_._z_ı_v_A_E_0_0_1 N-Gö..-..K-~ 
P.u pirinc;ler bir kac güne ka- y..c.ı karşılayacak miktarda o- çen cebede senedin kuı.uni olup 

11Cemleketimi7.de, T ü r k ii n 
Türkç.c. konuşmaması mcsei si 
lmgünün meselesi değildi... f_.n 
az otuz- yıllıktır. Bundaki SUC( 
konusanlardn. değı1. konu •u
ranlardadır. Şanh Y ddönümü 

--------

= C l HA l K l LE= 
---------------.... ----------------

dar piyasaya çıkartllacak. ooy- ohnadığı meselesi üzerinde mü-
lcliklc şehrin piıinç ihtiyacı ta- dun gelebilecektir. ·talea.larını bildiren beş ordinar-
rııa.."llen önlenmiş olacaL.-tır. - tia yüs prof esöriln tanzim ettikleri 

Diğer taraftan Toprak Mah- * Kok kömurü nakil fba nnm bir mütaleaııamcyi mahkemeye 
K d · ha ı· 1 arttınlması için §ehrlmizdeki nakil sulleri Ofisi ara enız va ı- sunmuştur. 

sinden ve Anadoludan mübim , vuıtaıan sahıpleri miirnkabe ko-

ede-ı Dosya makkemece tetkik edil-miktarda fasulye mUbayaa misyonuna müracaat etmişlerdir. miş ve tesinin kanuni olduğu 
rck mühim miktarda stok yap- KomU;.;von Perşenıbe iihlil y.apaca,P görülm;•..+ı... Varislerin tesisin 
mıştır Öğrendlğimbe göre To~ ~ 
rak ~İahsulleri Ofisi bu hafta toplantıda bu hususta bir karar ve- iptali hakkında açtı.klan dava-
~-erisinde r:yasaya 158 ton fa- ...:r:.:ecek..:.=:.:tir=·:..._ ________ __:~nı...:n_red_d_in_e_k_a_ra_r_Ye_rilm __ işti_'r_._ 
su iye çıkartacaktır. Böylelikle 
fabulye bollanacağından fiyat
Iann bir miktar düşmesi muh· 
temeldir. r Ahı tuttu! 

Lokantatarda yemek 
teşhiri yasajı 

İstanbul Belediyesi lokanta
larda yemek L::şhirmi meneden 
"l1 mumi Meclis karaıiyle, beledi
ye zabıtası talimatnam.c~ini bu
günlerde gazetelerde ılan ede
~ktir. 

Lokantalarda yemek teşhirini 
nıeneden kararla 'lx:Jediye 1.abı
tası talimatnamesi ilan tarihin
d~ 3 ay SOllra yörü.rlüğe ı:,>ir~ 
C'ektir. 

Hem bu acınacak hal y lhııı 
Dodrum bölgesinde mid ? Sır 
çırpıda beş on öz Türk oolgcsl 
saymak mümkündür. 

Bu raga Jıiicum eden muazzam ve 
üstün filolar, 27 sene evı,el bugün 
Türkün azmi önünde bq eğmif, 

heziml!le uğramıştı 
--------------

Belediye bOt~esi 
haz rlanch 

letanbul Belediyeei Varidat 
Büt..esi Mu!ı:ısebe Mildürlüğü 

~ imam Mebmedin baltasmı çalan J 

lstavrinoaun da odunlarını aşırdılar 1 

Gençlik mecmuası 
mahk9rnede 

Müddeiwnumilik dUn Gençlik 
mecmuası aleyhinde dava açmış
tır. Davanın mevzuu Gençlik 
mecmua.sının 28/2/942 tarihli 
nüshasının birinci sayfasında l 
~ilen bir ı;ıürdir. 

Bana yana yakıla mektup 
yağdıran aziz ve cwü mili .. b·,;
:anma ta.vsive ederim ' ısl 
bir gayret sarf etsinler. Bult n· 
duklal.'1 yerin kaymakamı ra'c~ 
duygulu, ülkülü bir ge '<>tir. 
HaJkevi tmşkanı ışıl-lı, ülki liJ 
bir dokt.o?"dur, bclecfyl n.-i ı fi. 
lan da öyle. El ve gönT birliği 
olunca yolu. car<>sı (>lhett~· bu
lunur. Kol kırılır ven i':incl ', 
bas kırılır kasket ıçin le İşi 
açı.ki rnamız hoş olmaz. 

'fa zan: A. C. Saraçoğlu 
tan.tından ha;.Jrlana.rak Bcledi- tnıam Mehmet odunsuz kabnıt 1 
le Dalıni En{",lmenine verilmiş- ve evinin ban~nde bin bir emek 
tir. Varidat bütçesi 12 milyon ve itina ne yet.~iti apçlardan 
800.000 liradır. birlsinı teday:ı mecbur olmuştur. 

B ugün yıldönümünü idr&.k ların "Buve" zırhlrlan teşkil edi- öğrendiğimi7.e göre belediye Yt!rcğl yana yaM bahresfne çıkan 
ettirriınız ıs Mart Çanak- yor, Rumeli tarafında. da "Gol- ayrıca 2 mılyon liralık bir mun- imam Efendi bilyük bir teessür 

va.." ve "Şarlınany" zırhlıları zaıa varidat bütçesi de hazırlı- ir;ensinde ağacı balta ile dibinden ~ale muharebesi,. Cihan Ha.roia,. mevti:. alıyorlardı. Bu dört ge- ctevırmie ve parçalamala bqlamış-
de Ti.irk silalılanmn ihrarz al!'--1 - ~u·aJ.i d b' ·ı yaca.ktır. -. Bu amelivc o kadar uzun llÖr-mı Bogaz muı.u n en ır nu l · .. ~ " ~olduğu en büyük ve en şan-1 ~ buhanı:rorda. Biraz da- mcir faaliyet& men mUs ki, imam hem 7orgunluk ve 
b Aferlemen biridir. 1 ha gerilerde, sağ ve BOl cenah olunuyor hem de akşrunm bastırması dola-

bahçiıden tetkik etmek: icap ediyor. 
MiL~aade edin de bakalnn, dı;,or. 

Ve bahceYe «irdiiı zaman da ev
wlden kestirdfil gibi hakikaten 
mesruk baltayı buluyor. Buluyor 
ama .,,,, sah;."bi açıkgözlOk ederek 11 
va7Jyetten zabıtayı haberdar edi- 1 
~r. Zabıtbır tutuluyor ve ı. mu
amek' •fbasma giriyw. 

Baltasına ,.enlden kavuvan ımam 1 
Efendi evinde rahat ededursun er-

Şiir aile mevcudiyetinin ve 
aile kurmak mcseJesinin aley· 
hinde bir mahiyet arzetrnekte
dir. Evrak, Asliye DördüncU Ce-1 
za Mahkemesine Matbuat kanu
nunun 41 inci maddesile tevdi 
eclihni,tir. 

Hem bu ~irkinin ç.ir!tin' hare
ket ve iptila i<:in ya.z!T!a't, HÖY· 
!emek bugün i in dor:ru olm32~ 
Hele dünya ufukları biraz o.y
dınlasın. Şimdi o miin ~hf-t· 
sizlikten önce göroo.J, cLhu. o · 
nemli vazi(clerimiz vardır. 

Mektup könderen saym ak ı· 
yan a~m beni lıoo giirs" ·ıh :· 
Glinü ge•irı o a •lonlıga da l.nr 
Elham okuyuveririz. 

Filva.ki 1331 vrlı Ma.Ttıntn 18 · ı d yısfyle ar.a,. P'"""alanru suraUe k faik~ kahir ku: arasında kalan genışçe fası a a. Dafıilive Vekaletinin, Beledi- " .. ···" 
inci günü ÇO ve v- "Lo"d Nelsı·n", "Aı:rııı""""'"On", .,. 1 jçen toııımı:ı ve baltayı da bahçede etlerl B - ı lam te •· ı:.--·-... ye ve hususi idare bütcclcrinia v e ogaz arı zor ıya - · unutmu"tur. Ertesi sabah erkenden bb.. bn' ı Ti.~ "Kain Elizabe~ ve "Prens fpat pahaltlıgı- dolayuriyle mev- ,, 
fe, us e ış o an o zamanı\! J kalkan Jmam Efendi bir de bakı-..:ıü-..... ı .. - ,..... ,.. ....ı-.ı,. ı Corc" zarhlıl:trr g.ı.~-~·ordu. l..'Ut ::;ılrıntı \'&Zİyeti önlemek, "~~LUAD .:L9rli. un Çlpoc.ua ..a o.oıu_y yor ki, bnhçede baltanın yerinde 
göisünü aiper ederek. gösterdi"" Sağ cenahtan (3) kilometre ka- nuıb~adiyle imar ve inşa faaU-1 ycllcı esiyor. Arıyor, tarıyor bula-
..:.:-·"""--+'"'" k hram..,...ca mü dar geride Fransızların "Suf- "<.tinin durdurulması hakkında uıgı ~· ~ ve .... - " k. I mıyor ve bfr ar;ıkguzün ~ırdığ;ına ..:.-"-- k d ı:-.h ı' " t ilizl' • "İnfl k 'bl" b'ı karar verdig-ini yaznuştı ~ arşısm a mun ez men ren ve ng erın e Sl knni oluyoı-. Şımdi baltayı tekrar 
rictat etmış bir da1ıa Boğa~m hattı harp sef"aini aiır ağır ile- Bu katar şehrimize tebliğ olun- nasıl elde ebneli? Bu mewu üze-

denizıden hücum etmeyi hatırın- ri geri hareket ediyorlardı. ~o:;rur. rinde bil" haylı kafa patlatan Hoca 
dan bile geçirmemiştir. 18 Ma.1:1 Saat ''11,40" da düşman ate- t Mehmet nihayet arııdıjı çareyi bu-
Çanakkalc roulınrcbesinde mü-j şe başladı. Sağ cenahta.ki (2) Kahve ve çay sa lŞI l luyor: Gayri muayyen zamanlarda 
ta.arrız dÜ§.nmn kuvvetleri kor- ~ ''Dantano8'"' ne obiiı. mcv- menediUi mahallede dola acak kimin evinde 
kunç zayiata dı.ı.ç.'U' oldukları z:ilcrimize at~ ediyordu. Runıe- c-...a:ı l" .. • her odun yarıtdıgını duyarsa kapıyı halde kahraman ınüda.t?aa kuv- rom en uzum uzenne 1 • _,_ 
Vetlerimiz biç denil'ccek der.ece- r brafmd.'lki. (2) Fl'ansız zırh- nevı çayla çiy. kavnılmuş veya Çalın blr dalavere ile içeri gırec<:A 
de az ve elıemmıyetsiz hasar ile, lw tuet toptarile y;ı.yhmlar ya- dc\'iilmüş kahveler Koordinas-l ve bu suretle baltasına ka•uşa
s.u mftthi!3 müsaraadan muv.af- pnralc sağ ve sol ee-nah arasın- yon karariyle beyannameye ti.- cak 
., - daki lngffi:ı kunyi .külliyesine bı tutulm\L'itur. Elinde bu mad· imam, bu kanırta mahalleyi ıün-
f« çıkınıfltır. muzaheret edıyordu. ·~elsin", delerden bulunanlar bugün ak-ı de biı kaç kere nrfUllantap baş-

Naal Mlaaıffer OSm~? 'Ag:ımemncrn" ve "Xüin Eliza- şuına. kadar mahallin en büyük I lıyor. Bir de ooltıyor ki. ~ı T~-

tesi sabah tstavr;no kalkıyor. ba
kıyo: ki bahçede odunları yok. Ne 
yapayım diye düşünüyor ve tma
rn.n bulduğu usul aklına gelerek 
ayni şekilde faaliyete "yor ve 
odun kesilen bir evde o da odun
larını buluyor. Bu meodakka duk-
ka kabilinden olan lııin pek tabii 
bulunan davasına Sultanabmet Bi
rinci Sulh Ceza Mahkemesinde ba
kıldı. İmam Mehnwtle :lstavrino 
dcı tlerini anlattıktan sonra sıra son 
vnkanın kahramanı olan Robiyano
ya geldi. O da kendisini tıö7Je mü
dafaa etU: 

- Ben hırsızlığı kaUyyen kııbul 
eııı.em, Kostı isminde bir hamala o
dun sıparfs etm ştiın. E1tsttc: olma
~mı, becerdi odunu aıetirdi, ama ne
reden getir,di bilemem ki. Beraeti
mi Jstl'rim. 0 -.......-ı.: dn,_a.nlarunız 1 bet" ise Hamidiye (Anadolu) is- m.ırkiye amirine kahve ve çay t keniı. yanındaki komousu stavn~ 

6-lnuıAı ~ m.ktarlarmı bildirir bir bcyan-
1 

nonun evınde bir octun kesme sesı. 
pek kolaylıkla b:ı~aracn.klarmı tihkim.lırımızla, Mecidiye ve namu vermeğe mecburdur. Bu var. Oh! d yor. buldllk bizim bal- Ko.st n n aranmasına karar vere-
zannettilderi bu !şe "18" zırhlı Ham'di •e (Rumcli ve Namaz- husustaki BaHvckalct tebliği 1 tnyı. Kap yı çalı,;or ve tekkenin rek duruşmayı b&şlca bir ıune bı-

M .. hkeme kabını di•~ndil ve 

tle müteaddit kruYa7.ör, destro- gahhedef> \ı"t~~+~.,i:~Jarrmızı dc;rJüncii sayfanıızdadır. duvarını ttıınir cttfreceğiz, siz.in ıaktı 
yer ve dığer yüzlerce muavin .... LM9 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ~~:,:.~~-==~:...;;~.------~----------..,;; 
gemiler ta.bsi8 etmi lerdi. lne,oi- ---·--------- ---
Jiz - J'raıısıa don~'lDlmR, liç dört-------------------------------------------------------------
ye&i turp gemisi.lıch!.rı başka, - Beıı brr yere gitraiyece- ~:ı:::!r-.:E "Yeni Sabah" ın Edebi Romanı ~~sIAE•:aı•:FJr-=~~~ 
dritnotlara rrlsbelle modası geç- ğim Pakat ak ı:.açlanma rag. ,,- m 
mıiş, la.kin kara.. istıhk&mlaQ.D& ~ kocanız buı ada olmadıgı i A v $ 
karşı korkunç pchlivablar olan zaman, ziyaretlerimle mi SJk- =:r rn " r 
zırhhlardaıı mllrekkep buluna-, maya ceuret edeıniyeceğiın. E- ·=---· 

1 

ger aldanmıyorsam böyle. ziya-

yo~İ yılı Martının .. "18 .. inei ntre~ idete de muhatift:ir '9-:;-x- Y-azan: Claude Farrire :::leii:.Ew::•Jf-.a;:: :::a::::::=::.:. Çeviren: İlhami Safa ~ 
g ünü Çaıaakk leye. hucum ~ I - Kaliyyen değil Bununla 
deniz kavvethıin mecmu tonaJt beraber bir Japon kadınının, ;;id'~ bütün köy ça.yhanele- - 18 - V 
takriben (200) bine vanyor, ~le: vaziyetlerde &iraz kapalı rinde ietiğı.m küçük kokulu fiu- Büyük Oeuva mabedinin öte-
(128) taDe büyük, (15B) ort.a. kaimaıa medx.rr o!duğu da mu· c.anlardan da.ha çok hoşuma git.. Jtndar azim sahibi ve ne kadar sinde kü ·ticuk bir park Nışi te--
ve (650) kadaı da kiıçUk topla hakalttır- · Çine karşı açılan miyor ... sevimli giı?.cl _ .. .. p~ kadar kat kat uzanır . • 
mücehhez bulunuyordu. harpte soydan bir prenısses. bir - Ya? Ne dersiniz? Feize bil'az hüziinle guldu: liüliücük bir park, fakat sık. 

18 Martta, sab3ltlcyin. er'Jıe1J..,. yabancı selrrin dostu olan eşile O kadar şaşmıştı ki gülmeyi - Bilir misiniz ki, sizi tanı- derin. son derece esrarlı hakiki 
den, müstahkem mevki kum n- sık sik ahe:liye gfjriindüğü için uımttu. Kirpiklet'i şiddetli bir mak hususunda şiddetli bir ar- bir park. Japonlar bazı c~ce ar 
d!Ulı Cevat Pll4a. ile Osmanlı ımpa.ratoı-un emriyle kocasın· merakla geFildi: zu gösteriyor! .. .. ğaçlan minımini erik ağaçlan-
devleti hızın.etinde bu1wıan AJ- du. aynlmı3b · - - Sahi mi? Japon çayını se- Bu ciimleyi teredduUe .soyJ.e.. nı hakikate bcn7.emiyecck kadar 
man Amirali Von.."Uzedom" Pa- - 13~andı ını? viyoı· musunuz? mişti. Hatta son kelimelerı, ~ büyUmesine engel ormak usuile-

.~· ha.veresi ~-1- • o- - Kvet. "'"k kı başladıgı-na pişman olmuş gı- 1ini biliyorlar. Fakat daha ziya-eanın vıı: mu ou;w..;eat _ Fakat bugün örf ve &det - yu . halde 
larak bir ~·yaremi,g iatikfa.fa a-~- az sıkıdır; değjl mi? - Evel ama. sizin yatta Ja- bı acele ve anlaşıhna:ı bi~rkis de kısa mai erik ağaçlarım se-
memur edildi. i:&J,.MI. ı:ıon çayı içemezsin.iz!._ .. Misafiri mırıldamnı§tı. Fakat viyorJar. 

Hava sakin, güneşli ve deniz - Evet. blı az. ... olduğunuz Misters Hokley ken- Yorisaka işitmişti: Orada minyatür halindeki bah 
rakitti. Tayy.ıremiz Çanakkale- Sustular. Fd.ze, belki de dal- dı memleketinin ~yını tercih - Ah? Doğrusu ben de ~ çeler, bizim sıcak serleriııi, 
den kalktı. ve. (1600) metre yük,.. gı.:ı bir el ile, d::ıima resmi yapı- eder. değil mi? .. '" isterdim Hakikaten ben ve &- yahut portakal bahçeierini an-
seldikteıı:. sonra garbe yol vcroi. yontu. Markiz Yorisa.ka otu~ - Evet fakat onun zevki <>- şim onu davet etmek tasavv. dıran mrif hiblolardır. Büyük 
Boğaz methalinde- bermutad iki muş ve tamaıniyle lnlrek~ız ııun. benim zevk.ım benimdir... runda idik; fakat rakatslz et.- ağaçlı ormanlar ise imparator-
1.ngıliz zırhlısı ile dört muhrip bir kalde P<>'AU. muhafaza ediyor- Markiz Y orlsaka yanağını mekten korkuyorduk. hrğwı hakiki Defe8i -ve gururu-
kara.kol ediyorlardı. La.kin biraz d~uuunla beraber lir kac da· itapah avucuna dayadı: Kapı açıldı ve iki hi~~i du.r. 
ilerle:y1nce düşman kııv&yi kül- haf''""'"' kım ldanch _ .Magaza.ki, M.istera Hatle- kollanndan iki misli uzun o an Nişi tepesindeki küçük park-
lıyesinin Bo~ doğru gelme~-ı kika. sonra <W4.~ 1 

. yin hoşuna. gitti mi? İngiliz tepsisini getirdiler. ta. yüx aenelik kifmıı ağaçlan, 
te olduğunu gordüler. Tercddü- '\:C a~uc.~u ~}Y:P~· J~pon hiz· _ Hiç şiiphe yok. Mistere - Haydi üstat, ne olunı& ol- akça ağaçları arasındaki Marki 
de mahal yoktu: Dı.işman geli- metçllerdalniıı .:ı..ııe;;; len kapının • Holdey çok seyahat eder ve l{i- sun, bir siyah çay içinizL." Ma.- Yorisa.ka ile dostu Kumandan 
yordu. arka~ ~ :ız udeğil mi azi.ı yuşu'da türlü türlü g~ip görü- dem ki Misters Hokley buraya Fcrgan koııu~nk dolaşıyor-

Tayyaremiz derhal Çana.J.."ka- ~ Y.. ç ti · · ıecek yerler var ·- gelecektir; onnn beğendiği ça- lardı. 
,__ d- d'· · ti rapor et üstat? l:..utfen çay ge rınız. _o halde demek henüz yola ya nlıcımamız Iazım__ Yolun köşeler.inde. bir göz nkı-~ {~. on .u.. ve v~ye ., d (10)- Hmnetçisine Japonca hitap 'ot nd k 
tı. Fılvakı saat 11,~o. a .. t etmek ıçın gene gay t hafıf Sôp- çıkacak de .. ~asiniz. J"a~yadan Markiz Yorlsa.ka. bir elbe t&- ş &c,.Yru;Iarın arası an ayıyor, 
taı e sn.ffı harp gcmısınden ~u- '"an,. ,:esını· . '·ı.:.llanmLc:tı. Felze: sonra nereye gideceksınız? kerliğj, diğerine krema kabım 1'C bütiln yeşil vadi. da:ğımk fab-

e.kk d .. f'losu :Bo 'llZ • v - " ·~ B lki d c Mistere aldL Bundan daha fazla Parisli IC'ikalan çelik renkli Fiyordla.~. r cp u.şınn.n. 1 
b - Çay içerim nmma şunu da - e e avaya -

m th.ilinde bombardıman mev- itiraf cdnyı.m· ki, scH?' li l\tad. am., Hokley'ın bütün dünyayı dolaş- olmak kabil değildi Hiç ştiphe le Büyük Mabedin merdivcnl ri 
·· alı d "' ~ İn k ·st d W• • b·ı· rstınuz yok ki ne sözlerinde bir istihm, ve bahçeleri ötesinde bütün ma-El.l yor u. Eıizin siyah, acı ve Rekerlı _gı- ma ı c ıgını ı ıyo · ·· 

AJ dolu sah'linde sağ cenahı, ıiz çayınız, gezmeye ('ıktı~ - Biliyonmı _Fevkalade bir ne de aklında bir hususi ınaı.. Timtırak şehir birden ortaya 
in uI nn '1'riumph", l<"'ra.n ız- zaman hn.raretimi teskin ıçın kadındır. Ne kndar cüretk8.r. ne sat vardı.. çıkıyordu. 

Bir katilin 
idamı 

istendi Ernasak'm tlfi !? 

aksam? i kc"ı e. i Bundan bir müddet cvt'cl Iru- •ı 
nı~mede babası Şevketi ve 
kız kardeşi Radiyeyi öldiireıı. Bı;l'lin OpcraSJ Ba mu~ ı 
Zeki isimli bir katilin duruşma-' vesi Samıtlcii.r Erııasak d M:· 
sına Birinci Ağırceza mahkeme- Şa.m ilk kon r ni Kızılay 
sınc1e bakılarak 30 sene miid- 1 mu mc:nfnatine saat 21 d~ Sa· 
detle hapsine karar verilmiı,tir. • ray Sinc11ı:ısuıda vcrmi tir. Kon-

i Suclu Birinci AE;11rceza ıtahk~ seroe Sabık Adlıy· \~ekili F°l"th\ 
meıdnde yapılan bir <:else ~ı.;oa- J Okyar, Vali w BelcLfiyt' rı :.'1 

1 sındli mahkemede sanıiin sıfuti- Doktoı Liitfi hırdar ve C'hrı· 
1 le tulwıan diğer kardeşi Sıddı- nıL:m tanının '-=imalarıntl n h.r 

l kın uzerine evvelce tedarik etli· çoklrtri bulunmu ; ·ır. ı~on.,rr i.cin 
ğı hir sustalı cakı ile hücum e- evvelden bilet ted .. ril'. l • iy n 
dcrek onu da öldürmek istemiş- bircok kims •Ier de g=-ri d · ınek 
t . mceburivetinde lralm?şlr r Ju·. ır. J 

Di.inkü dunısımısı esnasında Erna&ık'ın bu ilk kom.l • i :>elı 
her :fd suçu da. nru.-an itibare a-

1 p:ı.rlak o m ·!'i, S3.ll"tkarın bil· 
hna..rak idam cezam ile CC?.alan- hA~ .J\rbarbieı· Yon Sn illa. O 
dmJması istenmiı;tir. ı perntU 1 'an Rosina. ney sı .:olı 

alkıs!ann11ş "VC kendiıiliıc bıı )lı 
buketler takdim e<lil~tir. 

İki gezgin, tarn~a hruindeki Ernasak ikinci ve üciincii k.>t 
bu kf~erin birinde durdular. serini Ankara.da vercce~tiı. 
Fergan: f,:matkfir i..nk:- ı buldu '":ı.ı t !.l-c 

- Hava ne gtiY.el! dedi. Bu dirde şelırimlı:de ikinci ı J 
Nisan Sf_mu hal · ten parlak. rini de verec.ildir. 
.&H: M yısta değişir! - ·ki ...;:. 

Yorisaka Sadao: f = 1 

- Evet? diye mırıldandı. ı Ye 01- c a ~~ ~l 
O bu enfes manzar yu ancak ~ -# i K 

bir göz atmıstı. Ate ti ve gizli ~ ~"v·vvvvv-.Jv·.r 
bir teeess~slc ~1!.rlaymı canlı ı-e A.SONE 8EDELr 
sıyalı bakışı İngfüzin s~kin yil- Tlirki)'9 Ee11•ı,1 
züünden hiç aynimıvordu. Bır- 1 -- -· ' denbire: • B~HELI 1( 1400 K"f. 2700 Krş. 

- Sahi! dive sordu. Dünkü e AYLtı< 760 .. MSO .. 
posta ile dostanuz Kumandan a AYLtt( 480 • stıo .. 
Percy Scott'clan haber aldınız 1 AYLlft 111e .. 300 .. , 

mı;ergan tashih etti: 1 T A K V 1 M 
- Amiraldir. Percy Scott al- /Unı• 131 GÜN 11 AY .":c 

tı hafta evvel, Şubatta Amiral- •----. 
lığa terfi etti. 18 1361 1358 

Mart 
- Ya! _Bununla beraber sa

nırım ki o.gene işine devam edi
yor. İngiliz topçuluğunda ihtilal 
yapnaya uğraşıyor, değil mi? 3Q 

Seter MAR 
- Buna hakikaten ihtilfil de- 11------1 1942 5 

-~·ı· ·<> ~ıırmı. 
1 Hafit bir şüphe göstermişti. 

Fakat Marki Yoı isab ısrar 

etti: Eğer bu bir ihtil!J değil39 I 
en az topyekfın bir inkılaptır! 
Hakikaten sizin Amirallik on i
ki senedir, pek büyük işler ba
şardı._ Si?Jn mühimmat husa
sundaki terakkilcrinizi takip c~ 
tim. ToptarmıZln üzennde ya-
pılacak art k hiç b · r iş kalm -
mı"tır. Obi.lslerinizd n bahset~ 
miyt'Ccğim .. 

Fcrgruı sakin: 
(Ar. var ) ' 

ÇARŞAMBA 
Günew ö!le tkmdf 

11.51 6.0S fl.26 Ezımi 

6.09 12.22 15.45 Va&aö 1 
Akşam Yatsı ~k 

J 2.00 1.31 10.13 Ezani 

J~.18 19.48 4.30 Vns:ıt1 
, x=r-

Dİ 



Milli Şefimizin r Q , ' kıymetli direkiifleri " En Son Telgraf Ve Ajans Ha eri r 1 l HER SABAH ; 

7 ., 

~~~b~)~ı~~u~~P-A-S~İ~F~~-,T-E--fi-iH-er--A-n-~-n-B3_k_o_M_an-ç-uk_u_o_Ju_P_Dn-y-ay_a_R_U_S_Y_A_D_A~ c~a~eri 
dur. Valinin ve devletin diğer büyük memurlannın kontrolu altın- 11 

.. • d Yazan· A C Saraçoğ'• 

~===!t~"i: Cin kuvvetleri ,,oarusm3Sın 90 sonra minnettar Harkoffa büyük Bu~ ~rk-~lhıün, Türk 

dikkat ve kontrol altında bulunuyorlar-. Sınırkentlilere de burada d sa'" et ve aWgaıılığınua. 
llbinJe beraba- teletkllr etmek isterim. Denizlide de bu mesele iyi ~İJ8m 0fdUSİl8 Romen basını B af D e Jı i l, meydan muhareb8SI• ::Iı~fara.n te:~:r·kuıenn" ~r:_rsısı:pt,~. 
bir yoldadır. Vlllyet merkezlerinde yuksek okuı otan yerıenıe ka- JJlacar I .... 1 'lt Wl•U ... ı.alar ilgi gösterir, bu merkezdede teşkilat kurarlarsa oraya gi- a b 1 d azın ıgına mparatora 11/aııçu 1 wtalanııa pes ettirdiği gUnuıı 
den talebelerini ucm ve rahat baıındınrlar, daha önemli olarak c. rpı~maya a~ a 1 Jıar~ı -'ıid'"'etli 1 o u y o 1 ,,ıldönüınüdür. -"-h - ahi- y y y y " .kuo mnaratoru• 18 Mart -~ç,e,,.; PN~un· ı"m"" ..uı aıt, ögretim ve ak bakımından ters tesirlerden uzak olarak Y ~· u .A.1,&.LJL ...... 

okutabilirler. Bütün memlekete telkin yapmak için bıa örnekler· nel}rİgaifa nan IJir me.kfUbUnU -oo-- dolu çelik göğsünü siper ederek deıı faydalanmak istiyorum. ., l b S ~arpsına ~Unyamn dört lcô!J&o GünllıD. diğer ....ıı bir 
111 

ae ~ aıçtkle ekim meselesidir. .,apon ar ulunuyor götürdü ovgetler şehrin sınden gelip yıgı1aıı üstün kuv-
e.. yerlerde aert kışın yapbğıtesirleri gördüm ve acı duydum. s" mat r R n 1 n Dem, 17 (A.A.) - Baaler k d L t vetlere muvaffakıyetle ka.I1f1 
Bu durumun yurtdaşlann cessuryilrekle karşıladıklarını görmek ~a<'hrichten gazetesi n-11.anl"r Tokyo, l 7 

(A.A.) -Japon İm ga in B SUnU koymuş olduğu gündür. 
in I il d bl h • oa.o.,, "" paratoru bu sabah Başvekil ~ 331 yılı sena twill ft lmYwıt wıiyor. Yeni ekim yıb için hükftmetin f ma n 6 r Şe rl dur.ımunu inccliyerek diyor kı: ncral ToJO da hazır olduğu hal- edeceg"'lni Martının 18 incı gti· 
llazırlığı ve bu bakımdan halka yaptığı geniş davet her yerde Hi'Ller - Antonesko görüşme- d M uk nil, mübarek Mehmetçiğin ca· 
Jyi kabul görmüştür. Kış ekinıiher yerde geniş ölçiidedir ve ü- da/la B/dı/Br sinden sonra., Macar makamları l~i~~aetm:1tk. uo Başveki- ,,i/d/rigor/aı nmı diline takarak, sayısız dilş-
aıit kuvvetlidir. hmir ve dolaylarında da. büyük ölçüde mahsul nomanya ile daha ;yi mUna8~. Mançukuo B3.şvckilı, tmpara- rnan z'!I"hlı vıı;.a: ·~eçemeztıi· 
alnnya. çalışmak arzusu .insa.ıu m-emnun edecek surette göze çar- betler kuru11utileccğini unml't,. nız!_" ded ği ve her zam .... n ol-
pıyor. Bu şehrin işgali için larJı: Hususi\'le ki Curentul ga· ı:;:a~o!~a m~~~:ı~r.Jaı~~ .Almarya, Romanya ve d;ığu gibı, tıozündc durarak on-

1zmirliler, şimdi memleketin siyasi durumunu benbnle bera- tekrar bCıyuk bir zetesı Romanyanın bwıdan sun- mektupta on senedenberi Japon- ! Macarıstandan 300 r, lan geçlrmediği gündiır. 
ber incelemeniz için söz söyliyeceğim. BugUn harpten zarar gör- ra gözlerini ancak Do!fuya c:e- M kuo' v i 3~1 yılı 1&. Martında .Mehmct-llle::niş memleket yoktur. Harp ayrısııı: biltUn dünyada tesirini ihı aç yapıldığı \'irt:.ceg·ini yazm• .. tı. ~'--t b"ır yatıın • ançu ya ynptıgı yaı· bin, tal yadan da 250 bin çikle d.Ovü•-. dii<nnanlar bu-

""'i ~llUW\ dımlardan dolayı bu memleketin 1 . . '"f'-H ~ 
Japıyor. Silahla biribirine tutuşmuı bulunan devletler de dünya- 'laber veriliyor milddet sonra Rom"n gazeteleri mınettarlı~ıh bildirilmektedir. asker ıste;:h gun dostlanmızdır. B ıgünkü 
:aın çoğudur. Bazı devletler - ki biz de bunlar anıaırıdayız - har- [AA tel fl d ve radyola.ı Romanya hudutla- (Jvl · dostlarımız da dunün fPJa.kar-
-..: __ dışında kalmışı-~·r, fak~ ... •-ı·rleri wı·-.J~-lirler.Durumu ve bu"' - · · grn arın an Doğu g eyın parator bir ziyafet MOBkovaıdan bildirildiö;ne ....ıL ı ı Ulll wuı .la. '-- ..... ıauçu hU"· cdll . ı· 

1 
rıwn da Buu'a kadar Batı- · b ..ı af ı ı ~· bv- ı t ve ham:ısetlennin ne bü" ik 

tün 
• ~.Jb l bö .ı..· - k ııı.-·-d s· t ~--n-· ... a mıı: ır. d ..:ı e. vermış ve u -,,.J,y ette mpara- re Harkof do'-·yl ..... -.ı- cnddet- b ,J' ~-u ır en yle ,_,ır yönden gonne -.ıwıu ır. ıyaa ~u- B' 1 .

1
. •...:bliv. d a •ıa Tlıeiss'o-kadar gen~ .. ıeıne- to · .1 1 ut -·~1.ıı.m :o"· ·r rol oynadı0.Y.ını, Çan:ıkkale 

le 
. . . 

1 
sö li ğ" ırmanya ngı ız ~ gın e .. del ..,. rıce ı e prens er ve prensesler li bir meydan muharebesı" 01• H b rıınızı sırası e y yece ım. b'ld" ·ıd· v. •• ç· ku ,.... si nıuca esini ele almışlardır. d h bul ar i Ye 18 Mart müd faası 

Birincisi, dış siyaaetimiz açık bir eekiJde ifade edilmiştir. 
1

1 • ıTrı ıgıTne g?dre s· ın dvvıı.ı~- Bu arada Macar azııılıgınav kn.r- eAkazır l ~mhuştur. maktadır. Bu büyük endüstri hakkmda. İngiliz ve Fransız AR-

B
. "biri il h be ed ..a-ıeıı-..1- _ 'L.clt ün beti . erı ong- ong a ıyam evrı- 3 d.11- şam cyın ariciye nazın -'-·inin y-·~·-da n •• -'"'"'ın eline k ri ırı er e mu u:re en l.Ka" cna an m ue enmi:ı l . .

1 
• ·şı rdlr §ı üa şi uctli neşriyat yapıhnış- ,.. T ~ &Al.U ~- e muhnrrirlennin kaiemlcrin-

-....J.r. Anl!lcrmalara dayanan mn---~tJenm· ı"z dogru· .. ı;.....ı,le ....... ye en ı e temasa gınnı e . ... Hat•:. T ıu.. ogo da Mançukuo'lu misa· dii .... ~ muhtemeldır" . Sovvet- d k ... _,. ~UI .._ ~ .:!""·""' ~ y·· l s· l sl ""ld""rü}" ur. t.ea arO gaz.:!tesi intikam fi ~"'°& J en ~1 an L<LAdid.ar CSCl" r kiı· aynmız olarak tatbık edilmektedir. Bilirsiniz ki. muharebe içinde ~t~ce ıyam ı a ter 0 u - dan bile bahsetmiştir. ekrıeri şerefine bir ziyafet vere- ler Orel - Kursk - Harkof hat- fi dcreeedl' isbat edcrleı ve d,JS't 
L.-1 la la dost ta f · aset •-'-:b· k la d ··ıd· muş ur. Ba "' t r. tınd~ı.: AJma ... mevzilerinde bı'r d vu unu.o r ve ra sız sıy W&&I ı o y egı ır. A h" ş· b •--· . Macar amına ve radyoaunn ..... k B k ~ -.. üşmnu biitün dünya bilir ve sa ı ım un ga.zc""'-.ı:.ının 

1 
ı......_1__ ,vJançu uo aşve ili ve mai- ~~k rı~tııc·-- ..,,. ... ~ AlnJanla- k-~= 

Gil 
a .. d". ~-1 b" .. d . dö U rla B d b"ld' d' -· .. . l. S at ge ıııce. u~ çok ıhtiyatlı dnv- ti J da k d kl &,._. "'"Y wuı UVUJ<"a>" ta wr eder .ki bugünün 'Meh· n~ ıger esl:\.ZUı ır ışı e rıne n yo r. u unım de- ı ır ıgıne gore şıma ı um - 1 ye apon)-·a al ı an miid- nn .M..:1~-•u muka--""'""'tine ırogp.. met · ~. 18 M 

• V• d h k b 
1 

>"anıyor ar. d l · ~UCYI ... ~ ·-n çıgı art '''"nü ro. ...... akka-geniş ölçlıde ekım meselcsıdir. gışmiyecektir. Memleket ordu· ra a. are ette u unan Japon e çe ımparatorun misafiri ola- ıznen ilerlemek .. ...:J:-. b" Y'W' 

Bazı l rd k 1 d 
• akta h k ti ·Bel" v ~ı. · · ı akl d ~ lede döviişen Mc.hmetçifün hay-

yer e e sert ışın fapb- arım aıma ay 8.7.lr ve u- uvve en ıge Ş"'ırını e ege- fı~ k ~ ar ır. Harkotta Ukran•...... bir kız -ıh lefl ~ &. erd h b yük ta s t T k l"l A A J .:1~ nı a eri, o kahrnmaınlara. lii-
.. tesirleri gördüm ve acı duy- yanık tutacaktu. çirmişl ir. Bu şe rin il .. ovyor ovyrı . o yo, ( · .) - a1lt.n bir Alnısn generalini Jttdurm·uş· , k k ı 
4lum. Bu durumun yurtdaşlann Dünya harbinin yilklettiği stratejik ehemmiyeti vardır. ll nnp::ı.r:ıtoru, Mançukuo Ba§ve- 1 t 1 d u yı a ıraman ~vlntıandır. 
less •• ekJ k mlnrl•kl biluHlr ı. de ek • h Şehri ia.('J' al için Japonlar La· İ<llı f';eneral Çan!!""İngvei'Ve bi• ÇC e er e 66 net piyade tümeni- Türk tıttihinin dönilm nokta-

llr yur e ar.,.:......... arını ,...... .. onomıyı arp is· bo k ~ d "zd ask 

1 
ri . "D w G b.. nin kara.rg{ıhına bomb;rlar at- sını tC'~kı1 eden bu mtistesua 

Cömıek insaıı.a teselli ve kuvvct: terlerine U)gun olarak dUzenlc- ra.nro o ya enı en er çı- ve noı·uz sefıarterı•nı•n vermn~ı .1"' •• tı"ro.gan Uneş., nişanını mışla.r ve tümen komutanı ge- şahamct ve hamaset destaıu-
'Yeriyor. mektir. Memleketin blitibı işleri karmıı;lardır. neral da dahil olm-'- .ıı ... .,,re bu··-1 ıd- ·· 

UFKUMUZDA BULUTI..AR ve yurtıa.,lar arasınd·ıki bütün CAV ADA: l9 IL2 ıtr'l2tiiit.- 1 a.a. lU'... nın yı onumünü marken o vel-. Ü ------------- .... • ~yyares tün Jcarargih subaylanru öldür- velell gun·· de tertemiz kanla.r'""•l 
GÖR NMÜYOR rnilnasebetler zıraatte, ticarette Domei Ajansı Cavada Ban· •• 

Cümhuriyet Hüklımeti Büyük ve dığer alanlarda olsun, düzen- dön~ civarında esir edilen Ame- nutu"ları Helsinki. 
17 

(A.A.) - Profe- mUı.lerdir. yurtlarına armağan eden azia 
Jlillet Meclısine dayanarak, bu lenmelidir. Bu dununda birçok rikan askerlerinin 500 kişiden R :i v:::-:.: .. 1:ku Uniyersb.i- Taymls'e göre Alman başko- ve mübarek şehitlerimizi td>cil 
Biyasetini bütün devletlere kar- mahnınıiyetlerden sakınılamaz. ibaret olduğunu bildirmektedir. e yem ır mutanlığ'ı doğu cephesi için Ro- edelim, onlann yuce m::ı.nevi hu-
11 iyi niyetle ve iyi niyetinde En zengin memleketler bile, yal- PILIPINL'ERDE: M. Litvinof di"Uf Ki", seyyare kcşfetmit ve buna m:myadan 300 bın, Ma.car.ismn- zurlarında huz(i ve huş(\ ı.l eğı-
Jruvet olarak ciddıyetle takip e- nız kendi yetiştırdıkleri ve yap- Amerika Hnrbiye Nezaretin.iu ' "l9i2 C" adını vermiştir. dan 300 bin ve ttalyadan da 250 lerek mübarek ruhla.nnı l}aldey-
diyor. Bugün b"zi muharebe tıklan mallarla geçinemezler. tebliğinde derıı:yor ki: "Fılipin- hin asker istemi§ ve bun& kar- liyeJim. 
eden taraflarla çat.ışmağa götü- birçok şeylerı dışardan getirmek ıer:ı~ durgu-:ı geçen günlerden " Almanları uzak· Avustralyaya y~nı·den şılık bu memleketlerden heı· bi-
recek açık meselemiz yoktur. zorund dular. Dünya harbinde sonra düşman Bataanda hatlı&- v rine Balkanlarda yeııi arazi vl- Harp Yakın ufkumusda bulutlar gö- bunlann bir <;oğu gelemiyeeeğin rmua b:r ataarruz yapmış ve lara, Berlioe ve çok kuvvet çıwr dinde bulunınu~ur. 
r6nınüyor. Bununla beraber bl- den, mahrumıyf"t tabii olur. Fa.- bu taarruz Ge ıeral Wainwright d ha .1 1\1 Moakov& radyosu Leninr.-ı-at 

1:1n talıminlerimisi ihtiyatlı yap 1 kat biz yiyim maddelerini olaun 1 kU'\"fetJeri tarafından püakürU!l 8 1 el iye cephesinde Sovyct Jntala~run 
maktan aynlmıy Llım. Harbin kencHai yctıştiren memleketler- mü§tür. d ğr t ğ fBtlBtaroft ı noi aaAlfw) düşman kıta.laıını karl§ knnş 
Reniş ve karışık mahiyeti i~iııde 1 d :niz. O a a aca iZ tt Uzak Şarkta hizmet gören lngi- kemirdiklerini ve birkaA; kilo-
her ihtimalin gözden uzak tutul- Bu yolda tııkıntılarımız ge- AFRI.KA'DA Nevyork, 17 (A.A.) - Dün Uz h&.va kuvvetleri mensupları- metre ilerlediklerini bildiriyor. 
maması 19.zırndır. Bu artlar i- çicicl"ı Jer. Bunlar ıyi mahsulle gece Economic Clu de Birleş.ık uın ekserisinin Avust.ralycı.ya Pravda gn2.0tesi yaad..ığı bir 
çinde olarak, dı siyaselimi?.i si- düzel bilit-ler. Yiyıme, ve geçin- Amerikanın müttef lerl §erefİ· döneceğini ,.e orada filola.-a il- makalede, Sovyet va.truıdaı;:lan 
ze anlattıın. Rimdi diğer tedbır- m" b ıkımınd m bız bahtiyar ---00- ne verilen bir ziyaf tt:te bir nu- tihak edeceği haber verıliyor. ula köle olmıyacaktır, demekte 
leri sö ·liycccğim: mcmlckctierdcn snyılınz. Size Mı·hve.,cı·lerm· tuk irat edeıı Hali ax bilhassaj Avustralya Ha.riciıe Na7..ırı ve Almanların Kızıloniunıın e-
BEı< EHBER BİR HAT DEYiZ burada a-cIKlı misaller verecek • demişür ki: Bily\lk Bı;U:.nyad& bulunduğu zildiğine. Rusyanın öldüğiınc 

Bu tt-dbirlerin basında mlida- değılım. Etr fımızdaki memlo _ faaliyeti Bl'tmıı "Bu muharebeyi tamamiyle mfüıdet zarfında lnglliz harp dair olan propagaı:ıdalannn r ğ. 
i.laya daima hazır olmak gelir. ketlerin ınahrumiy tleriııi ve tedafüi bir ta.biy ye uyarak kabinesinde ve Pasifik harp şu- ınen Sovyet vatandaşlarının bu-
Harbin başından beri hemen cok can yakan durumlannı bi- aörünüyor yapmak tasavvurunda bulu•- nunnda AvustraJynyı temsil e- na aldanmadıklarını ve bütün 
hemen aeferber blr haidlt bulu- lirsinı&. 0 madığunıza dair dlışmaııa. temi- decektir. zulilmlerine -..m.en Sm,.,..et mil-n....ı·· huıruuı cdılıni tir.. I . ·u • ._... ·.1 nuyonı7- ı:a"ıustri malları baJamıadan nat vere;>ı rlz. Düşman ne 7.&· Saygondan verilen bir haber- Jetinin diz çökmiyeceğini ilave 

Vatandaşlar. nöbetle e n ker- durwmımuz dah.-ı sıkıntılı ola- [A.A. telgraflıınndan man ~ nerede kel d.laine taar- de deniliyor ki: "Japon tayya- etmektedir. 
lik ödevletinı yapıyorlar ve sı- c ktıı. Fak t bunun için de ~c- 1 Orta İngiliz tebliğinde şunlar ruz etme-.k istedığiınizi öğrea-1 releri tarafından son r.a.rnanlar- Stokholm'den bildırildiğine 
nırla11 bcklivorlar. SıraSl gel- rr·kcn tedb·derı lınaktavız. BU- varuır. "ileri bölgede dı.işman mek arzusundadır. Bunu ta.bit da Port-~by ve fltmali A· göre, Ruslar Viazma'nın 17 ki
dikcc hususi işlerine ve güçle- t in bu slkınhlarfa. teraher biz I harekatı dün artmıştır. Hiicum ona söylemiyeceğiz. 1942 senesi \'llstralya lizerine yapılan akın- Jometre d~-usunda bir ~ <'rİ aJ. 

E m harebe ıçinde bul un.n mem- ara.balan da dahil olduğu halde ilkbaharı ve yau şüphesia her lar Port-Darwin Uzerine yapılan mıstar ve Stroya Ru~:ı'daki 

T
.. k. k lek&lerle az çok kol:ıy, guç, ti- kuvvetli bir dilşman kolu Şeri- 1 tarafta.. serbest iııs nlann ce.<ıa- kat'I taarruzun geçikmiyeccE;ri- mahsur kuvvetlerin kurtarılma-
U r 1 yeye arş 1 caı-et münafM'lbetlerı olan bir ıpa bölgesinde ilerlemiş. fakat re tini ,~e tahamrnlilünU çetin bir ni göstermektedir. Sydney rad· Sl için Almanların Letonyadaıı 

memleketiz. seyyar kuvvetlerimizin yaklaş- imtihandan gcçireC'ektir. Bizim yosu Port-Darwm'in Japonlar kuvvet getirmek yolunda.ki te-
Bult_ıa r politikası' Vata1ıda.şhmm; ması U7.erinc çekilmiştir . ., ümidımiz büyümek edir. Düt- tarafından zaptı yol verrnıyen gebbilaleri akinl k91mışt.ır. 

M mleketimizin eı<onomismde İtalyan Ordular.ı Umumi Ka- m&n fse aleyhinde ayaklandır- binlerce k" ometrelik çöl ve or- Alnıan ordulan başkuman-
t Bn""nk.aJ.ede-n devam) işjıııiı :ihtiya~lanmızı düzeuk • rn~i.hının tebliğinde deniliyor dığı kuvvetlerden, JAyık olduğu manhk sahalarda müthiş bir d 1 - tebliv· de 

durumu 
(B•ı urafı 1 inci aa)i•ada) 

lan J.a:pon or<lusur!:lln t kip cJ. 
tiği ılk gaye, Çinin ikmal yoluna 
keh-ınektir. H.angon kayb ıldık
ten sonra Kalküta - Ç"inki:ıg 
yolundan istifade (..'\lil nc~wır. 
Bu yolun işler bır duru.na g~·
rilmesi için, uzun zam uıdır, lıiıı
Jeroe ı~i çalıştırıl .tktad1r. 

Iillunız.e geçen bir h tada 
Sitwgong - :t.ianipur • Sa<lia e
miryolu göze ç-..u-pıyol'. Bu hal 
yülaıek ~ c sarp dağlar gerisın: 
de ve harekat nunta.k:u.nıd u 
ur.akta bulunmak d layrilc bır 
müddet ı e yarı~!'tcakttr. B n
g&l J.- "rfezının Dacca g;rin , 
Brahma suyuna d-a dcv:wıla
rak, sol kt-nadıw H" n t'Uy, 'y!l 
k ıclar uzatan müJaI a ı J u 
için nisbetlc kısa ve elver· ı 
miıdnfaa sıstemi tesi'il ı in o 
verir. Bu ha.t ç kd n , C' ı 1.u 
Birmany:ı. toprak :mı l ':'lak 
ve kanlı m•ıharı:bele · h<' 
bılıı • ı>u sayede zam n d:ı ka. 
zanılır. ristan i .in v~; derdi onu bilme- mek ve h1'.rcıyacaklarım1r.ı ter- ki: "Meldll'nin doğu cenubun- cezadan korkuyor. Harbi kaza. muharebenin başlıyacağım göa- an ıgmın gın Kerç ya-

yiz Faknt bız şunu derız ki Bul- tibe koymn.ktır. Bu, i~lerimizin daki çe\Tede İtalyan ve Alman naca.fnmz zama~ snlh~ da ka- terdiğini bildirmekte, fakat Ye- ~8:!~'~~:':=1,~i :: 
garistnnın samimi lmıy n, ri- en önemlilerind~n biridir. Belki motörlü kuvvetleri dilşma.n müf zanmak ica.bclti'jini çbir ma.-l nı Ginenin ı.aptııun Şarki Avus- ğu cephesinde muv-aifakıyetsiz * 
yakarlıD-ı her \'C:tilc ile göıüm;i- iste:.ıılen t€.'ı1ıf\ler birden bulu- reMlerini baskına uğratmı~lal' man 1111utmamwyız." tralya eahilinin teşkil etti~ sen. tan.rruzl rı d tt" • ldi Japon istili. Jı: ıfıl"'t 1 

l°'" namaz. Ancak •~-1.::..ı..-ı ... r ,,.n te- Ut~inof'no SGı.lcri gın. mu"'nbit V"' end:: .... -ı· , ahast· a n evıun e ıgı m • ~ ç ı pun dostluk teminatı bizi UC\; w~·R:' ... ve çetin bir çarpı'1Jl& neticesin- ~ ueu riliyor. Ycnı G nt·'ye } ·n ·!m' 
hiç rne-ı nun eclcmez. Bulg, r sırJ tcdbirJerı bi :e bildirecekler- de mağlClp etmitlerdir. Aynel- Halifax'tan sonra söz n.lan ıu da,rnanın yetiAebile Wi bir Ce Görün ilse re. A'Vtr.rt. matbuatı her zaına.n demokr.ı.si dır. 'l'emel wt clbırhftidir. Her- gozale civarında ytlrtiyUş halin- Litvinof biihassa demiştiT ki: mesafeye getirmi, olacağını ilA.- phe&n Mo kovaya gelen bu oori mu ımde de büv , 
nıemlcketleıinin Bul~rlar ıle kesın tecnibetrini birbirine ek- de iki dUçman kolu ve Tobruk .. Mihverin nıhu olan Htt.Ieıe ve ~tmektedir. Üç giln e\'Vel Lu- bır habere göre Stroya Run.~-ı vetJerle kat'i mul arebr-kr ~"
Türklerin arasını ac';ak icin lemcsidir, herkes o birbirine. hman tesisleri Alman tayyare karm zaferi kazanmak iç;n t t- ka adası n~ıaında görülen Japon run cenubunda mahsur 

16 ncı rilmesi kl,, l.l mııhte ,.1 ,1 • 
entrikalar yaptı ti rıııdan roka- ı g iı v e n i n i dcvnm ettir- tcşkillerinin hücumuna uğramış bik edilecek pratik çarelerin ılk deniz teskilinin mevkii ve kuv- ordusu yeni bir hezimete uğra- ğildır. Avustraly nın y: 1 1• 

yet edip dururlar. Entrikanın mesıdir. Vatanda huzur i· ı tır. lngiliz tayyareleri Bingaziye defa olarak düşüntUdUğü inti-1 veli bakkında hic; bir habeı· alı- nu~an ordulan başkum:ıın-ı ney d hı u sivri bir burun t • 
ve propagandan 

11 
Türk efkarı- çiude '\i:atandaslunn bir i!lc i- ve A~~. Sliıı.kftan çevresine ba.ı hisıl oiuyor. Harbi kaybet-! ıır-.mamı tır. Japon hlikfımet d kıl ed •• p~ U" c.• uıt 1 J l ,.,. umumiyesı üzerinde bir tesiri 

0
• nanın-ıln.n hukfunete "'· \" ·ru ıe- oomba.lar atnu.ı,l&rdır . ., memize imkan olmadıb'lllı umu- merkezi mahfillerinde hft.sıl olan anlığı, dlisınanm Orel in doğu ... ' 

lamı leri en i'ndC' golir. Bövle bir inan i ette - 1 kl kad k t d . k t l w cenubunda bir Alman tı.imeninm l .. r . ın im basamak maıııy.,. ı-yacağı iki, iki buçuk sene-1 J l<odoa'aa BomlYa.nhr.lılrıı m sur soy eme> ene ar anaft enız omu en ı"'ının mevzilerine ~etli hlieuınlar dedır. Yeni ( me w Timoı a 1 . 
1ik lecrlıbeforle sabittiı. Bulgari ve üven ic'n bütün sebep1t-r mUtcsclli oluyorsak. zafere gi- 'Yeni ZeJandanın ucuna kad:ır yaptığı bildirilmektedir. lan elden çıkınca, arad ki İJı.>· 
efki.rıwnumi; e ınc SÖ.} livelim vardır. Memleketimizi dı uyanın - den yoldan o kad r uzaklaş- manan kiieilk adal&n kfımilen ------------ ğazlar müttefiklerce isti 
ti Türklerle Bulgari nn ai-asını bugünkü durunl\ında b i" ., . Hı· nı11· ~tan sularında makta olm:unızdat korkulur. ıtıgtı.I etmek niyetinde olduğu dilemez bir vaziyete gıtrer açmıya ç lışanl bızzat Rulriar- da tulm k kolay bir 11ey dcğı1- U u Fakat ha.rc .. rntsiz kalarak fırsat.- mcıke?.i:ııdedir. Mevl6da şerif Pordarvin lı \adan döviilm • 
lardır, BuJgaris " namına söz dır. Bunu takdir cdenııniz. Bu lan biribıri arka.;;m::laa kaybet- Lu talcdirde Avu tralv nın ~ Meb'usu merhum tedir. Donanmanın bu 1 r 
lllÖyliyen gazetel r ~· Bulgar ancak lınlk ıdaı·e.sınin başarısı- batan o1'm•ııer mekle daha büyük lJir t.ehlikeye §;mal ve şark sahillerinin :ıc · Dr. Yu.;uf z ya ~ m m n u bormnıası ve oynftması çok gu . 
radyosudur. Kendi düsmnnlıı.n- dır. Bugün her türlü tedoirimizi il yol açmış oluruz." ret altına f!lınması kol :ır.:ı..cok G.ilatas ay lisesı talebesinden 1~ t.ir. 

111 
ve bi.z.ım di.ufıwı !arımızı ba8- alınış bulunuyoruz. İlerisi i~n (B<MJ tarafı 1 i1ıcid6) Litvinof sözlerine §Öyle de-. "<:Amerika. ile muva~lası kesil m ıham , .. Erc>l &mer'' in rui u 

b. yerde ar aru~ nlar. ~ karanmız a~ık ve sadedir. Harp il • Cri vaın etmiştir: mı~ olacaktır... i".n 20 Mart 194"' Cuma gu· n"t1" A.vustr lya, ta rrt!.Z:l ' r .ı • .,,..nd kalını b - grafta de• iyor ki: ' "ppa ile --------- .., ecüyor. ~· p ıesiz, A tı · · , n 
Bult:;" 11 .ı-ad) osu tarihı takYiııı ~ a ya ça şa.cagız, iş- mfür.akf>.reler yapmak ü1.ere 

1 

''Genii ölçiide ihtiyat silihlar F'Ptih camii şerifüıde G ma na- iınpar.a. or uk uğr ında h· r 
•atinde ıs Şu'bat 1878 tarihın- lerimizı diı ;enliyecl' ·iz. \'e eğer Pn.nbler Meclisi bir tali komite biriktirmek sur.rtilc bir bekleme Vichy'ye göre n . .z.ını müt.ea.kıp Ml'' h ılu Ne- hede k:ı.hram:ınca carpı .n ı nJ. 
'e Tti kl .

1 
R harpten kaçınmak nuimkii.n ol- . ti t k" tm ı lbu üddet ocvi okuıuu•!l;;.nı<lan ,,, "'k-' r ye ı e usya aırısında mazsa, vatan boreı ııu fjcrefle s~miştir. Bu komite H.7.a.larının sıyase ~ ıp e et m ~- ".... kı. anayut'tlarını müda.f a i< 1 

.A yaatafanos mualıedenamesinın \'e huysiyetle öd"y"t:ceğis. Menı- Cnp}>& ile Yeni Delbıde bulut- ı içinde düşmaıı atıl Jcalmıya ta-j (Baı trafı 1 inci .ı.:ıyfnd•) ı uhal rırnı la bilcwnl ihvanı cnnl başla sav şacnktır. ~ v-
a.\:tedılmesmi hahrl tb ve Bul- lcketimizin kuvveti yalnız kalı- maları kuvvetle mulıtemeldlr. ı ahhüt cbniş olsaydı. her halde Bu hareket Şark Cephesinde dinin te 

1 ifleıi. ri a olunur. rup8llın il tc 1
1 

· 'nd.cn druı bu-
&'Hr kralırun budu ları kine ramaıı ordumuzun kudretiyle Mlha.lterelerin neticesi bilalıare faydalı bir şey olurdu. Fakat AJnıanlar•n vapacajh 'yü. t • M E V L Tftr ry::• yilk ve knyn:ıklan zengin oln ı 
... Makedonya, Tr. lty ve d.ig-t:t" ölçülmez, 

0 
kadar da yurdun i- Prensler Meclisinin tasvibine siz de biliyorsunm: ki düşman arnı~a ayni zamanda b 11\abi- IU tlı nin hn h inci kıt'nsmın fe. 

& lgaı· eyaleti ı ıthal dilmış çindeki durumla, v. taudaşların ar~lecekUr. tama.mile bunun akaiue hareket lir. dai sahipkri her kanş topra.k-
•e bu suretle Bul0 ar rrutl.,,tınin id.tıc ve buıılurn gUvenlyle Vartha'dan şu malümat veri· edecektir. Bıı tak< "rde düşman Amerikan hükOmet ı ı k ın- lannı kanh.rile sulamayı oana 
tası ·lardanberi tahayyul ettiği ~·ardım hissile ölçiilliı. Ha.!-p ne liyor: "Kongre Reisi Abul Kala- şiT.a<liki muvaffakı)'etlerinden de yapılan hesaplara gore. Ja- mmnet bıleceklerdir. Belki, Ja-
ide. Uer tahakkuk etmiştir." kadar sürerse sürı::;ün (ki çok mazad söyledin bir nutukta de- istifade ederek da1ıa çok ilerli- ponya Mnııçuride takriben 1 mil ponln.r Port Darvin gibi önemli 
cün lesini de Da ve etti. Demek süreceği ruılasılıy r) bundan dip nıiştir ki: "Gerek harp gerek 1 yeeek, kendisine daha laydah yon kisi "k bir ordu talı hl et- UslC!"i e1de etmeyi dü.c-:ünecok-
ki Uulg ı i tamıı asırlardaaberi diri ve kuvvetli bir millet olarak sulh zamanında. olsun hiç bir mevziler işgal edecek. yeni ip- mekledir. Bu kuvvetin bit ılk lerdır. Fnka.t, Anglo - Sakson-
ııe idealler tahayyW ettie" Ayas- çıkacağımmLn eminiz. Mesele zaman mesuliyetten kaçmıyaca- tid&i madde membalan eline ge-ı bir kısmı Vladivostok charınd:> lan A\-ustralyadan uzaklaşt.ır-
tafanos mualıeden mesınden an- i"inde maı· te h b gım.· Ha'"" H"ındistana c:rr-lecek ,.ırecek "d b"rkrı" milyon bulu'imakta ır. nı· - r cı· tt n mnyı ·-emek, b;... m"'"°"'"''"'' ka-
1 .. ~·ıabilir. Hnlb··'.: o muo.hedena ~ ıye azır ulunına.- _,,. b~ r , yenı en ....., ~"'· •• .............. .1 ... ~ l.l&J yı ~ilmek ve inanmaktır. tda- olursa kendi kanımı dökmek sıı- kişiyi esaret altına ala.cak ve ayni derecede km vetli b; ord ı- pılraa.ktır. 
ine yırtılmıştır ve o muahcdena- re~ halka, halkın ıdareye gü- retiyle memleketimi müdafaa imkan bulm-sa krnd" ine yeni nu ~·ma'i Çindn simd' ı mıcı jl•••••••••••••••••••••P•ıa.. 
inenin Bulgariatana verdiği venı olmalıdır. Alınan tedbirler edeceğim... müttefikler temin edecektir. biı .. aziy tte bulundu;;u bıldırıl- .dl 

'!'ürk topraklarından bir kl9mı ek.sik olaıbilir, fakat tedbiılerin ------------ Düşmanın kendisine temin etti- m ktr>dir. 
tekrar Türk ellne geçm Ptir. tatmamlanacağına. iııawnak vej Vatanda.şiar; ği bu menfaatleri trk taraflı o-

Bir taraftan Bulgar devlet a- onları köti.Uiyecek yerde tedbir Bahar& gUvenlo, kuvveUi ol- la.rak geçireceğimiı bu miitıa.re-
C!amlan ve gazeteleri "Türkiye alanlara dost yardımı yapmak duğumuzu bilerek ve gUzel his- ke devrinde elde edilecek sfüüı 
ile hiçbir alış vcrı tniz kalma- ıazımdır. bu ufak teferruat lerle çıkıyonu. Kuvvetimiz yal- Ustünlilğünden daha istifadelı 
llllştır" deyip dururken, di- üzerinde çok israrla duruyorum., nız silah kuvveti değildir. Ka- olması muhtemeldir. Biz Al
ğer tara m Bulg r ı adyo unun Umumi düzenin başarısı için rar ve iman kuvvetidir. Siz 1z.. manian pek uzaklara kadar sü
bugiin Türk vatan nın b"r par- temeltaşı iyi görüş, iyi duygu-1 mirlilerdeıı bugün ayrılacağım. remed"k. Ancak birkaç YCl"dc 

1 

Çasıııı te :kıl ed n la.n ha- dur. Bund n balısedişim biraz Esen kalmanızı. huzurla çalı~ 300 kilometre hadll' geri ptis-
ıe. Bulgar m 'llet n l rdwı- da vatandaş anında gördükle- manızı, ileriye emniyetle bn.k- kürttük. Fakat kuvvetlerimizin 
~i talı yyül tt ı ~ rlı 'en m nun oldu· dur. ~nızı isterim. Sizden gidccc- arttınlınası iınl hlll olursa VCla 
ilan ett - · du~ Bul r Ank~ ya gıdinoe Büyük Mili t ğim yerlere seın.m goturcce- .Alman kuvvctlcıi ikiye bolüntir, ı 
:resmi sö lcr"ne i ı matnl?,a im- Meclisindeki aıkadıışlarım bu- ğim. Ban1 gösterd "ruz iyı ka- §ark Clf hc.3inde ba..şka t :a.fla.r-t 
kan kalır mı? nu anlatac gun. Durum ılensı i- bul ve cvg1 i ic. ~ çok teşek- da y pı calt bır F;~rtma harc--

Hı rtn 0-Jh d YALÇIN çin çok ümit \ere".'· ·,. kür ederim hm•rliler. k~le zayıflıyacak olursa. .ki bu 

l.'ann akşam SARAY 
Dünyanın en me .. hur Tenoru, Scala de l\fiJa.n'ın c:ı güzel sesi 

BENJAMINO GIGLI 
Zengin mizansenli ve büyük 3.§k mcvzuhı 

SEVDIGIM KAD'N 
Filminde ROMEO ve JULnı:rTE . L'An.I..F...st@!\TNE'i ve en 

l NAPOLİT.A.İl\TE RO !Al ::; I okuya~ ktır .. 
llc,;rkesin hoşuııa gidroek ve qk fj · 
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YÖ.RÜKALI 
Kahve ve f RADYO PROGRAMI 1 

cay hakkında - 18 MART 1942 -

eaŞvekaletio tebliQi ~ :: ::.:ri:' ... 
'-. 1 prw;.ılru." 

Ankaı"a, 17 (A.A,) - Başve-: 7 . ..ı:> Ajans 
Jlt.letten tebliğ edilmiştir: HR~rlet:i /-

lil.10 Hi!w.am 
Şark ı lur 

19.30 Ajaıı~ 

Hııberl ~\'i 

19.45 &: rbcıııt 

5 ıi" '-a 

:;g;~~~: Baş, diş, nezle, grip, romatizm~ 
21.00 ~:~~~r~:ati Nevralji, Kırıklık ve B'/ltün Ağrılarınızı derhal llestJ~ 

- XPllldinde kuwet ve, ee&a· ı baj1nr mğırmu hemen ban 1 - Koordinasyon Heyetinin r s.oo Harit 
ıı&t gördün mU tutl.. Hafifle dibine fırladı. Ve, ilk ge.Jea de O, 299 eayılı kararile ve mem.Jeket- ı Prm::ııar 
tuttukça insan katıJaemu, bili.- oklu. teki her nevi çayla çiy, kavrul- a.15 Evin saatı 
kis yumuşa7.. Sertle tut! Ağm, • • • muş veya dövlitmiiş kahvelerin 1 12.30 Progıaın 
acıyı gör .. Güreşini baflrasına YörtUt AH, kazan d:lbtnde, ko- mevcuduııu tesbit ma.ksailile bu 12.33 'l\\rkiiler 
~ıt.. . Sen, hamal ~ pehli· ~ya çı.lw.ca.k olan Yal'l§ a.,U.~ sabahtan itibaren bu maddele- 12.45 AJans 
van ol! gibi ~larup dunıyonlu. İç~. ~ı- rin satışı menedilmiş ve mev- Haberleri 

Dedi. ne sıgmıyordu. Herkee Yoıük cutıar beyana. tabi tutulmuştur. 13.00 ~kO!er 
- Fakat görüyorum.. Ne ba· Aliyi büyük.ortaya 90ytıllup çık- 2 - Ticaretle iştigal eden bü- 18.00 Program 

bamın, ne de senin Ji.fın Ama- tığını görünce hayret ~ti. ~u tun hakiki ve hükini şahıslarla 1 18.03 D:ms 

21
·
15 ~~~=el' · icabında gGnde 3 kaşe ahnabmr. . '. 

21.46 Rıy: s~ürum- _ 
vutoğluna uymuyor. Ben, yen- #eV~ ve! ~yanlar ürk.muş- tice.ret ma.ksadile ellerinde çay ! orkes.rası 
cllğimi geride bırakır gidenm. !erdi. Biribırlenne fısıldaşıyor- ve kahve bulunduranlar ve çay 118.45 Ziraat 

hur bandCISu :::::==::::::=: 
22.30 Aj::ıns --------------------------------------

Onlar güreşmek istiyorlaraa. bü- lardı: . ve kahveyi imal ettikleri mad- Tak\.imi Habederi 
22.45 Program yükortaya gelsinler... - B?, d~li~anh iyi ya._pm~ delerde kullanan ·bilO:roum baki- 18.55 Kou~ma 

_ Arnavut.oğlunun eöyted:lk· - Hiç büyükottaya gür~ lô ve hükmi şa1usıa.r 17/ 3/19421-----------
leri doğl'u<lw· ... F•kat h~ vticu- mi? Salı sabahı tlcarethane, mağa· DUMLUPINAR 
da göre ueğildir. - !ıak.actJı:lı Kel Hasan bu- 'za, dükkan, depo, ambar, fabri· . T "PURUNVA 

Deyince Yörük, Caq;-ını. 1m.- rada.. .kıt ve imalathanelerinde, şube " tt. 
dı: - Baltacı da. var... komisyoncu ve acenteleri nez· 

_ Usta! Sen de beni h~pten Yörük Ali, yağlanıyordu. Bal- dinde ve sair yerlerde mevcut 
hiç sayıyursun be? tacı, Kel Hasan ve, diğer büyük- çayla kahvelerinin cins ve mik- Bir kaçakcthk h!d;sesi 

Difi, dikildi. Cazgır: . . ortaya ~.uı pehlivanlar yan tarJarını ve bulundu.klan yerle- Dün Dumlupınar va1°ı~r~nd~ 
_ Yok oğlum. Scnı ı:ıelik .~· gÖ't:fo Küçük Aliye bakıyorlardı. ri g&rterecek bir beyannameyi mühim Aiıir kaçakçılık hadisesı 

bi görüyonım. ~yisin. mıı~.~Ja~ ! İçlerinden: 18/ 3 1942 Çarşamba günü ak- olmuştur. . . . . .. 
lı~ak.tt ~zilmiyesın dıye soylu- - Bu da mı büynkortaya gü- şamına kadar bulunduklan ye- Y&ni Sirigas ıamuıde hın d~!l 
y ordum.. ~k... rin en büyiik mülkiye memunı- aksam D:mılupmar rnpuru u-

De.1:kten ı:;onı a uzakta oturan Diye hemen hemen alay eder na makbuz mukabilinde Yere- çüncü çark<;ısı Cavit 'J'o!· ,.tç~oğ-
HaJtacı ile, Y akacıklı Ha~mnı.. vaziyetteydiler. Hele, Kel Hasan ceklerdir. Lokanta, otel, kıraat- lu ile ge<; va.kite kadaı B ·voglun 
Bir de MaUtaralı Hüsınen'i gös- ile, Baltacı hayret içindeydiler. hane, çayhane, gazino gibi umu- <lı\. bir meyhanede il. ı ıı i . 't!r~ir. 

k Yörük Alinin ilk evvel kendile- mf yerler de ellerinde bulunan l no··nı.··l ..... t Yani, P!llT>kçı Ca.Yıde 1

"~.l"'~rUyor mwmn güreyı~e- rine eş düşmesini temenni edi- miktarlardan 5 kilo kahve ve 2 Duml~~ınar ,l'&purlYle Y ıın:ın!s-
~in adamları?.. yorlardı. kilo. ~aydan fazlasını yukandar tana bazı şeyler göndı:'~ rn~ k ıs-

- Gördüm. Büyiikortaya bM, pehlivan ki şekilde beyan etmiye mecbur- tediğini ıııöylcmlştir. L.:··;ıt bu: 
_ Okkalı, dev gibi herif~.. da.ha h~tirak etmişti. Bunlar da durıar. Bu mahallerde \beyana nun kolay old~u so~ k'm~ı 

Bunlar adamı ezer .. Bu, herif· büyükcırtanın şöyle böyle sayılı tabi tutulmıyan kısımlardan piş.- üzerine Yani f'Vvelee J : H?.ı.- ladıgı 
Jeri u.stahkla mağliıp et:nuş ol- pehHva.nlanyclı. 11,a.kat Kel Ha~ miş ~ay ve kahve satılması ser- paketleri Cavide venni~ n:~ rilş
san da. yenilirsin? H3llla, Baltacı ba4ta geliyorlar- befrttir. vet olarak ta: Cavidiıı eline 10 

_ Usta! 'Müsaade et de bf',.n, dı... 3 - 17, 3/ 1942 Salı •ba!un- lira sıkıştırrnış.tır. . . 
gi.ire~eyim .. f'n.•ıiye değil. Ü\'l'i Cazgır, Yöıi\k Aliyi ilk. evve- dan evvel 88.tılmış olup da he- Cavit mühim mikt:ı.rda yı-
gl<leyim.. . . . . la .Balfacıya e~ vermek kararın- nüz müştenlere teslim veya gös- yect.k maddelerini ihtiva eden 

Dt"( i ve, lafı k~tinp attı da idi. O, oiliyordu ki büyükor- terdikleri yerlere sevkedilmiye- paketleri bir hamala verer~k 
ca~g'll", ellerini gökyiizfuıe a~- t a güreşi üç kişinin üzerinde rek satıcı elinde kalmış olan Galataya F;elmiş ve buratfo n hır 
rak: . nönt'<'ekti. Yörük A li, Kt'l Ha- ç.ay. çekirdek ve çek.iJmiş kahve- kayık tutarak Dumlupınar va

- Allah seni muvaffak eA...:.ıın. san, Baltacı ... ötekiler meydan- ler sa.tıcı tarafından sevk olun- puruna gitmiştir. 
Bi.7.im duamız bu... dan çıkacaktı. Binaenaleyh, mıyarak verilecek beyannameye Çarkçı Cavit paketlerle Yapu~ 

Çalık'a dönerek: Yöriik Alivi azılı haöımlarınrlan dercedilir. run merdivenlerinden çık :ı rken 
- Çalık .. Sen ~ büyü~- biJ'ine ilk evvela olarak veımek 4 - 17/ 3/ 1942 Salı sabahın- ' gümrük muhafa?.a meml rları 

ortaya kadaı· getirebildin .. Og- münasipti. İlk hızla bu, haf'mı da.n evvel satılmış ve müşterisi- ta.raf'indan göriiJmtif;ı, ve y~~a: 
hnı ook nclel' divor? ortadnıı çıkarırsa öbür gi.inkil ne teslim edilmek üzere yola çı- lanaca.ğmı anlayınca l{enrlısını 

. 
~ .. .ı 

.... .. , --_ Usta! .. BÜ, al<h yüriidii. güreşte Kel Hasan başa kalırsa kanlmış yani satıcının elinden elindeki paketlerle birlikte ue
Kırkpma.rdsn e\-velki Yörük de- onunla. k<>zunu pay etmek kolay çıkmış ve fakat müşteri eline nize atnuştır • 
.;ı:.:l olurdu vaınıamış olan <;ay ve kahveler o sırada ....... nında bulunan 
ır.• .:.:_ Evet, maşall5.b iyilesm~"-· PehÜvan!Qr yağlandı. Su aya müşteıiye vardığı günU tak~· güınriik. mero;;_lal'l tarafından 
Gelişmis .. Okka doldurnnış. . duruyorlardı . Cazgır, Yörük A- den günün akşamına .kadar ı- kurtarıJmıstır. 

_ Yalnız bunlar değil. linin kolunJan tuttu, Baltacının kinci maddede yazılı şekilde ay- ::;u<}lu Cavit dUn adliyeye tes· 
_ Da1ıa ne var ki ?. yanırnı getiıdi. Ve: rı bir beyanname ile bildirilir. lim edilmiştir. 
_ Bmıi de. götUriiyor.. - B:ı.lta.cı, sen Yörük Ali ile 5 _ Ticaı et Ofisinin. elinde 
- Yok canım .. Da.ha atmi gö- tutusacaksın.. bulunan kahveler beyana tabi Vasfi Rızayı soyan 

Dedi. Baltacı, memnundu. dt>ğildir. . adam mahkemede 

- Eveı · ama cereyan ... sarfiya t• ıçın çok para• harcamaf,sınız ı 

~Hayır. hİQ" de· Ctyle . dagil: aksıne; biz paradan lasarruf 

1
bile adıyoruz: çOnkO eakt ampu.llarımızı TUN GSR A M ~am .. ~ 
balarile değiştırdık . · Bu tambale-r ıse, goneş şuaları gıbı ışık· 

~verıyorlar.ı ve cereyan ı çokça tasarruf edıyorlar~ 
türeı:nıee o ... 

- Valla.h beni yeniyor 
bozuyor .. 

ve, Bımd~n ~ker iş olur muydu?. 6 _ Yerilen beyanname1er Bundan bir rxıüddet e\lvel Vas. 
Yarısı kadar ~ocuğu nasıl ol.f.:a yt:deriode kontrol edilecek ve fi Rızanın büyi1k bir kurna:t.hk· 
m evdandan çılı"ara.bilırdi. bt-yanname veı1Deleri 18.zım gel- la evine giren ve misari!· el'til

ı{eoı Haaan. Cazgıra i~erlemiır eliği halde ooya.nname vermedik- oıkten sonra gece.muhtehf oı-;ya 
- Ala y e<liyorsım Çalık? 
- Cid<li söylüyomm.. B<-n, 

\l'tık onu bozamıyon1m 
- İyi öyley e ... hikleri 

ı \Dl bu, çoc\lğ'un .. Okkası 
J rıma, ilikler dolu ... 

ti. Kendi kendir.e: l~ri veya beyanname verip de ile kill!iyetli miktarda pa ra ı:a· 
tıağ· - Ulan, Baltacı ku.a.ndı bu mevcutlarını noksan gösterdik- larak ka.<;an ve bilMıare yaknt:ı-

hnJjf işk>! leıi anla~ıla.nlann icabeden yer- narı Mehmc-t Alinin duruşmn 9l-
- Eh!. Öyle ise çıksın büyük-

o taya .. Yaka~ıkh ile M güre.i 
y ıparlar burada. ... O da bı:rjı he
ri · .. Fakat okkttlı i~-te! .. 

Deyin<:e, Yörük Ali : 
- Usta! Ben, hamal değilim. 
De<li. Hakikatc:n Yörüğlin bu, 

ıa.fı olduktan ,,.onra bile onun 
gıyalnmhı yüzk•rce ke-re konu
ş.ılınuş t.anhi bir söz VE', varlık 
oklu. 

Suyolcu Mehmt-t pehlivan, 
l ta\ a:~oğlu l{oı;a lbral1imde:n i-

1ittiklerini şöyle anlattr: 

Diye düşündü. Baltacının yü- ı lerinde milli korunma kanunu- na dün Altıncı Asliye CeZa m a.h- Hukuk 
zü güJüyurdu. Hasan, ~uratı as- mm 4156 numera.h kanunla mu- irnmesi.nde ba~la.nmaştır. 1'.l Ph- Şile Asliye 
nuştı . Her ne hal ise: Cazgır, addel 65 inci maddesi mucibfo- met Ali su~unu itiraf etmh:~tiı.". Hakimliğinden : 
bir ııehliva.nın cin elinden ll.ıt a.- ı aı· k t ııara verı· ·ıı · -'u·~k du 
rak Kel Hıt.Sarun yarunıı getırdı. ce " ı ve avmaKan - Dinlenen şa.h ı en u11.u~ ·ıp : Şil1tnin Ağva iıahiyes!ne ballı U-
" r.ıı .· len sa18.hiveıt ·dairesinde arama ruşma gt"lmiyen ııa.b.ltleriıı celbı beyli köyünden Ayr,e Dıllkcan tara -
v" vapılarak ·ça·v ve kahve miktar- · · b k gu·· ~e bırak.ılm1şlw ,... T vuk" - H .......... , IU>. ... de bununla tu- J J ı~ın aş a. " · · fından Uı;küdaı· .. optap a .,,u 

.......... ......u lan tcsbit Ye ieabeden zabıt!~ d Orb 
h•«<'<!a.ksın.. ""·hlb l•. A. Cem•t.ddln 8araço"lu · bııkkal Bc>kaitı 2 ııumımı a an 

....,.. tanzim edilecektir. - h' t ;-;.. bo nm Dedi. Kel Haw..ına düşen peh- ek N.-lyat MüdllrO: M. 8-n: Karayel Dilik~-m aley ıne n.; lıs• şa a 7 - Çay ve kahvenin t rar -r dd · ı he k 
livan yaba.ncı bir adamdı. Yiımi satışına ne vakit müsaade edile- Baaıld.fı yer: (H. Beklf' GUrsoylıı r ve dm·m:ı ü2:"'ine mu eıa ey . çı arı-
beş yaşl:.ıı·ında vardı. Halinden, . A Cen-.aleddln 9araçc01.u matbaa:.• ) i lan davetiyede me:tkür adresı lerket-
~iveı;inden Anadoluhı olduğu =~ce~.ğı~·=b~i~la~h=ar=e==bı='ld=ı=·n=·ı=ec=e=k=ti=r=.=======·======== - =- ' ti~i ve n ereye ıtittiiP de belli ol..na-
~Jliydi. 1::-..'llli daha mnliım değil- dı/:,rı yımlnrnk iade edilmiş olduğun-
di. Has-an, bu eşinden huylan- 1 f D. k tö lDğil ilinları 1 d:ın n1nhkemece ilfmeıı tebliğı.ıt ya-nm=tı. İri kemikli, iri elli, iri a· 1 stanbu l Vakı lar_ l re 1 . µılınR~ına karar verilmiştir. Bennu-

in hisarlar Umuııı Aliidiirl;iğündeı;: 
İmtihanla memur alınacaktir 

ı. - T::ışra te~k ilatmuzrlaki nıılntıiıl rıo lira ii<·reu: ııı..-mu riyı•llı r iı 

25/3/942 çar~ba gunu oglt>dt• ıı' :;ı ırır;ı s(l r.! 13 de Sirke<'ıoe Jtth •" 
lar memurin k.ut &ı biıuıSJndı:ı bir ı ıntlh.ın y~pıl..ı< .ık ı .r. t. 

2. - Talip olanlar bir dil<>kre, E'Vrakı miisbitc \e ikı totogr .• ı ı .-ı tıı 

likt.e zat ~eri şub<'mize münıcaat Pı ıııclidirl<--r . • 
3. - tmtihamı ginnt•k ıııti~·::ml~rin a ,.-ıı;ırtıı y;ı ~lı '~"3ıf 'e ~· ı1 1J. 

haiz olnuıl a..n liizı 1 ıldı.r: 
A . - En a.:t ilk 1.cıbBilini bitir mir; ıılm:ık, 

B.' - 20 yaşınd.ıın "aı:.-ıtı ve 40 yaşıııcl:ın yuk ;m vlm:ımaı;:, 
C. - Vaille ifasına mAııı bir hııli l>uhmm:.ını ak, 

_ "Bir gün Kav·asoğlu Koca 1 

..urahirule konuşurken arka.daş
la:ı·dan biri ona sordu :·' 

y nfrh bir adamdı. Bazan böyle f. cibi kar::ır müddeialeyhin dunışmıı 
belli olmıyan yabancılardan müt Kıym~ı Muhammlne11i Pey AkçHI günli olan 7/ 4/942 saat onda Şile AA 

hiş pehlivanlar çıkardı. Herifin Lira ı<uruı Lira Kurut Asliyfl Hukuk mahkemesjnde hai.u 

D . - Aı:ıkerliğin1 ynpmıı> oltnak ' eHı ınüt>Ço•ı h:ıJımmı:ık " " l),Jh;\I' 
her itti bı .lde 'de son yok}:<m<ıl:ın rı ı nüfus t'iizdmııııı.ı l\ay,ıettırır t 11l' 

- u~ta ! lfava~nda g1i.r~i
ğin peblh·anJarm içiııde en .iyi 
olarak hangisini ti.kdir eı<.le~ıı? 

- Baka oğlunı : .. iki vehliva· 
nı seçerim. Biıi. i: Arnavutoğlu
dur ki, onunla müteaddit giireş
lerim vardır. Diğf"ri Yörijk Ali
dir. Bunlar. bizlerden çok ileri 
pehlivan<'lırla.r. Biz güreşçi dc
iHl iıamalız.. Bunlal', hamal de-
" • --.2 ğil pehliY"-1.auır. 

tşte Yörük, bunu söylemek 
i~tiyvrdu Ca.7.1~ıra : 

_ Usta ! Sen. babamla. ku.an 
dibinde otur, seyret! Bak evel 
Allah Yörük ne yRpacalt bu-
gün... . 

Dedi. Ve, hakikaten de; d~ 
ğini yaptl. Deste l{Ü~eıı. b!tti. 
Ca7.gır orta ya cıkmış, bagırı
yordu: 

- Küçük ortaya giireşecek
ler meydana! .. 

Yörük soyunmamış otunıyor
du. Onu tanıyan küçükorta peh
liv:ınJarı, küçükortaya çıkacak 
diye korkmuşlardı. Fakat Yör;tl
ğü soyunmamış görilnce ı:;e-vın
m işlcrdi. Biıyükortanın kurtlan 
d~ Yörüğii, soyunmwnııı göriin
oo biri birlerine füııldsnuşlardı: 

- Yörük! Biiyiikortayı bek1i
·J"Ol' ... 

- Bak hele •• Adam oldu be! .. 
- Çıkacağı varsa göreceği 

de vardır. 
Baltacı, ya.rundı:Jri arkadaşı. 

na; 
- Yöriik Ali, meydan okuyor 

bize ... . 
Dedi. Y akacıklı da: 
- Bak hele şu, Yöriiğe be!.. 
Diye a lay etti. KUçükortn gü-

ro<>leıi bitti. Sıra büyi.ik-0rtaya 
geldi. Cazgır ba.ğınyordu : 

- Büyükortaya ~«eklE'.,. 
meydana?.. 

Yörilk, n,-ağında kisbt 
bı.noızlı kla. bekliyQl'dU. (' 

sakaı· o1dugu- suratında11 beHiy- ele bulunmaM· veyn kanunl bir vekil 
677 36 51 00 Dlll ·•h:ıtun ,M.h •. l!erin ) ,,k ızh "Önd-m-.>ı' l't ı· takdirde gı~bcn mu : 

di. Kt-1 Has:ın, dü .. üniiyurdu : · 6 ı _...___ •- .. "" • .,, ~ ~- ==========================:ıı:::============ ,., han orta kal.l:ı • o. u •>Uallln ... m :-nH, l . 1 ~ flA l _ Bela, çap~<pk bir herife hakemet1ıne bakı a<-a. . n o unur. 

m:ık, ) 
4. - Müracautııır 24.3.f).42 gi.iııil ı;kl!ümııiaı iuıd:ır k;ıbul ohıııuı·. {3"44 

benziyoıt·.). Giiç yenebileceğim bu 367 10 30 00 Sw·uri Mah.ılh inın Suhan O<fo lı:m ı 1 k / i 1 
herifi.. zecek beni... ı~anı üst katt::ı 4 No.ın odanın tamamı. , Askerli iş e~ 

Kel Ha.sanın dü.şündülderi _ 

doğruydu. Bazan Anadoludan Yukard;ı mahıılle, sokak ve kapı :N'o.su yazıl: gayrınıcnkullıer satılmak 1 Be " ktaıı As. Şubesinden: 
öyle pehlivanlar <;ıkıp gelirdi ki, ürerP. cm be~ gün ınuddetle açık al'ttırmaya ~ıkanlmıı• -tır. x.. _......_ t..,. ı....,.2-· Em~klı' Piyade Yarbayı Tc\; fık ö- l 1 -.:enmek viiı• olur<iu Yag- c .. .. t 15 d ı'cra kı rı~ı :ıı;•-..- ..... ı>-•tn •· 
on arı J "'~"' · ihalesi 20/ 3/ 942 uma g.u?u sna . e . " (

3045
) m er (315_ 71) in çok acele olar.ık , 

giireşini az bildikleri için hem .uı:ı ı;ey akc;ele.nle hcr aber Mahlulat kalenune nmracaat1a11. . a~ tı ı 
ta pclılivanlan yenemezler, hem ~ubeınıze m ..... acaa • 

de yenilmt>zle.rd.i. Boğuşa. boğu- B R o il s 1 T l E n'E K AT R A N H A K K ' E K REM şa nihayt.if güreşi berabere geti- 11 . 

rirlerdi. ••••••-
İşte Kel Hı.Lqaıııı1 korktugu bu ==:.......--------------::--------

Bir katil yakalan
mamak için 

Z iraat Vek alet i Z irai Koınblnalar 
R u ruu111 Müllürlüğiinden: 

Onık n.nkir.cı;i 
H- yvan pulluğt;. 

Hayvan U ih:t.eri 
Kamyon 

KuTunmnuzcil. yuk-ıı·d~ y,11111 eşya c.1111 :ıhnıı<'al:lıı·. Y\;r'Mek ı.tiyı•ı1lc.l1' 

m lktal' teSbit ~krek wkliflerml mfJ•1ı~l'hığb.nuLt' yazı ıb lı!l&rmeleri ıJll 
olunur. . (3174) (17•Ö) 

idi. Tanımadığı bu. adam onu ii- Karar hulasasıdtr 
?.er, yeneme-ı:, pispiı::ine beraher c. 4:2/632 
kahrla.r, büyiiıkort.J\yı kaybe- Milli Koı uıımıı Knnununa muh:ıt .. tetten Krıoolı<:· r· ıc.. T <tkkeciler c;o-

derdi. Parsayı Baltacı toplardı. kak 113 n umerRda manifotr::ıl·ılık ticaretlle nıe.5 •'ul D.m~ t "1u Nesim Ba
Bu Sl~beple Cazgıra içerlemiı;;ti. har hııkkında İstanbul Asliye tkinci Ctza Muh~cmL'~ıoıdt .• cereyan e !"'" 
HE>.men Cazgıra dönerek: muhakeme."i neticesinde suc:lunun fiili ~ctl>i' oldugund<Jı· .'MıUı Korunma .:'u

kendisini kuyu ya j fi&fl--------r.mıı--~--~am~ 
attı 1 TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

- Usta! Bana tanı<lıgım bir nıınunun 31 ve 59 uncu mııddeleri mucibince y irmi bı><ı !ıra parıı ce~ası oıJ~-
n..hJıvan ver.. . · .. ın ·'ıddetle de dükklhıın•1 kapatıhrı:ı~ına ve hUküm k~ıtı-,..,. ııı~ıne ve uç gun ı . 

- Olamaz -~· d ·· ti l'" )uva :ı 'ıt olmak ;j' ere karar huJôsa~ının Yenı Sabah ga-. . ~tştıgm e uCTe s .... ,, • • • . 
-· Baltacıya verdin ya! .. 7,ete<ıindE: ncşre:dilmesinc 16/ 1/942 tarıhinde karar venld ı . (3527) 
- l~tiyor D1Ub'1.Ul Baltacının 

eşini? .. 
- !sterim. 
- Ben, sana ne w.rrnişsenı o

nunla güreş ! .. 
Dedi. Ve, lUı kesti. Fakat 

Devlet Deniz Y. işletme U. M. il8nlan 
Yak'"'ıkb , söylendi: ı N ' <IA2 tar'bind """ Muntauım posta seferleri yolcu ıo:ıvumılarsna ısııı ı ~-. ı ı•n 

- Haksızlık olur bu... itibaren yüı.de on zam yapılmıştır. Acentalarımızdan izat .. ıt alınabilir. 
- Neden haksızlık olsun? (3388) 

- Baltaeıya verdiğin ~ ==========================::=======:::::========== 

bı:Yınce, Cazgır: ı J"' J •ı 
- Ya, öyle mi, pekala? .. P _ı_t_!2 __ ·~v-oll!!:-i .a_n arı 1 Diyerek, Baltacının yanındaı ı ev e emJ ~ . _ 

bulunan Yörük AliniJJ elinden _ 
tutarak: 
. - Yörük, sen Hasanla eş tut! 
Dedi H asarun yanında bulu

nanı da 6.lıp Baltacının yanına 
getirdi. Bu, seter de Baltacı söy
lendi: 

- Usta, olur mu bu? .. He:rık&
~n dediği mi olacak? Sen, neci

bnrada ? .. 
(ArkHı var) 

Muhamemn bedeli 21000 (Yirmiblr bin) lira olan 58 koleın muhtelif 
elektrik boruları ve teferruatı 30/4/ 1942 ~embe günü saat 15,15 de ko
r eh zarf usulü ile Ankara'da tdare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
h.omisyonunca satın ahnacaktır. 

Bu ~e girmek istiycnlerin 1575 (Bin ~ yetmiş~)' liralık 11\~
vakkat teminat De k anunun tayin ettiği veslkalnrı ve tekltncrlni aynı gı.m 
saat 14 15 e kadar adı geçen Komisyon Reislitine vermeleri l~mdır. 

Şartnameler parasız oıaflık Ankıımı~ Malume daiıeı:ri.nden. Baydnrpa-
ıında Tesellüm ve Sevk ŞeUiğ.inden temin olumıt. . ' (SS65) 

.; 

Bundan bir müdctct evvel şeh- 1 z ı• R A A T 8 A N K A ~ } 
nm?zde bir veznedar• öldürdük- t.J 
ten sonra İzmiroe yakalanarak 
mahkeme altına alınan Tevfik 
iaımli bir katil lzmirden de ka
çaı ak tekrar şehrimize gelmış 
ve Ha~köyde bir eve saklanmış
tır. Suçlu yakalanmak illere dün 
s.:Jdandığı ev basılmıştır. 

Tevfik yakalanmamak için 
kendini kör bir kuyuya atmıştır. 
Düu itfaiye geç va.kte kadar Tev 
figi kuyudan çıkarmakla meş
g!.ll olmuştur. 

iki mezar soyucusu 
mahkum oldu 

Karacaahmet Mezarlığında ö
lülerin altın dişelrini söken iki 
hır~ yakalanarak mahkfun e
dilmiştir. Basri adında biri me
zar a~ken yakalannm~ ve bir 
sene hapse mahkfun edilmiştir. 

1tum1ua tlribl: 1111. - aenm,...ı: ıoo.OOOJllll Tttırk ıaı-. ~ " 
Aı.n. adedi: -

.... "9 'Ttoflrf it.,. MYI iMHtka flHIMlekJM't: 

...,.. 1111r1trtı,...11~ ~.aaac Ura ı~ty• v...t""" 

Ztrallt Baakalın<!a tnllllbarab •• ~ ~""" ~ • 
• ,., 1IJ'llll bulunanlara wıede 4 .. ~ kur'a ile ... ~ 
p)A:ıa ~ tlrreınl:ır• detm-'uaktlr S 

4 effd 1.000 u ... 111c 4.000 Lira 110'> .-ıı 10 L1N11tr '"'!" Ura 
4 • IGO • l.000 • '\IO • 40 • 4.IOI • 
4 • uo • uıoo • , ,. • • • t.aoe • 

40 I' 100 • 4.AIOO • ~ 

Dl KKAT: liaapıanndakl patelar bir ilene lçind9 H llrad~ .... 
dOşmiyenlere lbemtye ~it ~de 1' it f~ ft!l"l1eeoelcttr. 

Kur'alU ttenede dt>!'t dfifa 11Mart,11~11 Ey· 
lül ve U BirhıcikaııllU mriiıleriıule ~·~tir. 

Gene aynı mezarlıktan aynı 
şekilde hırsızlık yapan diğer bir j 
me.zar hırsızı Seyit yakalanarakl 
ÜskUdaı· Asliye~ Mahk~ 
si tarafından 4 ay hapı;e mab- j 

kfım OOilmit;ltir. '-• --- AZ J4_.;ı+; 7 W:.!ii:51f!'ı1 


