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Yazan: HüsıylD Cahi1 YALÇIN 

MUttefiklarin ilk 
ezici hav& 

muzafferiyeti 
merlkan ve Avustraly 

filoları Japon 
donanmasım dağıttılar 

• t 

2 kruvazörle bir 
muhrip battı 

Ayrıca 23 gemi de 
hasara uğrataldı 

Londra., 19 (Radyo) - Bu 
Slblti V a.şingtonda gu res
mi tebliğ nefl'l!dılmiştir: 
l.t'Uşterek Amerikan, A vus
traıya hava kuvvetleri Yerti 

V 
akmşal\k meseleleriyle Gine adasında Salamaura li

manında bulunan Japon do
yakından meşgul olan 1 nanmamna taarruz .etmi<>ler-
almanca Südost Eeho ~ 

• 
G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

G - 5 

Bir numaralı ihtikar 
mahkemesi kuruldu 

Kadro dün C. Müddeiumumiliğine bildirildi, 
yeni mahkeme bu sabahtan itibaren 
Adliye binasında çalışmıya başlıyor 

Bütün blfStralyaııiBrl ~;~i-i!~;R~~IMacaristan daima 
h&kiınlerıle vazıfeye bqlıya-

mec~U ~İ seferberliOa !~:o-ı:r= ıtı. Almanya v~. ı~ıya 
tabı tutuluyor ~=~~!illi a!~tıı~! ıle beraber yuruyecek 

kar Mahkemesinin kurulaeağını 

Yeni Baş Komqtan 
taarruz kuvvetleri 
hazırlamaktadıl' 

y~bk. Sehrimfzde kurula
~ olan üç İhtikar Mahke1'Hi- yeni B*ıvekil 
nın kadrolan dün C. lırüddeiu- 1 

mumfliğbıe tebıl~ edtlmiŞtir. bitin ıayretlerln 
Buna göre Milli Korumna. Kamı- • 

~
teld Avrupa ve Tllrkiye baş- dir. 23 vapur batırılmış, ve-

b' ya hasara uğrA.blmıştır. 2 a.-altında. R. F. iınzasile ır ğır Japon knıva?.örile bir Ca.hbe1T8., 19 (A.A.) -Avus-
makale neşrediyor. Makaleyi o· h . tralya harp kıtbinesi müdafaaya 

nuna ait davalan göreeek lstan- bo harbe hasredı-
bulda iki, Üs)tUdarda bir, tek 1 ğ• 1 .. 1 d• 
hakimli Asliye Mahkemesi ihdas ece ID SOY e 1 

kumadan, içinde müdafaa edi- mu np b&bnlmıştır. Bir iştirak maksadile bütUn Avus-
len tezi tahmin etmek zor bir ağır k r u v a z ö r 1 e bir traJyalıların mecburi sef erberli-

a.ka Tür muhrip, bir mayn tarayıcı 
iş değildir. Bunda mutl - j geminin batırılmış olması ğe tabi tutulmalarına karar ver-

f"dilmi~tir. Mahkemelerin kadro- Budapeşte, 19 (A.A.) - Baş-
lan şöyle tesbit edilmiştir: vekil M. de Kalley bu sabah me-

lstanbulda kumlacak mabke. busan meclisinde Macarista.nın 
melerde 90 lira maaşlı iki hikim, dahili ve harici Sl~ü bakkm-

iDARE YERi 

:Nm• Pi)&: No. 11 
~ Yeni Sabah lstanbul 

Telef•: 20795 

Her Yerde S Kar111 
5? ! 

Avust ralyanıo 
Vasinoton 
Orta Elcisi 

' 
Devlet Nazın oldu 

Lobdra.. 19 CA.A.) - Başve
kil K .. Çörçil, Ortaşarkta dev
let nazın sıfatile, A vustralvanm 
.Vlşington orta elçisi M. Casseo
yin, .ıM. Lyttlton'un yerine tayi
ni emrinin Kral tarafından tas
\rip edilmiş olduğunu söylem~ 
tir. 

M. Cassey Birlesik Kraliyet 
kabinesi Uyesi olacak ve Or.ta· 
§arkta, harbin sevk ve idare.in
den baf1}[a harp g:ıyretleri için 
lilzumlu bütün t'edbirleri alma.k 

(Sonu la. !, SU t d,a) 

Transilvanya 
meselesi tekrar 

canlanıyor 

Antonesko dedi ki ~ 

.... matbaabıua Mlauıe
he uğradık • .FaHt bh, kal
blmhde aşk ~ bildi
ğimiz bdor kin saklaılllllhcs 

da biliriz." 

Bükre.ş, 19 (A.A.l - Ofi: 
Harici\~ nazın sıfatıle sıis 

söyliyen. M. Michel An: •. onCi>Co, 
Viyaoa Hakem kararında.o son
ra. bu~tin ilk defa olaı ak 'fııın
silvanva meselesiru me\'Zuııbaha 
etm.i§tlr. M. ldicheJ Ant.vnesoo, 
ezcüınle şunları söylemıştir : 

"Romen ordusu, birlikte ta.kip 
etti~miz müşterek mücadele 
ile, ü~lii pa.kt taahhütlE>rile ve 
şeref:ınizle telif edilemiyecek 
şekilde Macar matbuat.mm Y• 

(Sonu: Sa. 3; 8ü. S et 

=1 HARP riURUMU t: 
Ortakların kan borcu 

(8onu sa. 8, 8". 1 ete) da beyanatta bulunmıijtur. • __ _,__ _____ _ 
klyen.in menfaati Almanya ta- muhtemeldir. 1 kruvazör, miştir. 
rafında- yer almasını icabettiği Taarnız Kun'l'Jtt Ha:urtamyor 
ve İngilterenln Türkiye için bir 1 (Sonu Sa. 

3
' &ii. 

2 
de) 1 .Melbounı, 19 (A.A.) - Tuğ-

dost olamıyacağı izah edilecek- general Hurley, General Mac 
tir. Fakat bu gibi makalelerde ------------ Arthur'üıı başlıca hedefinin Ja. 
müdafaa olunan da.va.dan ziya- arada Türkiye i~in tehdidin Al- ponları son bir hezimete uğrat
de onun müdafaa tarzı ve isti- many1dan geldiğini g<>rı:iük: bu ma.k ve Filipinlerde muhasara 
nat edilen deliller ve mütalealar tehdide karsı Garp demokrasi- edilen garnizonu 1nırtarına.k için 
dikkate değerlidir. MESeli.. bu lerile bir ittifaık ya,ptık. Bu sırf kabil olduğu kadar sür'atle bir 

Vekiller 
Heyeti 

k~Y~k=e~~ Bahar yaklaıırken ordular müttefik· 
~ b~~= ~1:r!ta!:i lerini bu borcu ödemeğ e çağırıyorlar 

Viy.anah ~nln Berlinli mu- müdafaa icin bir t~bil' idi ve 1 ~ im~ lıa.zıN...ıt ol-
harriri artJk Türk v~ J:ngili& hili da byledir. F.ığer ~b~ duğ\ınu aöyl~tir 
menfaatlerinin birleştirilme.si yere telaş etmişsek, Alnt.anfa" A~'&)'l Tu~ LUmtdır 
mtlınkün 9}madığının meydana nın Avrupa ve bu arada Türkıye Vqingtoll. w (A.A.) _ A
çıkbğındaıi kat'i bir lisanla 'Dah- iç.in .. bir tehlike teşkil etmediğini yan hariciye eneUmeni ıeisi M. 
&ediyor. g?ruı'Sek bu;ı~~n ynlnız memnu- Connally, 1211 aözleri söyJ.eini..+~ .. : 

ZanrwHri& ld böyle bir hük- nıyet duyabdırız. "Avustr-;iya Paaifik batı"';.. 
mil vermek hakkı ye,bıız bizde- A İşte nıet1ele böyle açı:k, riva- (Sonu a.. s. au. 4 ete) 
dir. Türk meııfaa.tıerinin ljıgiliz rkarlil tan uzak bir tAr.tda mıı-
menfaatleriyle birleştirihnesi hakeme edilirae, deriz ki. bizcle 
nıümkün müdür, değil midir? bugün Alman tf:hlik~inin orta
Bunu bir Alman değil, bir Türk dan kalktığına, bunun verine İıt· 
halleder. Halbuki biZ llıç böYie giliz ve:ya 'Rus teblt~inin ka
bir kanaatte değiliz. İngiltere im olduğuna dair bır kanaat 
ile ittifak akıtettiğimiz tarihten- doğmamıştır. Derde, ta başlan
beri politiıkamıma hiçbir deği- gıçtanberi koyduğumuz "teş-
fiklik olmadığını daha g~en his" in doğruluğu heran teeyyüt 
gün Türkiyenin en salahiyetli etmekten geri kalınıyor. 
devlet adamları teyit etmişler- İngiliz bakımından durumun 

Almanya' da 
ZiRAAT 

Mareıal Göring 

Bütiin lş(}l, yabane1 wı 
baTp esirle.rinba bu işte 
çabştmlacaJdannı ~yledi. 
Alman köylüsüne ~ 

etU. 

Anık~ 19 (,A..~) - İcra 
V&illeri Heyeti ~ öğleden. 
lj()nra Başvekilette ~ 
JJoktor Refik Saydam'ın reis1ifl 
altmda mutıMI topJant.ıamı yap
JlllP". 

UZAK DOGUDA 

Birmanya'da 
muharebe!er 
şiddetlendi 

/ngillzler ceklllgor 

ilave eyledikten eonra ~yle de
miştir: 

"Macar milleti, filhakikıa. yal
nız hudutlanmn emniyeti için 
değil, ~ zamanda Bolşevik 
tehlikeıaliıin tahribi için ~arpış
maktadJr. JılaQarlstan her za
maa Almanya ve İtıalya ile be· 
raber ytiriiyeceir ve zafer Ue 
.A vrupamn yeni esaslar üzerine 

(lonu a.. a, ıu. 1 de) 

IRAN 
KRALI 

Şayia yalanlanıyor 

Londra, Kraliçıe Fevzlye'nin 
Mısırdan Tahrana avdeti U
zıerine şimdiye kadar dal bu
dak salan dedlkodnlann doğ-

ru olmadajını bildiriyor. 

dir. Türkün menfaatleri İngiliz- değişmedıği bir iki gün ev\.,lki ı 
lerin menfaatleri ile ne zaman Londra gazeteleıinin mutaiea-J 
bi!'leşemez, bunu Berlinli mu- larmdan açıkça. görülüyor. On- ı 
harrir arkadaflmız.a biz açıkça lar, Ort.aşark ve Hindistan yolu · 
söyliyelim: Eğer İngiltere bütün üzerinde do t Türkiyenin Al
Avrupaya ve bütün dlliıyaya man istilisına karşı teşkil etti
hiıkim oJ.maok davasına kalkar- ği seddi kendileri için büyük bir 
sa, Avrupanın kü"ü:k milletleri- kuvvet olarak kayit ve kabul Berliıı, 19 (A.A.) - Mareşal T "ndra 19 (AA.) lr 
nin haklarını hiçe"" sayar ve on- ediyorlar. Bizde yeni Avrupa Göring, Alman köylülerine hi- Japon kuvvetleri Ressein ım;:;atori~esi Fe~yenin, K~~ 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

N imet, külfet karşılığıdır J luk -0rdul.arı, hayat sa.hasını ge
Aıririn kaııile kahraman nışletrnek l'Qlünü alıruşlar, far 

olmak zamanı geçmiştir... l kat talihin vardımın& mazhar 
İtalyanlar Parisin düşeceği olamamışlardı. Avrupa cenup 

glinün arif~de şehamet mev- doğusunda kurulan kc\prii bi.-
damna atılmışlardı. İmparator- (Sonu: Sa.. 2; Sö. 1 de) ----

C. H. P. Genel 
Sekreteri söylüyor: 

---~----~--------~--

"Partimiz, tJniversitelller irin kuru· 
lacalı yurt işini hassasiyet ı1e 

dikkatle takip etmektedir. 
tstanbulda Parti ve Yunl iş

lerile meşgul olduktan sonra bir 
hafta. kadar evvel Ankaraya av~ 
det etmiş olan C. H. P. Genel 
Sekreteri B. Fıkri 'J'iızer şehri
mize gelmiştir. B. Fikri Tilzer 

dün kendisile görüşen bir arka· 
daşımıza şunları söylemıştir : 

"- Geçen seferki gelişimde 
hem para hem de talebe yurdu 
ışleri etrafında tetkikatta bulun 

(Sonu Sa. 3, Sü. 4 te) lan sevk ve idare ebnek emeli- nizamı denilen müşte-rck Alman- tap eden bir demecinde, Alman limanım işgal ettiler bireye yaptığı seyahatten Tah-
ni ilin eylerse o zaman İngilte- İtalyan tahakkümünden dünya- köylüsüne, yiyeceğin temini rana dönmesi, bu esnada Şahın 
reyi kendimize düşman bilmek nın kurtulmasının ycgine çare- bahsinde başardığı büyük işten da siyasi sebepler dolayısile fYe--======:ıı========~=~~==~-~-~-==·-;:;: 
lüzumunu hissederiz. Çünkü sini demokrasi devletlerinin var 

1 

(Sonu sa. 8• ao. 2 de) Yeni Gineye yeni (Sonu Sa. 3, su 3 de) r o -~ 
böyle bir cihangirlik hırsiyle olmasında görüyoruz. Bu durum • ------------ R E F E T L G E N 
ortaya çıkan İngiltere ilk olarak içinde Rusyanın rolüne gelince, AFRIKA'DA den asker çıkanldı RUSYA'DA ' 
bize hücum etmese bile daha Sovyetler rejimini Çarlar idare-
mühim. ve müstacel işlerini bi· sinin tahaıkkilm ve istila hırsla- bülAsa edilmiftlr. 
tirdikten sonra bize de geleceği- nna varis diye telakki etmek [A.A. telgrafiarı~n 
ni takdir ederiz ve buna elimiz- için elim~zde bir senet yoktur .. Kar11.ılık/ı devriye Yeni Delhi Radyosu Birman-
den geldiği kadar mani olmıya Rusya bıze taarruz etmek isti- Y yada şiddetli muharebelerin tek 
ve tedbir düşünmiye çalışırız. yecek olursa o tehlikeye karşı faaliyeti devam rar başladığını haber vennekte-
Bizim için mesele Almanya, da tedbir düşünürüz ve başka (Sonu Sa. a, su & de) 

Rusya, Fransa, İngiltere, ilah.. kuvvetli devletler mevcut ol- ediyor 
meselesi değildir. Bizim eli- dukça mutlaka kendimize nıüt
mizde. olsa büyük cihan devlet- tefikler de buluruz. Çünkü Tür
lerinin hepsile iyi geçinmek is- kiyeyi ezmek istiyecek bir Rus- GNL. ROMMEL 
teri? .. Çünkü onlarla boy ölçüşe- ya başık.a mi\bim devletlerin de 

General 
. Vavel 

Ruslar merkez 
cephesinde üç 

cep açtılar 

HARKOF'TA 
' 

cek kudrette değiliz. Binaena- hayati menfaatlerini tehdit et-
leyh, hayati menfaatlerimiz bi- miş olacaktır. Binaenaleyh on- Libya'daki Mihver ı.e bu büyüla devletlerin ş_errin- lar da bizimle Ruslara karşı it- Timoçenko kumandaatn 
den korunmaık için uyanık bu- tifakı zaruri göreceklerdir. Bi- kuvvetlerinin Başkuman· Hint Okyanusu daki kuvvetler baskıyı 
ıunmayı, kuvvetıenmiye gayret zim için lazım oıan, hayatı 01an dam oldu B k arttırmağa çalışıyorlar 
etmeyi \'e müttefikler aramayı şey; muayyen bir zamanda bir [A.A. telgraflarındao Rf OMUtaDI 
emretmıştir. Harap Osmanlı büyük devletin Avrupada tam hulAsa edilmi:ıtir.] oluyor [A.A. telgra!larından 
İmparatorluğu, varlığını ancak ve kat'i hakim mevkie yüksel- . . . _. .. bul.Asa edilrııi&tir.J 
biiyük devletler arasındaki re- mesidir. İttifaklanmız dostluk- , Ortaşa.rk lngılız teblıgıne go- - o Bugünkü Sovyet tebliğinde şu 
kabet ve kuvvet muvazenesi sa- larımız hep ·bu düşünc'e etrafın- re devriy~ faal~yet~nde~ .başka " • malfımat veriliyor: "Batı cep-
yeeinde muhafaza edebilmişti. da vücut bulur ve çözül\b'. Bizi kayda deger h~ç bır had!se ol- Komuta bölgesı besinde Smolensk'de iki köy da-
Yler küçük devlet gibi, biz de yolumuzdan c:evirebilecek Amil- mamıştır. Torpıl atıcı denız tay- Avustralyadan Basraya ha geri alınmı~ır. Viazma - Ez- ı 

vetli muvazenesinin bozulduğu- da neşriyatı, dostluk vaatlan, münakalatına muvaffakıyetlı a ar uzama a lr ediln1i q<liğer bir nokta ele g~i-büyük devletler arasında kuv- ler gazete makaleleri, propagan- Y8;releri 9rta Akdenizde dUşma~ k d kt d l lev kesiminde kuvvetle tahkim 

nu v~ bir devletin ağır basnuya mükafatlar veya korıkutmalar taarruzlar yapmışlardır. Londra, 19 (A.A.) - Daily rilmiştiı. Almanlann mevzileri- \ 
başladığını görünce endişeye değildir, yalnız realitedir. Al- Bern'den şu malfıınat verili- mail gazetesi yazıyor: mizden birine vaki taarruzları İ 
düşcriY .. Hangi devlet Avrupaya manya politikasını değiştirebili- (Sonu 8a. 9, 8U 6 de) (Sonu Sa. 8, 80 1 de) (8onu Sa. 3, su 6 da) , 

hi "kUıı olmak istidadını gösterir- yor mu? Almanya Mela Kampf'ı ı 
ee p, bizim tabü düşmanımızdır. red ve inkar edebiliyor mu? T ee k• 1 e • 1 
Bu bUyWc devlet bugün A, ya- ADııanya Avrupada hakimiyet A t t 
r:ı:a:::~r~=: :ı~= nı~~~yndao.r nmhüuv:t. jyAlınTvan~k ısy· a!kıs}çti.ükil~~ia: ur ıye - svıç-re 1 care 1 

devletlerin rakipleri de bizim ta- ' 
bit müttefiklerimizdir. Kının ettiği milletlere haklarını iade ee k 1 e • 
re::r:=u;:~~:ıın~~~:;; ~~r~ız!:n~k~~~im:~~::f~ muza ere erı sona erdı 
den yardım gördük. 1914 - 18 bütün milletler arasında hakka 1 

harbinde ise biz Çarların tehdi- ve adalete müstenit bir şekilde 
dine karşı yardımı Almanyada paylaşılması esası üzerinde bir 
araruk ve Fransa ve İngiltere sulha taraftar olabiliyor mu? 
ile harp ettik. Çünkü o tarihte İşte o zaman bütün Alman ga
Ç.:ı.rlann müttefikleriydiler. Bu ı.eteleri şimditki gibi okşayıcı 
hareket tarzını Türkiye icat et- sözlerle bizi celbetmiye uğraşa
memiştir. Kendisini• müdafaa ca.k yerde her gün aleyhimizde 
zaruretini duyan her milletin neşriyatta bulunsalar bile bizi 
her zaman başvurduğu usul bu- kendilerinin yanında dost ve ta-
ılur. raftar olarak görtii'ler. 

BugUn de, Avrupa ~in de bu BüseJia Cahid YALÇIN 

~-------------------~ ..... ~------------------------
ısv.lçre hey'etl anlaşmanın imza edilmesi için 

hükumetinden talimat beklemektedir 
Ankara, (Yeni Sabah Muha

birinden) - İsviçre Ticaret He
yeti ile yapılmakta olan müza
kereler niha.yetlenmiştlr. 

Bildirildiğine göre. İsviçre 

heyeti, muahede.in parafe ve im 
2& edilmesi için hükfımetinden 
talimat beklemektedir. 

Tahmin edildiğine g6re, mil-

7.akereler çok dostane bir bava 
içinde cereyan ebniştir. Bu se
beple İsviçre hükılmetinin müs
bet bir cevap vermemesi için 
ortada hiçbir sebep yoktur, 

~----~~~~~----~-~~--~ 

Ankara Ağırceza Mahkemesi, 
Urfa Meb'usu ile yeğeninin 

beraetine karar verdi 

l"Yeni Sabah.. m Ankara muhabirind~n:j 
* Urfa Meb'usu Refet 'Oıgenle yeğeni Zeki 'Oıgt:>nın son 

duruşmw bugün yapılmış ve nmhakeme neticelenmiştir. 
Dw'llŞilla başladığı zaman Euçlu vekili Avukat Fehmi Ku

ral, Refet Ülgenin müdafaasını yapmaya başladı ve isnat olu
nan suçları dörde ayırdı. 

Bu tasniften sonra Fehmi Kural, tam iki saat 15 d:ikika 
süren müdafaanamesinde, isnat olunan bu suçları esaslı bir ,e
kilde tahlil ve tetkik etti ve d.c i ki: 

- Bu iş kalbur dışındaki edamlara sürülmek ist<!nen lt:ke
ııin ve büyüklerin cesedine basnJalc yükselmek istiyenlerin bir 
tezahürüdür. Faz:ıet ve vazife denıek olan Cümhuriyet İdare
sinde bu kabil hadiselere asla müsaade etmiyeceğiz.,, 

Fehmi Kural, Refet Ülgenin ~ahsiyetini tersim ettikten son
ra şunları söyledi: 

- ~füekkilimi jürnal eden Lutfi hakkı'lda ne söyliyeyim ? 
Onun hakkında., Milli Müdafaa Vekaleti icap edeni söylüyor. 
Bu adam vatana ihanet etmiştir. Türk ~ocuklan istiklal için 
Kanlarını akıtirken bu adanı K• '.W .yi İnzibatiyede yer almıştır. 

Cümhuriyet Hükumetinin nuhterem hikimleri, bu meııele 
üzerindeki kalın penleleri kı t etli parmaklannızla kaldırım~. 
Verec~i!1i~ ~~;la Türk Ad~ t sinin eşsiz adaleti. beşer ada· 
let tarihmın ustune çıkaı:'acag r za inanınız.,, 

Kısa bir müzakereden sonra maznunlardan Refet tllgene is
nat olunan fiillerin doğru old· {unu isbat edecek ve kanati vic
daniye_ temin edecek bir deli.ile ı·astlanmadığı ve ?.eki Olgenin 
de açıgı bulunmadığı anlaşılmış ulduğundan her ikisinin de söz. 
birliği ile beraetlerine karar veıildiği bildirildi. Salenu doldu
ranlar bu karan heyecanla alkışladılar. 
Baıveldllnılz * Başvekil Doktor Refik Saydam bugün Anadolu KuU\bUn

de Anıt Kabir Jttri Heyeti şerefiııe bir öğlP. yemt:ği verm!ştir. 
Kayak bayranıı 

*Beden Terbiyesi Umwn MüdürlUğü Dağcılık F~rasyo
nu tarafından önümüzdeki Paı~r gUJ\ll Ankara.da Elmaüa.ğ.ıı· 
da bir Kayak Bayramı müsabakaları tcrı ip edilmiştir. 

j 



---1 Tarihten bir yaprak 1--- (~ ______ l_R ______ E _______ ~ 
A kd 80 İZİ ttonduran kı ______________ .. ____________ _ 140 lira Konservatuar 1 ahve 

·Çalan 1 ve ç a» *er.tin 1030 ydlnda fstanbutda ~ok şiddetli bir kış 
olmuf lstanbutdan Gafataya yaya adamlar aeçmişti 

e e { Yazan: Tarihrnen l e e 
bir atip Müdürlüğü Belediye Riyasetine fiyatları 

mühim b!r rapor verdi 
K13 mevsimi Mama.Jrılh hult'.U 

edince dit f.aalım kar yağın.ya 
ba§ladı. Jlme tir cle&Mında kar 
on altı gÜll, hic dunmdan, gox 
açtınndm Jlltch. .&.pi zaman. 
da §iddletll lılr llOfak Jatanbulu 
kasıp kawlılycal'da. Karın çek
luğundaıı. aoiutwı deh§etinden 
koca lllıılı* ..,_ 4unrNştu. 
Batt&. deniz bile dOJllDl.)I& laat
Jad&. Duıwa 4in'==Mi• ~n 
tar an )Wilaci &i1all fiddıeUnl 
•üabütün aııttJrdı, Sara;,ttunau 
le Ouıüda- arua klmHea m 
tuttu. 

O zamana kadar boğaz tama
_. 4omnu.-, yahuz akUltı or-
ı.. "f!:::-ı· .A.ıtd& Galata .. 
4an. ; Toplr.afl aarqı. 
JUll hu bıhjffi ... Kil8c Juı
~ JJ&!'ll alarak pgmllt u,. 
bil~. 

* .t11d•ta br w ma. Jil· 
ıdDlm .... Ur de illaBe 

cBMndıen az zamanda .,rıtı- er
mlrBız taımnııb. O zamamn ta-

Arbk b&vMır ae lradar .._ rfhleriDe P.tire: "Yetmiş dithen4 
.wA etle del dİJ'8 .ulan. mart ekme1t bir a~ye" satılıyordu. 

SuiFtMtt itiraf etn, faJcaıt 
aıiktana daha az 
olduiunu söylüyor 

Hikmet .isilllli bir genç ,.. 
hanesinde ~ ... ..--.. 
elisin 1408 llraam ~ we-., 
yakalanarak Adliyeye tealim • 
dilmiştir. 
llii~-· • b.. Ali • 

mtı~ ftlftl lllblet hdmll ... 
genci yuıhanesine kAtiJ olwalr 
almıft,l.r. Mellmet Ali 9"elli 
gün kuamnn atıahtannı yazı
hanesinde uı:Nt•Ulhlr. Hikmet 
anahtan alDUf ve lıçtnde l~.000' 
lira. buhmın koudaıı 1400 llıa 
çalarak kaçnuştır. 

s.:ta. paramn lM BIUl1ll o 
geee Kristal pzfnosunda yemif. 
tir. Hikmet dUn yakalanm" ve 
f;uftamlıımet Birtad Sulll Om 
Mahkemmı"ne tcslım ediımı,tlr. 
... darullna mradıda pJdl.. 
fi ,_.... MIO Ura elmdlğlnt 
valnu.ca 400 lira olduğunu ve 
bunun da 300 firuım iade etti
ğini ~. 

DurtJIDI& baza 11ebeplerfm 
..... gine~ • 

Mmr maasıarmm arttınlması istmıiyor 
l.tanbal Belediyeet Kouervatua.n Belediye Riya.setine bir 

fllllOI' vereıek, K••• vatawaım mki'8fı için 'baa taleplerde bu
Jlmlnttur. K~~ rapenma K~uvarda 
c;alıp.nlann maaelannın bilhaM' hanendelere verilen tıcretlerin. 
piyasadaki tanınmıt haneıdelert ~omıenratuvara toplayacak nia
Wte arttınımumı iltanette+. ltAJuervatawar Mücllrllli'l ayn
• a)lıla lıir ..U. I w ...... k~lı&Jıiı'- haf1Ma. bir ~ 
ıilmeeini ve Konaeıw.tuvar talellelsinin yaz tatilleri içınde mem 
)elE& cfabillıule _, h .. çıliarü lMlmer!er Yel'IDeleriniıı teminini 
ister.ıektedir. 

Belediye Xlyuıeti bu n.pert.t tetkik edocek n ITonaerva.tu
ftml taleplerhri banen dahi oha temine çalışacaktır. 

Befediye verıilerina 
yapaJan zamlar 

VDiıJet ,. Beledi~ ~ 
nfn hayat pahahhğı k&rf'•nda 
-.veat ~ aı 1: ...... 
..,. •• Beledl,Je ftl"Si .. ft9fmJe. 
J'İEl9 a. samlar ~ " 
llu zgm\a lD tJmaml lleeJlll ta
nflBdml bblll oı-....,ımu,.. 
..,.a-. 

BeWiye Rl,...U .. ~ 
... t:adik ol•MW•k ... ~ 

Okullarda dinlenme 
tatJI 

Bugh tehrfmizln bOtthı okuJ
larmda 2 ilci kamat deoı:ui ... 
tlwalanma bitmeai clol47 il• 
dlnlenme tatiline bql8111111Ştır • 

Bu talil &JID 28 ncı ~mbe 
gllnU saballma kadar denm ~ 
decetttr. Aym tatil Ofretmen 
Okullarmda. 1. Nisaaıia '-th,._ 
alııbr. 

reti Ankaradan ~. 
z.mJannı t.tbikiDe ı ,._._ ... --~~ ,..,.. HlfM..-ı ~:- kk ....... k k L- - ka-•-l•.- • .....: n,:__ ~1 0 U1 OQ _,... & çeye &• .uana .. ..,.._ -ı•ı..- - _. _ _,,, ., .... _... A da 

·-·1-.ı.. .-..~~ ... .kıs .ntı..ı-1 r:lt wu- .un.auı. ym wnan er- Kl\t..A-t 8etcl 
_,_,_ ---- &-.o• ak fi.1atı glndeJI gine y11kaeli- Uftı\ıllf 
4111mttaumı llülbOtla trerkuı.. J'Ordu. Bu ıw llwrlum çöıülme- Bir milddet enel Ticaret Oft. 
••md> ~ havalana J1ızn111B- -. ı.ıar ..,._. etti. Artık şa- tlf tarafmcfaa sipariş edilen mtl-

...,. .,,...miltiw. ~ 
11'-lze llre ..... tuıfflrll .. dan itibaren batluıarakbr. 

D4eına bıraJdtığım b1r baUe bu- irler bu misli rirü1memis 4lere- hlm miktarda "11dkt tehdmlae 6A--• 
ctın Mm•ld9 Mr m...._. ~- mdıt 11MIW k:1ıJ Mklnnda -.n- pbnittfr. 
~ Jd, bu meym dit ı. zum tarihler sövlUyorlar, bilgıç Bunlar 1-1 meelhül JÜlafo 

Palto h1151Z1 
tu.bulun llOft şiddetli klıftM da- geçınenler raış olduğundan bağlara ft bah-
lla 40k ,ıddetli ve kocJmıaç kış - ~ sidcWli bir lal JıBc.. çelere An& olu b•sbl•ldv içba •- Yukartdalct Mlah phft ben paltoyu •lf'rM

dım. Bunlar bana iftira ediyorlar. • Dedi •• , • .,... o)dgfHv. retbı 121 mci yılında da görill- :ıllbdarlara teni edı1ecettir. * aiftiL. l(shlüd• ••• .... .... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. ma oeza:laa yakilSlftt kurtaramadt 

Hicretin ıoao yt1t ı...w., ıt,aırı.Nt. 
o •mtm kaal' mis& ,,.._ ~ k,,..,.. -ileten 181· 

nllmuHk 4haı wa1e ei*tetll tıın- .. ...... rwhee İstanbul 
kıl oldu. Zamanın padip.hı denn bir nefes aldı. En lııuvvet
Oen( lüabire amlaD ve hOkUm· B dti:ıpnan orcfalannur bile a
k olmasına ratmen Yedikule fflll'J•,.CağJ bir tmyikll şehh
Mdamnda bo1uJarak 5ldllr0Jen halkını pııınd.:Ja -..re lnl 
lldnci Oanıandı. Gem; padlph eKJd9'li 1111 hakkında !ffeiml 
lıU:zat sefere çıkmak arzusunda Çe1eb : "Yol oklu tlallriidara. bin 
idi. Bit tan.fan deYrkı sadri.za- otuzda Akdeniz cioladıtt" taırilliai 
mı Uld>abaıda yapılacak bu .,_ eoylü)"M'. HerU.. lairüairiM; 
far haslıiaklarile meşgul iken, - Gcçmit olawı! diye haki· 
W>iaU & yıl olduğu &ıbi, vakit· ld ~r aftıt Baliıı1 lllad (1030) 
iliz bir kı• ka .. ıı. w 1.atan- kıpıaın aıtlatllmaauıdm ötürü 
bulluyu ~ yeltdiğerint lmtJu1'>nla. 

Orta ların kan borcu 

di1ell Jf;npıWvm welıed ... HOvfyeU telbit edlldlktım -. AJlabm ............. llle7e bd8r 
~~ etıtifinl gmanlı .... bl:ıd;linl ,ö7ı. mM± a lııllll8dıı: ıw WMI ;phl'PD4 tela ,.tmdm 

--- - Yulse-'9 ... ..... 1lll1ldl QDllwlB. PQda9 dDıdlltl caldlll 
Kış.~ aıııı.ı PQm J'IP'!' d mkla........ MUüıl -- fl1lllı:uı ...,...... caktL .... 

aemlel&etler orduları. ...MoUk rapmadam IWdm :&fedl. iftira ,__ bu efendlnln paltcıamu arak-
de oiaa. iltlı!ıat et.millerdL Da,. eılıVorlar 1-a. illa ..... ........ .tı:tw ... Dedttlm IÜll de oldu. 
nam öyle getlrdi W. U»ehv lr:im. ..,_. ............ ıwwllı• ~ ,_..... ~ .... e-
taarruzumı, ideoloji ihtillfi&D. ~ 1sazp..t1,_ .. ... -..ıa dlrka 1Qlllllll ... a.hd-. 
na. hod1rlm mmfat1en Ye• ~ _.,..,... AD.il..,.. • ıelrı lıanda IMetılll. 
tırarl vaziyetlere de yer vw- , ... , ,., .._ ~ !kiaet ,_.... .._.. lmlılırhr Tbpçu 
mekafaa, Mitiln bach m•mu1D9 Davacı 15 ~ '* ...., .. 11U1ZDU11U11 pa1to711 apnrken 
ordulan yaymı)\IL davet edil· ı.. ._ ... .,..h,_ -...... '* -.... ,.... ıı11whlmr .ıtJtıedt. 
diler. ıı:et. tt__. ... da alt bl _.... '* Blld9 llellt. 1:ııu ~ a. 

Rualar. ~ 9111"- palto. Mr _ ...... ._ *w#'I• mslıl-
luklan mlldrllttlr1er, HJnter. - -.lllb; ..,.. ._ JllılDııte ._ W'du. 0: 

lantta Jenİ ordular tetld1 etmek· ı yol lşleri.clıe ~. I>On 6119 - ADm g111rpS• lftlra ~ı.r. 
le ve daha 9imdhflın eephenm düduiü çalındıb ..... peU r ı-.n .,._ oıadJr.. ır.kfct. •da 
muhtelif kesimlerine tue kuv- arkl!d.,..nm ,._ lıaüwü puanla )'Ulllurtacılık rapudı. Yer 
vetler aüıwek, ~ daha bitir- pu11n1 ekmek m1n ...... ısm.. ....eaestnc1a aramm1a pçims{zllk 

<Bat Waft 1 ittei _,.fada) Awııpa devletler manzume- meden söndUrmiye çalıll"•kta- Yerime d~ - .+..._.. Clkta. o mnmmdan bll!lı Nal hWı111-
,._. emmyetl idil lı&Daftr. ık sınderı mukad4erat birliP.J ,a- Gırhlr. et_,. ••mu' ı te liıllll ı.r ,......_ .._ .-... ... • tr ıu ~ -* ld!r. 
bqile çalışnıak mecbunyetine piıDllll'm. ~ihat zafer' ağrmıda diye kad&r bilyük kunetlerle cah11dıiuu fakat 1ra;1r9_. vaki\ - Pwllt Meldler nede - w
katlandı. Şind Aflilaııda da her fedaki.rkğa ke.twwanları icra edilmeJlte olan taarruzlar blm8dıla ,....,.. .... .,... ,. elbww . ......_,. ;aaeflıariw 
kutlu Wku çm iki mutteflk sa.- betfenmektedlr. Gerçi, ha.ıbe bir yandan devim ederun... ıer. Ben çalarken .ıı.xııUm. ,_.. ettlldm - 11Qı9 ~ 
vqıyor. güaeeye lladazo Oldmarı çerçe- gDnlerdce 90 tftmenle ~tJtı kDo- tık şahit nııaıımw a,._ ı.- ... ___.,. 

Alman orduaunuıı Seren ve velenmiş olan Macar ve Bulgar· metre tmtid!ldmdatl bir ~ mail dinleadi. A1Ul tarzda ll7ID- - O.. ........_ • ı...tı ..._ 
Pro boylannda koltuklar tef· Jann nlifulal'9l g&'9 .-dD vd- •e de, cwnıba, Jmf aldlrqjlara mil 1l6lt .,.,._.lerml > ? ,. .... ta &lretti. Yukanclıııı ADala wv, ben 
kil ' BM&rab "Blllll 1tml- eada ~ ~tar" 1mlll baaJamJllardır. Bu t~ na kvırnua bir 4dlhm!: • ,..,.,,,,., 
eni tara.fuıdan işpltni takip e- zmm JW. Slo9*1ar w Jbr. Ka.fkasyaya y6neltllecell anla· - Ben bet ~ aperta. - .Aaııll ,.-... cıı11w _. 
.ınvn,....w Bu, ona açık trir ce- "8tJlrna enh&lan uazaı llalia- şWm büytlk Alınan taammma .. ll&tllmbla, 1 • m. ....a )mllnia de ID7mett. Ulılaııwor. 
Ya . deltir . .l'irı&Jldiya ~ &Jlemek matactmı mı ,.... bu cleb'-al~ t.it:lllk ..-t -• ~ Wtl. Baila u ,,., 

&nam luftkiıtı ~ ıı yı.ng- ft çek ab~r ~ Roma yor? Vakıa, 1ııllY8k lmTftGıw- meni ftftlerlne •• lll '* ba1ı1e ...._ ........_ ~ .. llr 
nak r yapılmasına yardım edi- imparatorJuğumm bttyiik ordu· den ~- .Ancalr, lalm. durdu L•nu l6rd8m. r.w.ta ~ .,._ llUC tlllbb8ıl de • • .._ 
tlll' Igal'I n milli gaye]eri-ı • ~ • ' ... lııw * •• Mil ctbilliJ9Ülll ~wl ..urtM.wk oJau ım ..._ 11- +1' •• ........ bir.,_" niba
aı olduracapı. masronlu yo&pabilir ve bu ordu, ber cephtı darbeler mevıil lWmaktadJr. o _,,. '8tar t'nlf ~ dal- J'8t 9lllnkMI o!m~ - itin 

Macariılta. geçit ~. d ve 1- vuıylite Jer alabi- sebeple, kat1 mıtiae Rw D'8 ...._ p " ._ - ..._ - .._ tenlllUl9 Jinni _.. ~ 
Büyük Bar MlqprJ*l-- ı lir 1 mutalea yilriltmet .... lwııi• halde bu 1fte ~ ct.ıs.a ftldı - .._ bar .... 
tazmin ~ wuıpor- Doğuda, i*' yj öaceki carpış- dir. Artık, genel dorma, tkl ben tıalantJ•ctwa. Bırm ıaır.ı an'IMl .., anıama
du ispanya Falanjit tümenini mttlann d hşetinı de g'Ölgede bı- mubaaun tarafa IMr a,.ıstnMn VIM ı...a ......_ .. _. .,, * mı, bDmem, ulandaa çakarken: 
lioguya P"ÖDdeiiııba, fllu• rakaeak ~alar bekle- de kan borcunu ödeme&hıi _... ,_... 1am ._ .- 11111 • -Allabnaobun.1•1*ikeda-
borcunu ıfa ediyordu \le niha- nebı ır. Bununla ber.aber, .Akde- melde ft eıt 1111&11 t1l&aa ...,.. a-nbp. Uw• o n .... - .... lııllclm Bey, cll1w'du. 

Yaplan son zamlar 
.1akkulda hQkumetten 

malOmat istendi 
Hükflmet tarafından çay fi 

Jl&tlanaa 1@t bh19 fiptlan 
• da Q la.ırat am J'&lllldıgı 
• ve dünden itibaren de kahv 
w çay sabşlannın serbest bıra 
llWıpet ,JIWIU,ak. rabıt 
lıadarlara bu laUBUBta bmılla bhr 
emir verilmedtğindeıı din aa 
1aplm8Q>1'tu. 

Diğer taraftan kahv.e fiyatla 
•na zam yapılırken çiy ve kav
mlmul ~ ...... iti 
&lınmıyarak sadece 300 ku 
aam yapJdıb bilffVihntpjr. Çiy 
iahve kavuruldııktan sonra yüz
de yirmi fire vermektedir. Buı 
lUBllD ne )10lda bareket edile
cıeği V eklletten aor.ulmuştur. 
.&.lıııacak ceftba g6re harek ....... 

JWeılıiJ1e 1Jrtwt lll1cltıtllft 
bila: Ye~ fiyatbınaa )llllPI• 
... ZUll bl'Jtll9.tlllla ıtellı taaıi-14" 
car ve talı• fiJa,tı.mıa. ,...ıe.. 
tall 1

1 "I:. taetldJır .... .. 60 
JıMa - y r •mwnı --6k _.... .... 
Şehzacla ... ..-ıa 

imar p)Am 
Beledi79 İmar Ktldu..ıttğtt 

.......... ve Fatih lllıntaka
- illlıar pllnını hamiaımştır. 
8'ı ,.._ aaru D'atlh meyda· 
....,_ Mlen ~ bulunan 
..-rk bir misli büy.iUttUecek v,e 

~ Fatihin. ~ bir bey
Wi dilrılecektir. 

Parti tarafındaa .. ~ 
aM o1aa. (Cuiwnite Talebe yur-
•a> biıtaa da bu abaya. yapıla.. 
eakt.r. Plinda binanın m.a edi· 
Jeoeii- aha tesbit ol11nm .. ftur. 

Şeluimi7.de bulunan Parti Ge
Ml SeltreWi B. Fikri Tiber Var 
Ji .... Beledi~ Reisi ile birJilltt 
dlD ,an. üzerinde tetılrikler yap 
Dllf ve Yurd icin ayn)a• sahaJn 
....Oft bulmuttur. 

zlRAAT 
SEFERBER LiG/ 

Vala lılwtini B. Ahmet Kmtk 
dibi yanında Viliyet Ziraat Mil
dtıri Te Halkalı Ziraat Mektebi 
PNfesörlerinden B. Ragıp Zıya 
Y.ılm oı.mğu ba1de dl1n Çatal
caya gitıMJm. 

B. Ahmet Ku111ı Çat.lca lra
m81Dda Mrfohman li A Befero. 
berlik faal yetini t.etlrik etmiş, 
bilhAsa köylülere tohum tenli 
lllel!leleıli etntfmda alikadar~ 
dan imltat almı,tır. 

ıımtakiben yapılan büyilk bir 
halk toplanttmnda Zıraat Mek· 
tebi ProfeeörlerindeA B Ragıp 
Z1ya Maden Ziraat V4 Ziraat Se
ferbıediğf hal:ltmda bır konfe
ı ... vamaiştir. 

Oenizliltter gecesi 
Bu ayın .21131941 Cumartesi 

gftnü gecesa Parkotel Salonla
nnda muhteşem bir HJlenıaliW r 
Geceai,. tertip edtl ektir. 

Bu gecede Denislmio mahaJtt 
halk türküleri söylenecek ve 
mtm danalar ayna.nacaktır. ret Sloftldar, Bu Y&tha da vr- 1* fAnlfmda yaplldJil temin e- çağnlmaktadır! ----- - - ------------ ---' bld nagöreödevlerini Yerine--------------~~--------------------------~~----------------------------------------------~~-------------

FIKRA 

Amerika'ya 
Hip, Hip, 

l lmra! 
Yoz .. : AA. a.._ 

Yeni Fen FakiU!'Si 
i111aatt fılaz1rlttt 

.. • EdelliJIK J'akiit • 
yaı-. ..... yenae plımek deft 
,....... lla<lar ~ UTilmek 
my..fıpetill yetll Ol Ulie • 
.... JPllWıı n hulnıtdelrı ıc.. 
nana ~wıeıee bildirmi.ttik.. 

Öjı ! 1 ...... söıre biaa.......... ~ 
lmm:uın a:ı:llltliği ...-ı.r ... 
belıüe Ümv9'11iteJ"e bırü••,.. 
ta• meyle kendi IDlll'1Dt -... 

t& 
~et •ıa-= .e lıııinüa 

dem tmiaatı ... ...... 
tehi ...... ~ir-
veıl •ı ..... sa ıçm lliz...m 
......_.a devam 91ti.lrMln.ıdw 

---ıı•----

gtırmfy9 tbıeımdtlenll. Fbdan- --------------------------------------------------------------------------------------------------------4i~ ışleyen ,_ 'aanı lıin& ve - AJJJıroıımak için pek nazilt 4 .._ .. ve-' 0 _-. .. " _ -..._ ... »---- 'hkat. Sis bu Mtsten Hokley1 * G~ T.a RıdilN a. 
b müddet daha lranamakla hareket ettf ve ısrar etti. Fakat ~ .1.' ™ w .. .-_.. tamyor mwınnuz 'r Recaı ~rd!n ~ behtınuMI 

eannat rwtm kazmıdımöıjtlt Mar. s -'16bretini ıt Wm ~ e ~rıaradan ~ı:&nliR 11111ınn1ı1-. 

kuRommya,~~= :=:,. ~~açık s v A ~ ~•~iolm!ııı•s _ttr __________ _ 

f!:'* uaekle tlavaJf& - o,t • .-. Waar göril· mi" demek istiyorum. 
bail gm1 · tir. l.p8a. §alim,. . y.._ rubtkkatr - Hayır. I 

,ı...;u , T1 a.... :nr* "'-'--. e . a...a.. ••# • -~·:r:~!~~ ... _-;!: ... mQbakkak .-lirim. ~ wıı: -- ... ._._._. .._ -~-rz.Oyleyseperezaateediıeoet. Yenı &-u. 
"'Q.-. -- .... ötede bir Xunıma bulunmam. 20 mintminiaig Bnch öğleden 1NU 

J ara uğramıştır ve kan bor- Bır ketiade aoera tek- Mabedin yanmdaki •kaklada- - - 80llra kimi cördUntla! - Ne surete? ~ 
w ita atijiııa6 kanidir. ıw tllrmWJW. Hareket.iz ve Bea de bentler geleoeği.m elbet... riaaka BlÇrar gibi lııılltb. _ Klmaeyi_ Rıcnmı . - Buraya gelecek. Ben onu ABONE BEOELJ 

Bu lar IMa6il Jririur f:iAk.ilı -.Jr m tekrar~ _ A, • HhıwH ftl'? Ben el· _ Good emıngt- de4i. Yal- - Reuamı mı! Ben onun davet etmeyi va dettim. Tlrkly• ...... , 
~~!~!~~ yablmış değillerdir. ~~ g6rWea tehre Ye kÖJ'. ..... ve flllrilıl. Bu &tj&Nl ... ım mısınız? lılaıti .aılelı ayni- .._ m J&pbflna eıılomr! - Siaden. bu daveti o mu is- MN-.aM 
....,...._ ......, hiler111aa ııcw geYD'di. Saat attı gilne,i ele lıtir ukerl tapl:fat m-'w dı mı! lfig '* _, tedl! • A'IUK 
&Mibioe Bulgu ve ~ Jwy. wı.ak mavı bujlaıanm ~ dir. Gayet IDlla aılbealk. Bn ~ fnana.__, • bdM = aı.. ))ip ·-.:-i.ı? -.. - Hayır. Beıı teklif ettfm 
retle Jnin m s mi' ect

1
Hftlciai ya v luvılcmık aerib&ıar baliD- 1*' Mat kadar. Kimi, ı.J'.; ,..J~~- a ; dolraya ~ - Allah mat.ebaklwu .,...! ! ::-:= : .. : : 

ray ılar. de, llialerce ~ wguvaa.l .ini.o J"&lm& olan.il: vWlJa döntmla • oWD- Bittin Pıwıestar 1'ltb btb- Peki, ne lllw "Anla' tr:•---------~ 
Av upe ~ tMlak kWaı1a .kuamaya httlumıştı. Belki de JıOt8ako sim çavıa "bellı- - Marki, ~ .it igil laJıa hl' )'allariar! cevap ve"'Wta evwl clUtln- T A K V 1 M 

Jafer destanları yazan, phe Fer~an_ ve Yoriab usek'ae- u-- J- fmıu bilmiyorum; ValiDiıı yam- Fabl .-... __, bl clt1; 
~ ki. Almaa e-dv=MlıR blu' IAgiliz: ~~ ~VU::: na gitti. Bır l8&tta .nel c• .._,_ e ,._.. ımu1W r .. - Re mı memssa et.malı i-
l>ojwta harekit& Pifen w -.. - Ya)'8a değil mi" Diye ~ - AJ1 n,pt! m..iyec;~! - Gyle .,._. .ma bu bir ciJ. Çia. Bir de Marki ı..im bir çok 
• 1181lut*D emıa olaD da. ba do, wıc1ll' A.~ t•• 1 2mı ft ewt 
erdu)'du. Ancak durum, dilek- lıUH=:ı:meJ Dir yilrüyücll idi. • • • Kadın biraz acı bir~ gL · 
~ uym•mış ve Ql'taklana .. ~ • ı.,lakler Tepm&.. de (). Oldukça genif adımWıla :r.. Jllyordu. lngllk kadın• ,.tı•I*' - Hem. tok illıtiyar, ı...ı d9 çajınoı= a.ttyor 
awaa kadaı- kan laorg!arml ~ •qya,_~kmdı. pa "141elds Teııe S' • ~ w +r• tıir ı.a Aı 'h, mtıse. ~ Jair lsadpz a,..L.. BiliyOl'o G1k1D w kadim tekrar a,tö: 
aı prUmiPir K&f göri\f- - yaraa gideri&. k.ı. fazla tuwıarmedl lllD u.m& aldı W 5' W Gp- WllllZ Ja! .. Ama p ' )ra. - Uysal kUçllE bdm! 
ınel ri, ılkbahar t.a.anw. ordusu- Babraln, .-rtn alaıi iat.iU,. VtMmıı •r ı w da, 9t ..,. • ... Miaten .....,..._ 8lms o11ıp.,_ flUlllaklılnD 
aun kabanlı kadrosunu çızmeyi :metindeki kapmıdaa çaktllar ve acele a.;ldı. - Mitsu, kilçtlk elet!- - Biliyorum. Ama bayır - U...- ta&tm olaa liyab ge.el 
lltıhdaf ediyordu. Bu ıılia ~ ta imaldek\ dennla kemerli - Bei! lıfatnkaclen ziyade Mr nmtl O Alık dlfll, esirdir.' w m bu aacları ~ 
llrlamr.keıı duı üniilecek öteki köprilsWM kadar konWJIPıd•n mm etcıi klılıl.rı açta W ..... lladm halinde ~ayni- bdllll ..., .......... ~ - Efer' sadamn. eBki za
llleaeleler de vudı: yüıi.idüler. Orada yal ikı,. a.yn- &illin demta • ~ dl. Buseyi, guphbına yapbjl te IFl)'m .....,... Fabl ı.lra man blçımittcfe. ımıhafaa ee.e,.. 

a) Bltüıı Avrupa kıyılanada lıyordu. Bir müddettenberi du.. ~ eflldl. Eftn yabancum ol- gibi, dudaldarı yan~ ft içi- cına yab!amı' - O l"ranmz. &. ~ben onlan b6yle tatlı tat-
aar nt hizmeti ~ünceye dalan Yoriaaka. Seda.o mı yan Ferpn taze ve JUvarlalc ne çekerek al~ Jmıdar mllkeD: teki de çok ı117.el ve ~Jr. zevki- b bn~ramuchm. Bu kuft'ftlı., 

b Dilşman cereyanlara kar- birden duruverdi ve· yanağa hafifçe vurarak yilri1dlL mel bir surette geri~ • dilşktba bir kadın daha çok ya)ngıyor .... 
il erd m yet - Vay! diye bağırdı. V linin On Beşinci Louia mkımı tıa.. JPergu cınu ,_.. .-U w,.. - Çok r.e9kine <tllld1n mü? Yan ltapab g6s kapaktarmm 

qın krelerde hf bana verdığt r& wyu unut- tUn pençere\eri açık olarak ı.. n oturarak dizlerine oturttu: - EveL- V&J, bu cihet sizi at"abğından baktı: 
VBlıl:Y'ıtln id i. tan gtıneşuı Devazıflerini lıaW - BUt.Un gftn De ,.aptıms! allbdar mı ediyor? - O muhakkak! _ 
vo.u•Lla .L tAli ehernm ediyor ve duvarın pompa.dur )El.. - Hiç bir tq yapmadım AYUCUDda mahpua olu kil ilk Er egm cüreti artmıştı. Ştm-

nıs.uiWr. ğıtlan maU euala.rla ~ lllzl bek1 m. Bu ak.şam 11111 elinin titrediğini hiaettı Y ksa, di a bu ıt d tan 
da. Jabm g6Neeğiml ~ acaba aldaııı or mu idi? Kadl- aç U sıkı or, en ri g 

Fergan: dum nın incecik 8e8i --. derece a- alin ıhk sı nı ara arak 
- Good nnıng! dedi. Kadına eğildi ,.. tıekrm' ilptl. kin: blum ~ 

• 7a.:mı lılar • - ~ız sanı bl7tUiYea 1* - 8-i lale aJlbfar etmez. 
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Amerikan 
tayyareleri EN SON AJANS VE· TELGRAF HABERLERİ 

... tarllllt t .......... ~., 

.... 71 11 l-1J iM MJdm mvi
al, • lia mHr lir Dlddeiu
~ 50 1111& Jh ld c. M. 
... hıi ... pm 1lılı rpelılıreme
~Jkalemllrime 35 Ula maaş
... MJt!fİp. J5 lia 11111.-pq 
iki ...... • .. .. • (allf...,... t , .... .....-> 
...... 811111' 1 •• ıl •. ı nndırip, ~ ııatffye gemisi 
Mahlıamelsin C. Mftdd.ıumu- ağıı huara uğamıetır. o .. 
~ lıl eh+ 36 Jln. ımaşlı lı& 5 gemi7e bembalar isabet 
ldr ba~tip, 25 nra maaş1ı bir, .._ •• tir 3 deniz. tayyaresi 
ılO U.. ••c dı ti k9tip.. l& lira =-~ ~qtir. Bu aknt 
~ ~ •Nwıir i!a 4ıO lira --- 1 --- mal .ı-, ........... a' _.. ı---· ---
"ı,~ kurulacalr t'ı 7a ' J'-STefxUrler 
"'-ıtnkadroauille.. ... -.. .. ,. ... ıs (A.A.) -
~ btr hlldm, 35" .. -.ıı bir Bahnye ~ ... Knox, 
~atlp, 25 1ı111a ~lı bir ve bama _._b xda dmniştir 
- lira m&alllll tlıı katipten iba· lr. 
lettir. Aym ~emenbı müd· •Mfantik sahili acıtmda 
t&iumumil& Weıninde 30 lira derüzaltt gemileri tarafmdan 
llaaşiı bir ..._.tip, 20 ve 25 li- l:lmrı1an ..-ıer niılt'ıti pek 
ra. maaşlı iJııi Jııltip, 15 lıra ma- abr. ""•mı bu. aflü; tı. 
-.1.t iki LlllDt g ve 40 lira üc- JllmC& dewiye geze~ 
~ iki ..._ 111.Zife alacaklar- il f1cia · n ayıSJ &• a.. 
lır. clııı&i. to ~ zarfında pk 

Yeni kunı.a.ı.ıttkir Mahke- -~ 
tıeleri miırts' ' ·nınin tayin- Dllllan ,.. ~lan en· 
'leı-i heaiz C. = ,, umwniliği- pJlleJicilert. ._ -.Sci ko
le teblfi edi' -.'? k ~ brşı ko
, .... Yalnıa AdlıJ19 T 'Setindm: ıwk-. mitil muhafız. 
-.uuıbul c. lıfüdd , •·gine l'r'!- llfmm 35.000 den 
Selen bı'r --~- fstanl• .. ._.., l':t.009 • çıbrdacaktır. 
~ Jaı ' - IJa Büyük ...._...._ ldilen Milli Kormıma M'bllıtil! -ı-ı • ..._...., 

li hakiınligm. 1aMe1ı Aslı)19 ~ l'~ 19 (A.A.) - A· 
\ınci Ceza HlJttmı 8'\' Kemal ~lya ve Amerika uçakları 
Atkın, Hakim MU11WiAlig ..., Ne- traıw6ıadan. J'a.poıı istilasına kar
tiin C. MUddeiumumiliğme de ıp Telli Gineııılellıi Salamaua ve 
ltau utL. __ n-.ftt, C. M. Mud- Lae ~ J8IPBaa ve 23 
tet~:U';ii~~ıum, ve Fet.- düşman 11emiaiııin. bir kıs1llırua 
•ı Sttııai tayin edilmh,>ı.11•. batmıs • bir kvnınıa da l'ıa-

Ü!driltuda Jas:uıa.cak malt• ura ~asiıe- netieelenen ha
llıenin reısliğbre OslıiWar A li- rekat '- şli'*'iz Pasifik har
fe Ceza Hikimi Bay ~uri. Hiı. ~--cı.u~~ i.udirilaa en &• 

Cbıı Mua,inliğine Ist.anbul. Asli- .r....dn., I9 (A.A.) _ Röyte-
1e Mahkemesi Hlkua Jlamı- rill ..a.d muharıriri Annallst 
lerind n Arif, C. ._ 11tı.wın-
thıe Ahmet Lfıtff T phıı;ın asa- ~d.,~ •na ...._.._n. Ye-
~ tuyiıı edileP.aldermi, vai- --. &........ .,. .--

~Ye bafll vın< llJ8. D4'ar llil!l 1li Gine a.;ıtlanııda 23..ı.on ge-
11\.0"'unn Ka.ım_. JUlll ae- nırisuıio t.Nr 1AI•••• Mtrıldığı
la.r-rt b l;:mak üuınt Aıdltye Ve- • bir kmnmm da 1lıMara uğra
klletinden kendllıeıriıt.e ..ıaiywt ~ ğıaı Dildİlıll1 ~ teb-
"'-'ld'cr' b'ldi . ._~ Iii'i ~- k aım. .. vaffa-...... ıt>ı ı nmaımt ..... -. . 'l.nl..-- ~'~- -

8u hususta Jw, JM a.ll- i.Jyetia w.ı:mua ww.ıgı ~-
hiyet verilen hWnnıe-C. ll. m;a.. ıma.. altı kr~ blybedil
l\1.nlcrine dttn lshı.~bul e. )ıfüd- ıaesmın Ja.poalarm ,..,mıaa p~
cleiumu:mftili 'M&i.feierini teblıj la.nıll fnmli~ ffiphe YOK 

etrnıst~ 1 tur. 
Güınrİık biDaaı dahilinde tesis . Vaftjn~ » (A.A.) - ~ah-

ectılecek mal.nremeJerin yru-lcft. nye naz.ll'lıımıın dünkü tebliği: 
t.bit edilmııııse de bu lıluuaaati A.ıae.tikan ve Avwııtralya ~v
haıırlıklıır ikmal edilmem tir. v~IE'ri tarafmdan .Japon ~emıle
latanbııl Adlive Binur dlı.hiliıı- 11.UlP k~ yapılan son mu~te~~ 
deki 1 numaralı İhtikar M· hke-- ~rekatta 8 }apon harp gemıs!
lhest saJ"hiyetli htkim re mUıd- nın ~nldJ"l veya hasara ug
deiumur:lil ri ile bu •balıtarı 1- rabldıgı a:ınılmaktadır. 

Kanada' da Fransız BDZUUllU Şimali Frma'da 
Üç bilse içia yeai Riom' da ortaya 
............... r-

intihap edilil f<onan hakikatler 
Ottawa. 19 (A.A.) - Kana .. 

r~an~~= •Aa•e lld General 
.A.DDl xeaaare-• JaUer ._.... •·•emdi 
mı.tir. -o-
Tuğgeneral Elkina. doğu _.. 

bili bölpsina. kuman• .-aa.. Sunfar, hava kuwetle-
tirTub••NI Aleksanıler. .._ fiftin kd olınadıimt 
sahili bölgesiaa kumanda ede-- s&~e.:liler 
celtir. Riom, 19 (A.A.) - DOn mah 
~ Le Page, Tene • MmeniD ikillıli celENinde bM'bia; 

Neuye bölgesine kumanda ede-! ba,.Iangıcında keneli; bıe Len\\ y
eek&. · Metz. ketiJniaiR ırıüda.faam v.azi

Bu generaller, her biri kendi iesi verilıltil .olan General ~ 
kesimfndekf deni.z. han ve ita- !<>İS dinlenmittir. Gt ueral ll'raıı· 
ra kuvvetlerinin hareketlerini ı çois, 1btt keshıtde açaksavartann Uzak Doğuda 
Siant edıeceklenıtr. && ·~ w llalka muhaıfa. 

AS İGİll alınaa tecibirlarin ktil. 

anya 
(~ ttıoı•MJWcJ 

sıl!:rile halr.a.rete uğremıatır.. 
Herltesin malumu olmalıdır ki, 
Romen m.lleti, kalbinde aşk ta
tıınawpı bild.iği .kadıeır, kjpı sak
Jımıasmı da bilir." 

Mumaileyh, istikbaW. it.o. 
nen - M:.ı.car sulh mütarel:esine, 
M.a.carlar tarafından riayet edil· 
diii llMiıet:Qlt Jraınellllıs ura. 
iıDda.n da. riavet oJynarağıın ili
• eylauf§&. 

Toplantıda bulunanlar "Tran
abuy.a.yı ilıleris' .. IMlade • 
gak defalar qaj:a. ke"nma'er
dır. 

lrao lrala 

clereeed8 bnbmwed~'lAl bi.k'ü- ( Bq tlıNlı 1 inal •Yf~ 
.UOtir. 

Gen---:•, ""-Al.J-::1 ~-'--"" d~. Japonlana IMilhe& bicUID. 
~ --.uDlW ~~ ettikleri noktaJar lrovaddi nela· 

Şimali Afrib. btaln.n bulundu- n yolu. ile bii.tüu Prome yolu ve 
jm, blmJarla. çok ml'kwnnet 'M' RA J --.J ı..11...:a.. 
durumA döğilştükıerini il&ve ~a.J .r-""•D .......... UZUR• 

eylemiştir. 'VandVa.Tda pyri N8IDI 1liı' 
Buııda.a ..-a 0 ..... 14 f ' k&yuktaD ~ tlÖR 

di*mniftk'. ~eral Requin de, qlia larnetleri Proma · 
Plana?. muval'nikiyetsizliğinin "Olilea~ yol •Hrincle BaD
bt5w ııet ıti · hava kunetle- J 

r,ı-:- kifave....w;~-de .... _, __ ,_ ıona.. .ki1emetre Jll8Afi 
.uuu J _..,~ ~ t'ravady ljehd ciıvarma çeldlı:Di~ 

gerekfifini betftıtmtş iı-, Jeıdir. 
General, oep ... r:eı. aaer LeıMiıı&,, Shwyla ~ 

lerin sillh ve teçhizat bakımın- ılca.tin. deam etiğini bildirmek· 
dan - noke*• elCnkJm U.. te. ve Müttefik ha• bnetJeri. 
atini izhar eytemlştir. .nia Mouhueia Jıa.q m.-vdanınl -===:_. t ,,_, .• ,.. --

.. _. 11§1 • .-... bombalachklamu ilave eanekte-
yeı miltecii.nm 'Veliimil: olma- clis. 
Eıllldan ileri geJdili riYaFeti bil- Aııı1ıezikaa PDUOkri iNfll-tla _... Jnl a)ım. ....... ___ ,_. Blmtan-
...... Siliıblar 1:1Mı8iııde de 25 lik na meD8'IP ~,......-..ıa ...... yadaki .lapon. bedeflerilıe iıilcum 
tDplar w; azlığı söylene- ettill:leri ,, ___ YJO;-n1.dm bMdiriJi. 

(Bq tarafı 1 inci aııqfada) bilir. yor. ~-.&& ' 
memleketi terketmi§ olduğu Roma, 19 (A.A.) - llesaa- Bir Japon ka~ndan ne. 
hakkında AW.a" proeapn4asl- ~ gazetesi, ecıtium. • 18'l0,. seiu. Umaamın igal edlldifI ba· 
wı. ~ ~tam. olarak başiıib aJtmcJa ~retttil bir ber v.erilmekte-ve bu haberi &te-
yalanlamattadır Bu hUBU8taki yazıda diyor ki: fani A.1ansı teylt eyTem*'..PCllr. 
şal'iaW' ~ lmvaJa.makta j Fransa.da. hiçb1r yeni W yok· AV178TURAL1' ADA: 
iii. 5 Mart tarihli NıaDhrichtea tur. Riom muhatemcsiıai takin Stdner,den verften btr bAJ:Jer.. 
Und Politischea DMılıat gewteal eden.ter,. buglhıltl ~et De de Jb.p>ll tayprelerinin.. POl'tt
ne. ~' Baidadı olmfl olen l8'10 &ıllltetfld. beme;1 takip e- Dıımrine taa.rnm ettflderl Ye hae
ŞllJI.. Alman Jmatrolll altındaki den vul~ arasınd: fevkalide fif 1asaar olluğu bftdirl \114t:e
Hür Araplar Radyosu'nun 16 bir ~ -rebili - ZilmlJ'et. ilir 
Mart .ııepiyatma göre, ha.ıtU. ~vni zih~i~e~. Ayı ı mtldafaa- Y"GNI Gl'N'I!Dlf: 
katledilmiş bulunuyordu. İmpa- ıar ve fıkırle!l şaşı. ·malt balı-ı Av.ustııraıv!I. Başvekili bir 
ra~ Fewm,mm Tahnna wnde ayni UHB ~ ~. tefıliğ aep-ederek demittir ki: 
dömı>eat, bWıiia bu p.Jiala.n Ja- Mevcut 0~ pnrie mıemı- .. Tayarelerimlz ıtoboula tellrar 
l•rllam•kta ft vatyeti h&tibt- fi~ araıımalrta ~ 'felD~ hiewa etmiş'mtir. Bu akın. es-

tlbaren thtikAr 'DaN...._ bak
lbı:ya ba Iıyacattır. 
GllınrUkteki Mahkemelerft bir 

kaç gün lıadar fufiyete ~ e
~ muhtl!IP.eldir. Gllmriiktıe 
'ktiruıaeak iki nlm2!'alı .. hke
ltıe ıin teskil ne dair henüz veril 

ta olduğu gibi gasternwktedir. gültiaç ve mAllMlZ sebepı.le ı· n&flnda alhr bir .bTJOtt Jmıvuaa 

Almanyada Z•ıraat _ _.,.. ıab ol•• O'aıiır. rl1ae t:mı.~tlerlaıydedllm.,. 
lsveçte korkunç kastrta tir. Aıni samanda !'em Gıiae • 

( Ba~ tu.rafı 1 incide) Ganm1 YaVİ zeriooe de ._if açuşları yapıl· 
tnı, lUc;Wr emir J'> • 

... Dibı t•ı•d c. lfitddiMu.. 
lıluınfsi B y Hikmet Onntın ri
J'aseti11fe tep! ı tstanllftı Afl
U,esi f"ll< lmlilllhıde yeni k'llrtlla
-ı.UMlltılma ı:ad'Natı at 
~g~ ve mühim 

~- Wtün Almu. milleti adı- Stokholııaı, l.9 (A.J\.J - Yeni mıt ve ..Japoularl'I. Pçaada1d 
~.r- bir soğuk dalg.ası İ8VeQ oemrr- .... ~ ~ .a-- -ı....· 

na teşekkur etınistir. (Bf.111 tarafl 1 ı"""'8) bwıda ve a.lhasu. kaRrgaqm k .. ~ .. bare .. ~uı u~va.m eı.ıı.und!' ... 
.ih.reşal Göring, 8u yıl da ge- Londradıı iyi haber alan mah.· saniyede 25 met.re sür'atle esti- Japonlar Yeni Ghıenin Şimal 

~; U:k:,~~ bu.ı:eet~:t! ftlerd.ea Q,lka.u Aaberlere göre, ii Malmcııe ç.evr~ 4emiryol- ~==e yen.iddı asker çıkar
ıje atmak iciıı ws~ ....... General WawtD'ia yeni bir bat-- tarı münaJralatmda .kaı'lllklıkl&- _.;;.._ __ ·-------

d 1 t... d t....:... ko!nutanlığa. tayin olunması ra sebep olmuşWr. Af • ,._ ' _J 
~: awt ey em"!l ve em&VW& mııbteuwhftr. Bu yem komutan- Bu çewedeki tııaın::~ ':_?~ rııctJ CIQ 

"Zinat iı;iıı liilumlu w iMI- hk, Hint Okyanusu bölgesi ko- ıniryBlu mihtakalitı - ......-· 
yaçlannı karşılamak üzere ig.al mutanhpiır. Bu bölce.. batı A· mlitır. Blitüı:a. sanayi evleri iti rB etua:rı l ...,...,l 
-~ ~ .__ı-; ~ BiR& °k&'feme tatil etmilllardir. yor: "Omerat Rommertu Lil> 
aı~ ~-· ~-.3- _.., __ • --n..a--.. 1a tra yadaki lıtihver- kunetleri ........_ 
~ llltiı-k w aJ!lll •- ""-r - ve nı ~ - * TJabaa, - ._....._hl- kuma.a...-ıwa-- ........_i ımt;;j 
..ııGa ,.anaıar "'8 hrp .._ m, Irak'ı w Suriyeyi de ihtiva kft.meti \l•ti•P. ~ ~-~ 
len de ..,ta-.ııtw. elıe!ilctir. Cıaanl w.v.a,..,.. den UJ'l,"la)' ~ taşı. Romada. Jm mabfl· 

SWere lüzumlu gübre ve to,. veli. llltmtejiılr ~ me- J'Bll yM p•lwiııi ı.m:uıaık ı- iBerP.ri~ ~ ~~ 
ima www fleoelltil". Be ia -.... =~ ~= çin aarp gem.isi veritmesini iste- dıuıb;.ı Şlmalf' AfriJraııtaJti ital
a .... ~Mite MlrK lulllı•- ı- •nu;.. ....a:l.-.."L ·--- - llliştir. ._ .. -· &bmm bvvet!'elbd -
m w gibi iptidai .... --• - ....._,,_ ~ --. - * Tokyo - MitealıilL Japon ;r-6 Y' -ir~ .makiaellcri il *3 lıllme J:naıi'iz pmeraIJeri araauıdan en ~-~ . s· -- ...... il1are etmekte ise de ;:-a=:___ __ _...•r. i~nm 1Mal kmııliaf sececek· ,-orsıyomu, IRC•.-- ge- ltaı,r8n Sıenera1t °bqkmnandan 
.. ;~cephedeki Mtceı in tir. - ..,.. inşaatına memw .... ittir. ayılmakta idi. Şimdiye kadar 
im kacıJ.aır ~- Bu- Bt.ı yelli hah maMt•'JO'l •Bit.. A _._ I M1ıet1tt pMıılmnn tılıtJıtcte tm-

'cindi ki isinizi gereken sa- rıı•a• mftttefllrler &iı'UejMr Ull Y8aıu-B ya• lira içm 0.- İtalpa _ .. 

~~ ft ~n!rştımtrk!a :ral'lftah-[ dt\ ~n~ llıae ~ ~ 111-mechuri =:~:ıa1:1ınıRo= b= 
sınız. Ti. .iti .A.laan milletinin y). & bölgesı tomutan1ığına ~yı- &A.bl • miııllkla liı W'nn ile--... 
~ 111tild.we • tmn. eıü1- .m talrilJeclealt btlyllk 

1Cişih· aef erherli.1.a ... •ti ... w; m mlM Mtir. tat .. ı.1i,- :::::.:=-:,~dönmek aorunda 

~ Aba• ...-n but' w ın im 
__... (Bq tarafı 1 lacı sayfada) .....,. teh!iji3tlı dmüba" ki. -.._ .... _..~_,~ ..... ....--...-._.___._.__....-..-..~--.111111111-......---._.._.-...ı...-...-ıı.,....,..._._. J nubundaki her.hangi bölgeye na- 11&N ~ Tebnlk 

.. 

Ul ........... n· MUSA PAZAN: zaran dahe az aubatara ile tak- ""''*abkea •MiiBi •iadııltle-TEFRlKA M.. ZEKA ( viye kuvvetleri aJablir. Avus- bombalamışlardır. GUndilz ve 
N.ı LG7 8J() .. QUllAL 1 tralyayı tutmamız ilandır. O- (flCe llaltaya. ha.va akıalan ae-

) nun bize temin edeceil tisler bU- \il.Dl -etmiştir_ 

onan~ Nakil ye iktibas ha1ckı mahtuzdur ,__.. .... ..._..._._... :1 !a~!!.! :='9~d~:;:: C H p 
kete geçmelerini mü..mkillı kıla- • • a 

da mçbir değiliklik meydana pi ~ gibl w:eaak ~ 
--•..t-i Firawn. yiDe eskiai. Musayı çok mnkemmeJ Yetiltir· eütır... '-" Ge } S krete • 
~ ve pddardı. Beniia- miştl. ·~=U011y 1;•~.i' _ ~ De e n 
ralli yine astınp kestiriyor, yi- Batvezir lDnaa ela ayni ıD- ı.tı cemıbmıda:Jd mi~ kuv- (1lılf ....,.,. ı "9tJüle) 
m • a,iJr io)erde çalıştırıyor, maııdı. Musayı Himan da çok vetler lıaımaMıınl-.ı;mzı Mac mut ve 1IN imi.ata ilalat ta 
Jiu mlüm ve ifkmce alıtında. llEl"iyorciu. Faka ba .. ...., J'i.. ArQw taraılDlclu. ere ahnması, veqııriıııtim 
blim inim Jaletironlu. İatikbaliıı ra.vunun sevgisi ı"" 1ımldld de- ~~stralya. efkArıum~yesinde Bu seferki ~işim, Parti it
ıaihqet.ais &ün stokumı birer ~. ·:..=m~~~te ~ ,!'!'! jstinıHr • ....... ,et_,.... leli için değil Oait&M-.eiiler i· 
binr maziye devrederek azalt· -.u --..-· wunıa v-- ............ _,.. .... Cer> nt.• .... ,,.... 'm btca:k ''C H P. 'OlÜ'f'el"o 
11117& ce•z milrif ve iıasafM Hfman, büBcatte eau lllir tJar· n;k V:'IJ,.toada ..,-ı rme1Q.. ~eru Yudıa,, ·ile· &lfillll•"" I 
--. ft s ..._ ~ dak aud& boğmak ~yordu. Bu .3:.-

._ a.tiya dit p;irememjfti. -:.H cl6pwı"htm sebebi ~ --· dır. 
• • ~ ·--'" .,, 1 AJ .... Partlıuia Onweni.. .. 

Bil. _.,.." •" > ..,_ • ~?~.~ ... , -~~~;::: Stokho1- 19 (A.A.) - Ste. ---'m ihtiyacını temin ıçm 
tjl &ta illrt ~U«lu. ... -- J-- JM ,_.Ya& Y&W- aua, ID~ 
~ ·- iN c .... ~rtadaa kaldlrıllRMa. lbım. 19- imi: Yuııd işini ' E m,a, -.e dildmt-ı 
nerek ayni zulüm ve ipence ldar lea çocuğun ta kend'hd olduğuna llıNt tneteleri Melbom'n\!a:n le yakından t.akip. etmekte ve 
resini timbillr daha bç - de- iumyordu. Bu kuvvetli iıwm:ıı, haber alıyorlar: Ge ıeral Mac bir aa ewti 1ilil içi& ~-~ 
ftm ettire<:ekti ! Arthw'ftn .A:yaetralya-y& gel- tadır~· 

Velit bin Mus'ap, ~ FLranDUD gabım üseriRe çe.. melli, hawa hvvetleriııe lt&r§! Ywrd için ayrılan ta'ı.cD ·atın 
ft&iyethaden emindi. Hiç kimse- lreceğinden korkarak Di.r türlii ıddafaa hrzirlıldanm daha 'Onı11ersüe enırine mi veriletı.ıth 
._ lrudumlJonlu. 8miiBftüi a- açığa wru:uyordu. fada ~. Fakat btltttıı yoksa C. H. P. sinin kendi elıle 
damıkılh ezmişti On1arm ayak- Aai)1e de aym AıAye idL Kati- ga,retlePe ~ Avustralya- m' laı isi bal(IM'lf) fd rıt edeeeği • 
Jamn.iı. ihömslini tamamen or- yen Mığ;PM'9if ve llmanm-,,., blar bir müdafaa buırlı- baldunda' arkad rdu-
tad&D bldınmltL Ölümünden gambeır olacağı hMlondaki Pi'" yaDt.?y Jdardır. Bunun sebebi ifu snalıe Gaeı acır-ı+ .. ,.,nnı 
aoma tahtımn bc)f kalacağı en- maz kanaatiadıeB zene kadar de 88.hil'lerin l gu ve mahe- ce bı vermiştir: 
dipıdadeıı de kurtulmuştu. Yir- fedakarlık ya~ Gizıt, menin küayetsızli,. dir. Avus- "- C. H. P. 
mi yıl evvel Nil nehrinde bula-j gizli yaptığl her ibadet sanun-1 tralyahlar dolayı.sile ancak baa yeti haizdir. On 
rak opı edindiğı Musa, kendi- da.: mevkileri talılkim edıMtleca• ken ' elile yapacal 
siDI iyi bir halef Olabilirdi. Öır- kMI ,,_.) di.r. . decıelrt:ir,.. 

RUSYA'DA 
CBaa taraD 1 inci~) 

gkidetl& ~.. 9ollp.m 
baJisN ac- ...... 400 ili 
aıWnmP.," 

li.tohık bir iftmi+i b~. 

-

------ ------
Bakarköyde yaz.ide ekim 

hakkwtda konferans 
Halblı nraat mektebi JRMSI. 

liınlcriDden B. Rakmı aiy3. Jıb.. 
den tarafmln pzhk ekim hak· 
.tında yamı Jl.Jalaı.köy Hdk hı'· 
tisi binasında lrir 'konfet AS ~ 
rilecektir. 

llesllouadlıMı Vllriee bir bebe
n F- Ruıo --. rp lftlileriJMhın 1 
biri..Ba.rlilıBS ~ 3000 tıem-

SWdwm ~ bir w.ı----------gnııa ltuslaıruı, Viw--0.i&t* V E F A T 
de.iiiljoluau. ketlUderi, biyleee 
• .._ mıphe.ıiHe iıç cep ~ Mertıam !Cea:11 Pn.ıa ~ 
kil atlıiiL b~or. Bu telgn- si Ye....._~ Saıiıll Be, 
f& &6'e Sitarapa • ._'da Al- haremi 
JWt. haa a. .. tttu ma.heur Mali ya lıılüfsttişi Mec-
biriiılliWrini JJ& ·uuuat ~ yı,. bum Ahmet TURHAN, 
cek 1aıalmanıda.n beelerGiye de-
vam ctmeti.edirier. 'l'imoçeoto, Maadia U h&ll i.Si 45-
:=.::~':'"'"~ 

1 
MAiL KENAN (KANAN} 

rm. .,,,. hava -~u nv- 18)'Jat'.ftei Pvı mum is
veUemin U.reketleriıdcn·•de RAHiM ORtıA ~ ve 
ftlJS ~ "Wınr .-ar-
tillmüttür. YUSUF KE ~ (KA 
sw.ı .,,....,._ ~ a1- NANfm Vattde eri 

~ 1:.~~; AzlZE (KANANt 
'tiemllarrl ...,. atieeliılde ı. Vefat etmiştir. C::C-n c n .ı. 
men taıwaı'aen harap abnuştur. zı Cumart~i 211'3 912 öğ na 

AılTMn eıdtitarı başlwn- mıw.nı m&lteakı!l Bc.µJ taşı.a Si
d.....,,sn 4ıellJlitlnde deıalliyw 11.a1'P8§& camiirı >- l • n ılı..tan 
ki: us.re Yll1'DI ~lain- senra YAJ-JYA .... <1 h;.ttre
da evuY •nr ~ ymi sinde Allabıa r .... hıtıetlılıe te dı 
ve '6ılıi9tl lttl8 tamTtmım JrilB- ohm.ac!&ktır. 

ktrtülmüştür. Denitz havmaı-i•--•.a..._L_u····----· da ...... .. ._ kıta.lan u •• 
S.ıs rilezill şıidııletli tumızlan. E ki Sadaret Toercümanı, MülkiJlll 
m ağır zayaitla püat:ii:rtarltller~ l\ ktebi Tcraüıne lıluallimi, Hazinei 
dr. Cephenin.cliAıer kesimlerinde .Evrak Müdürü Umun isi, 1ltaabul 
çarpl§IDB.lar yine de!Jam ediyor. Sıbremitıi \Tek.ili ve Harı• Akade-

.Jrp I il~--- --•- misi Tnrlai Bi,aal Mu a 11 t m i : 
_. ._..,, ~ HAYRETTiN NEtN"M GOÇEN 

'l'8kyQ, lt tA-A.J - ne.el Rahmeti Rahmana kaV1.i.ljll)Uikir'. Ce
ajımm• ftriıiii bir bMtn il- nazea bu.ı nkil Cwna .:Unü Balar· 
re, Japgo. ~iiirineıti, ~bir -- köy CamiEın~ Cuma Namazını mu• 
ACI çıkmazsa meh.'..- .weMli 1caklp cenaze namazı luhndıldal 
iein umumi seçimin 30 n.isMıda soara ~medeki aıle meaarh· 
)lapılmaaı kararım değiştirmi- trnıa deflleclntıc:ıetir. Atta Bahmel 
~. a.u..t, 4 llliıııeada, e."riestn. 
ana. ... ~ W'S ılaM il Çeleakgtinderfbnemeı;l rk:4 ol\amr. 
biWilıll Njr afrkecl4en Tir• 12. 0 ılak .. 

BiıWa ~ ...... 7'1belr ~-~ 

TAKSIM sinemasında 
BuaC&n matil'elerden itıbaren 

....-ıerlni ......._ ilııl ı:eactn kudukları meıt'llt "'"'1 t•rwnar 
etea -.a katııılıl c- lıü ve zaUllD bir an11 •• ~e 1nalrur hazar 
)'i7ıci bir sürü düşkiln ~rlt i!cııdcle edefı teın:Y. v~ NmııdG 

bir llılılmda bnllı ve heyecuk raeam. 

YIKILAN YUVA 
TÜRKÇE SÖZLO - TORKÇE ŞARt<tLI 

BflyOtc REVO ve KOROLU 

Baş Ratde: "-= :.:" =~IR FATMA RIJŞTU 
'11JRKÇB ŞARKILAR --

--;=: =- llOzEYYEN SENAR 
Tarilal C.-ler SolisU NECMi RIZA 
Musiki Adaptasyonu: Kemani SADi IŞfLAV 

1 arıburi bestektr SALAHADDiN - Kemanf 
NOBAA ve 36 ki§ilik SAZ HEYETi 

L~Tl!ElV DiKKAT: --
Bu eserin c!tılfta l8!meai (!tı.zım Du:Jlll~) filminin b817Üdl&l 

PED1A l\4USABN1'uuı Kahiredekl (Bedia 1'ubıesunıla) ~

ce muganniye ve dantlizleria ilt Akile kftip edBmiştir. 

aı W '1W 
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> i 1 d 7.33 HııJ .1 19.30 Ajnns 1••••1 Nakil 'le iktibas hakkı mahfuzdur , ••• ~.. 08Zlfl30 1 7.
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i:Jr.berleri Mtr>.l i,:1 

Yörilklo, Kel Ha.sımın güreş- lBtc Yörük de böyle.. Zaten gU- Ankıa, 18 (Yeni Sabah Mu- 8.00 Senfonik l0.15 Hac .)O 

!eri devam ederken Baltacı ile reşi bundan do1a.vı kazanıyor.. habirinden) - Matbuat Umum Pru-çalnr Gnırcteı:ıi 
3icimoğhınun güreşleri de bü- Hasımlanna ters geliyor. Ve, MüdiMüğii tarafından Türk Ba- B.15 Evln SRAt:I 20.4' suzinak 
tün heyecanını muhaıfaza edmek yoruyor. Bak, Kel Hasan ııe lı.a.- s:n Birliği mensuplanna mahsus ( 12.so Program Makamından 
devam ediyordu. Baltacı belaya le geldi? (.T~a.sın Kartı) nın nrilmek şart 12.ss ŞarkılaJ' Şarkılar 
ça.tmı~. Hiçbir oyun yap:ımı- - Kesikli herif!.. ları meriyet miidnc-ti ve kartla- 12.45 Ajans 21.00 1k.t ı~at saaü 
yoı~u has.nıına... Sicim müthiş - Arnavutoğlu da böyle... nn hamiline tenin edeeE'gi ko- Haberlerl 21.15 Temsil 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
3Ul"ette kuvvetli ve, sertti. Bir Sağlı, sollu herif! .. dedi. la.ylıklan gösteren yeni blr ni· 13.00 Türküler :&:LOO Ka.LŞJk 
ka-esinde Baltacı, basınına çap- Yörük, hasmının olduğunu 7.arnname hazırlanmıştır. 18.00 Program Program 

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaytm11. 

raz girdi, Faıkat öyle bir kara- görilnce çırpınmalanna b~ladı. Yarından itibaren meriyete ıs.oa FasJl HeyeU 22.JO Ajans 
• • • t ' ; ••• o · .. . -. . ~ ... :- - ~- . ,. 1 .. ~ ... ..., .. - .... . 

lmca.k oyunuyla. karşılaştı ki, !kide bir çırpınıyor ve, ııAra. sa- girE.cek olan bu nizamnameye 18.45 Ziraat H~bcrle!'i 
u kalsın kolu kmla.c&ktı. Sicim- vuruyordu: göte sarı, yeşil, ve ma.vi olmak Takvimi 2:U5 Program 

İSTANBUL BELEDIYEst 

Tosya çeltik 
sahlıyor 

oğlu, çaprazı bir anda so-ııtil. Ve - Hayda Hasım be!. üzerE> Uç kıı:lma ayrılan Basın 18.5.5 Salon 

tbJtten kıolla.rını hasmın kolla- - Hayda!.. Kartlarının temin edeceği ko- ================= 
n içinden sokarak ve, bir kolu· - Hayda be!.. iaylıkla.r şunlardır: 
au da hasnı\tun dirseğine dolu- Yörük Alinin bu, niralan Ha- .\. _ Basın Kartı hirnil1t-ri, 
yarak Hl'\ m-du. Ba.ltact, hasmın· sanı çıldırtıyordu. Hasmı Hint kı:ı.rtlaı'lnı ibra2. etmekle devlet 
Ja.n aynh.lığı zaman sol elini sağ boro:im gibi kanat vurarak ötü- v~ya müesseelerce veya bunlar · fabrikam 
ıt.olunun di1-seğiue götürerek yordu. Kendlı;i Uıe .Jo.>eilmişti. adına iş yapan müesseseler tar 1 

Sehir 
Tiyatrosu 

tultu ve, ovaladı. Kolu, ağrımış- Yörük, bir.kaç nara savurduk-! rafından g~rek f}ehir dah.ilin~e, Kastamonu, (Yeni Sabah) _ Tepebaşmda Dnm fil8llllllda 
tı. Eğer gi.\rtı.ş, karakucak ve t8n sonra sınısıkı hasmına. gö- , gerek [?ehırler arasında ışletil- Silın bank' 't bu1 , Tnııva 
:mnı olmuş olsaydı, muhakkak milldü. Çüt çapra.z toplıyarak me idarelerinin haiz oldukları e.r a aı un .. n ·-.r 
kolu kınlırdı. çok sUrmedoo budayıp a1tına salf!hiyete dayanarak tenzilatlı çeltik fabrikası, Sümerhaıık U-

Bu akşam saat 20.30 da 
PARA 

Sicim, ha.cımını kıntiyen yen- aldı. veya p:ı.rasız olarak yapabilecek mum Müdürlüğü tarafından sa-
miye karar vermişti. Baltacı, Hn.sa.n, bet• nedense saı'ma •leri seyahat kolaylıkJarında.n ia- tııığa çıka11Jra11tır. Fabrika; 
bir türlü basınına yan~amıyor- vermiyordu. Hatti. kiinte bile tifade ederler., . . ~ arsası, binam, içindeki makine
du. Skim, Karakucakta oldui:ru vermiyordu. Dalına büzülmüş, B. - Kart hamıllerı, resmı el-

1 
. b'.tfu . al . 

gibi ellerini yere vuıııyor .. Ve, toplu duJ"uyordu. F'akat Yörük lerle idare edilip gidilmesi ücre- .en.b. uı='-'tc1 tesisatıı-t-~!:.~ ,.,emeeı 

Ya.zan: Necip Fazıl KıWürek 

* lstikW Cad. K.omecll Kısmında 

Bu ak~ saat 20.30 da 
OKSE ve StlKSE rükiıe vararak hasmına öyle so- sarmayı zorla aldı. Ke.manede te bağlı bulunan konferans, mü- ıle ır il\. sa CM;&&ur. 

kuluyordu. Baltacının, hasmı, o- iken ha..~nı sıv.a7.byarak bir- ze, galeri, sergi, f;tadyum ve hi- ============:============:::ııc::============= 
yun almasına imkan yoktu. En- denbire havalandırıp açtı ve bu podrom1arla bunlara benzer yer· 
se eruıe,y~ bile gelemiyordu. aı,,:ıktan istifade edem birdenbi· len- parasız olarak girerler. 

Cazgır, giilüyorclu: re sarmaya gir<il. C. - Kanunen veya idareten ,••••• 
_ '"'""1ık, Balt&cı belaya çat- Yöriiğü sevenler bağınvorou; gi?li bir tahkik veya muameleye! 
~ - Havdi Yöriik!.. t"b" ı ı tilrlil hAdise ve u. Hem de pili3küJlii belaya!.. ~ a ı o mıyan ıer a 

- Bekletıme!. toplantı yerlerine kar.t hamille- 1 

- Bu, Ana.dohılular hakika- - Tamam!.. rinin serbestçe girip çıkmaları- , 
.en inatçıdır .. Görüyor musun, Çalık, oğhınıın sarma dalgası- na mUaaa.de ediliyor. 
ııe sert güreşiyor.. Eğf'1" güreş· nı bildiği it;in o da ht'yecana ge- c. _ Matbuat Kanununun 21 

) 
Bayanlarımıf.n gizli tuvaletlerinde kullanacağı 

gayet sıhhi, ufak, yumuşak· Adet bezleridir. lcuru olı:;a bir elde yeuecıek ve, lip b.lğJrmıya başlanuştı: inci maddesinin diğer hüküm.le- . 

,ıracak... - Haydi Yörük!.. ri mahfuz olm!1~)~ beraber, Ba- Her yerde Fem il ve Bağlarını arayını 
- Desene. Kel Hasa.n da, Bal- - Çt'vir!.. :sın Karlı bamılını, bu maddede 

t,acı da belasına c;.attJ.lar. Kel Ha.c;an, o kadaı· sinil'le:n- zikredilen hUviyet ,·arnkasınm 't wl 
_ Nasıl, mızıkçılık yapar mı? nıişti ki, eJinden geL~ hasnum h5mmasından vareste kılar. 
- Buldu bclasım vesselam!.. yiyecekti. Seyirciler hep ona ba- ı b. - Basın Kartı hamilleri 

::>ünyada çıkaramaz bu güreşi.. ğırıyorlardı. Hem de bir karış ir-in bu nizamname ile muayyen 
Baltacı, yan gözle de Yörük çocuğa .. Demek kendisini pehli-ı oJaıı hususlarda hilviyet vara

'\.li ile Kel Ha.cınıun güreşlerini van yeı ine koymuyorlardı. Yö· kası. hi\snühal şahadetnamesi 
akip ediyordu. Yörüğü de bela rilk sarmaya girer girmez, ma- ve ikametgahı mUsbit vesika 
ıulm.uştu. Haı:ıana, neler yapını- nevrasını tamamlıvnak üze.re yerine kaim olur. 
·ordu? vazivet alırken sinirlenen Ha- E. _ Kart hA.millcri, husuı:ıi 

Sıhhi MUesseseler Arttırma ve 
Ek•lltuıe Komisyonundan: 

LeyU. Tıp Tale'be Yurdunun 1000 çift yazlık talebe iskıırpinJ kapab 
Mdla ek&ltmeye konuhnuşiur. 

1 - Eksiltme 25/3/942 Çar!::tmba günü saat 15 de Casaloğhında Sıhlmt 
\•e içtimai Mu11venet :MUdtırliiğtl lıin."lEında t.opJarıan Jcomiilyoııda y~pıla<:ak-

Bir a.ralık, Yörüğün güreşe san,· birdenbire döıu-.rek kasnak mahiyeti haiz obnıyan her tür
:iru~~ görüldü. Ha.sanın ~~ret baslu.8i.yle YörUğiin üzerine sar- 1il törenlere davetli sıfatiyle ka-
..aml"""'ııtlan tutarak onune ma.dan sa.rıru:ıya geçti, Yörilk buI olınıurlar. Vazifelerini en tır. 

~· t"'1
• d" ·p altta kald 2 - Muhammen fi3at beher dit i.~luupin i~in (13) Ura (110) kuruştur . • logru- ·~ektiku·n sonr<ı paçasın- c.=ra.r oııe-roeyı 1• k(\la" ifa 'edebilecekleri yeri a-

" B · Y" "w.. ho·toa d J a - Muvakkat teminat (1035) liradu·. ian tutarak kolaylıkla altına a- u. yıne orı.ıguu .. __,ıy 1• Jırlar. Ancak allkalı daire ve 
C"ıık"' d 'k h 1 4 - tırtekliler farlname!oini her ~ün komi=onda görebilirler. .ıverd.i. Bu, "'Ü.U-1 bir ovun tarzı u u sarma a ı en asmını mÜe"'"""'"'"ler·. bu gibi törenlerde " -., 

,., .; hi ] t k ll 1- ""'~ 5 - İr;tekli1er 1942 yılı 'l'knret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda di. Ve, biçimli bir bastırı.~tı. ç 0 mt01a e e e omun sar- bulunacak kart himlllerini tah-
1 b -ı~ a ı::tı Sarmayı yazılı veıı.ikal:n ile bu ile yeter munıkkat teminat makbuz veya b:ınkıı 

C .... .,..,r, dayanamadı: ma.c a agınmc mı:ı · dit edcbilMer. Davetiye gönde· k 
.... .,.... N:t-. vurur vunnaz hasmı hiç olmaz- hdi U t ~.:ı mektublle birlikte zarfian ihale saııtmden bir saat t'\'Vel ınalı:buz mu a-

- Ça.lık, aferin Yöriiğe.. ·~ - k"' ._1_li rilmesi ta < azammwı o;:uer. ~·li k · v---•--a (3179) 
a..-. sa tek e~e ayagından . ôalA3. - Rasın Birligı-· azalarına verile- ..., omlll)'ona ..-~·uoeıı..,..11& 

~üzcl Uö.<rtlrış... 1 k b l k eız~-...ı =========================================== - Vardır onun böyle çalım- }'ere ag ama ;cu ... .ı. cek sarı kıı.rt himillerine yuka-
1 Yöıilk, alta dlişünce hat.asını l rıda yv.dığın'.ıı~ bütün kolaylık
.ı~Örük, ha.sfrnı altına alır al- ~nradan anladı. H~ !ö~-j lan. yardımcı azaya verilecek 

gu, altta yl"tleme?.di. Çunku Y o- yes1·ı kart himillerine B. C, Ç. rnaz o •uı Jara ·g~U. Fa.kat Ha- , 

lzmlr ViliJgell Daimi Encilmenlnden : 
·an, h~mına saıma YermiY.<•r- rük müthiş bir altçı 1di. ~n~ E. fıkralarındaki kolaylıklan ve 
u. İki pehlivan epeyce mücadc- ha:ıimJann:ı altta da.ha t.ehlıkc.u mümhir ha.ya verilecek havi 

l' ettiler. Oyundan oyuna g-e- ollll'du. . kart, hamillerine --mütekabili- Kızıl<;ııllu - Buca Ye Koısu Y•>lunun ~Hl met.relik kı8Tl1ının tmni
en Yörül<, hasmını bozarnarlı. Kel ~~a.n, .ı:mnı-ıada ike~ has: YE't şartiyle-- A. ve B. fıkrala.- rntı p.3.942 tarihinden ~1 2ll gün müddetle \•e kapalı ıaı:t usulile 

'ıa:,;~uı, dnyınuyordu. Nihayet mına kuntt! doldurd~: .~~teyı 1 nnda yazılı bulunan kolaylıkları e!t.<ıiltmeye konulmuştur.· 

Buca Y QJu Yaptırılacaktır 

1.,,_ • • •. aşırmayınca sarına soküldu ve, 1 U>min edecektir. 2· K~ıt bed li (5'1010) H (82} ku .... _ Hasan, h~u,;nHnn .l\.'l:manesını .so- oturak küntesi haline geldi. Yö-1 - ~ e ' rn ruş • .,..' 
erc>..k t>yaga k:ıJkmıya muva.f- rük, hasmı oturak kündesini 8 - Muvakat teminat miktarı l8806) liradır, 

fak o1du. . .. . . . .. . aşırat•ağı su·ada bir sayvant a- Tosya Ofisi, Çanktrıya 4 - istekliler ihale tarihinden erınz sekiz giin evvel Turistik Yollarır 
Has<.mfo, Yorilk Alının.gureş- .,,rdı. Az kalı:mı Hasan, •re:nili- 1300 ton hububat Mıntaka .MüdilrlUğilndcn e!ıliyet ves.ikıısı aJacaklardu·. Keşifler Mıntaka 

k o ed -d :.- Müdür1ü,ti1nde görlllcbillr. 
!ti ço nstıc~ ev~ ıyoı !1

· yordu. Berekoc versin künteyi gönderiyor 5 _ Ekailtme 2 Nlsaıı ta Perşembe günü sa:ıt ıı de tzmir VilAyeti Da-
' T~an ... t~~~ı bır pehlıvan ,oldugu tezelden sökerek ~~ırnıayıp dur-
ı ın Y<;>ruge mu~abeleleıde b~- 111uştu. Böylelikle kendisini kur- ~-ta.monu (Yeni Sabah) bn! Encümen Odasınd:ı ~'1.ır. 
::.ınnbi.ti. uıdu. J<ıaka.t d.ı.ha Yo- tarmıstı. Topı-ak Mahsulleri Ofisinin Tos- . 6 - İstekliler 2490 ~ kanunun hükümlerine göre hazırlıyac:ıkla-

·üğün yapacağı ~~rçok şeyler Yöı'iiğün ustalığı yine aeyir- ya Şubesi, ha.ten elinde mevcut 1 n zarfları ihale günü saat 10 a lcad:ır makbuz mukabilinde Vilayet Maka-
ar<iı. O. dcıha gureşe başla- cileri heyecana düşürdü, bağı- bulunan ve bundan sonra topla- 1 mma vermcleri ııtuı olunur. (l388) <3459> 

nıştı. n.şl..ır b~ladı: yarak satın alacağı takriben 
1 ==========::ı::::=-==================== 

Gilre ~n birinci saatlerine doğ _ Aferin Yör\ik !.. 1300 ton pirinç ve diğer hubu-j ••• 
·u Yörük Ali, hasmını yav~ _ y~ Yörük!.. batı Ça.nkırıya sevked"'ecektir. 
:ı.Yaş olduımu~tu. Kel Hasan K 1 H . . . . ·-...ı~ di Bu hububatın sev4cini deruhte 

_ .. . .d. v ... k .. e asan, sınu ıçıııury . cd k tö ıtt 't" ~ğ ve 
h ~ıl!? guroşçı ı ı .. ~ or'! , hmu: Kemanede beı<:liyord .. u. Yöl'ü:k, ece mo r vesaı ın ,,- ı 
em,.c~ı) en soldan gn e gıre ~ kemaneyi budadı, donert'k aya- benzini de, bedeli karşılığında, 
~ını fazlaca c;alışm:r~ se,~kettı- ğa kalktı ve, hasmın gırtlağına. Ofis ta.rafından tem.in ohmacak-
,1 ııden_,dol.ıy1 .kesnı•-,tı. Kel Ha- dayandı .. Giireş tekrar ayağa tır. 1 

· u1 1 nıutcmnlıyPn Roıak çalışmı- intikal etmiı;ı oldu. 

1 
1 

, :ı mecbur olmuştu. • A k llk i 'I i 
Çalık. oğlunun bu. çaJışroası- • • • : s er Şıerı 

ıı biliyordu. Fakat Cazgır, far- Baltacının başı belada idi 1 
·ında. değildi. Cazgır. Kel H-:sa- Sicirnoğlu Baltacıyı fena lurpa- 338 doğumlular ! 
ıın bır saat sonra fosladıgını, lıvordu. Balıtacırun yağ güreşin- / 
·.rörüğün giire.cıi oldurmıya baş- deki ust.al.ıklan boea gidiyordu. Beyazıt Aakerllk tubealnden: 

:ıdığını l!Öriince.: . . . . Güreşin ikinci saatlerine doğru ı - 338 ve bu dofumlularla mu-
- Ça.h~, ~ı. bindınnıye Baltacı, kesilmişti. Bundan isti- ameleye tibi ve askerliklerine karar 

a.Şladı guresı. fade eden hasıru bir aralık Bal- verilm•s her sınıftan müslim ve gay-
Dedi. Çalık da: . tacının sağ kolundan yapıştı ve, ı·i müslim erler celp ve sevkedile- ' 
- Bundan sonrıt giireşın tadı çekti. Karakucakta teneşir pat- cektir. 

1 

BAYANı.AR 
• 

ve 
M~ dalma KADIN ve 
ERKEK kol, cep SBatleri, masa, 
duvar saatleri, abu l't': pli.Un 111-
pn yüzükleri, kıymetli 
süslü ÇlÇEK ve PLAKLAR 
yeni "Şevaliye'' yüzüklerinin zen
gin ~tleri:oi bulundunluğumuzu 

bildintllE'lde !i61"" duyans. 

SirtCiER ıkaca.k. latan denen oyunu aldı. Balta- 2 - Şub~e iı;tima giinü 25 Mart 
Üyle .. Fakat bu, senin oğ- cıyı aşırarak döndürdü. Balta- Çarşamba gi.ınt\ .saat 9 dadır, Bugü- s M ı 

m .. Hasımlarını <;ok güz.el öl- cının sırtı şiddetle yere vurdu nü geçirenlere bakay~ muamelesi aat ağaza arı 
·unıyor. ve, yenildi. tatbik edilecektir. 1 · 

-- Nt·den tlcn;iıı, uı:;ta ?.. K.arakucağın teneşir patlat.an 8 _Bu celpte bedeli nakdl kabul - ADRES : İSTANllCJL, EHtNöNV OADD~t No. 8 
-· Yonıyor işte .. Güreş uy- oyunu yağ giire§ine kolay kolay edilmiyecektir. ============================= ' ura:mıyorla.r ona?.. gelmezdi. Baltacının yor~nJu-
- Neden olduğunu anlıyanıa- ğuna gelerek tatbikı kolAy ol-

ın mı'! muştu. 
- Ters t.reliyor da onda.. Baltacı, mahçup bir halde ol-

* Fatih Ae. Şua..! Relaliğinden: 

Yd. Top. Teğfn. Sadettin 01. Fe
ridun (52805) in 1Ubeye müracaatı, 

Yol, EtUd ve Aplikasyon işi 

Nafia Vek-~Wi:den -- .Nesi ters geliyor?.. duğu yerden" kalktı. Kaçar gibi 
- Güreşi... meydanı bıııa.kıp gitti. Zavallı K __ ,_ 
- .. , . Baltacı ne düşünüyordu, ne ol- DOKTOR •••• ı - Koyulhisar - dk.it araaında yapılacwı; tabm.hıen cıgo) kilomet-

., •••• re tuldeki etüd ve aplikasyon ili ( 42600) lira k~ bedeli üzerinden kapalı - Hele, hele biru MU..\ .. !.. muştu·.. Z -E AL iltm Jta .... ı.-...... _ 
UUO:f\&U s· -1 B ıta HAFI c M ı.arl usul.ile eks eye Ç1 .............. ~. :-.;.. bilctigın· · bir --y.. ıciınog unun a cıyı yen -

...........,, !<'"' 2 - Eksiltme 3.4.942 tarihindeki Cwna günü saat 15 de Nafia VekA-
-.... mesi herkesin gözünü dört açtı. Lokman Hek·ım Jeti Şose ve köpl'iiler reisliği eDiltme \'e arttırma komisyonunda 7apü.a-·- Bulamadın mı?.. Cazgır, gülerek: . 
- Yoo .. Ters geliyor ...H_,.; - Çalık, ne oldu? caktır. 

Et"' ""9" s - Eksiltme şartnamesi Ye buna bağlı di~er evrak Nafta Veklletı IG-
e?.. - Sorma!. Berbat oldu be!.. Dahlllye Mtitehuam 1e ve Köprüler Reisliiinde w tetarıl>;ıl Nafia müdürlüğünde görüleblle-
- Yörük, sağlı, sollu güreş- Gördün mU Anadoluluyu?.. Dlvanyolu cektir. 

L ya!.. - Bunlar böyledir işte!:. Be- 4 _ Eksiltmeye gfrebilmek kin isteklilerin eksiltme tarlhJnden en az 
- İyi ya. .. Ters geliyor işte davaya yenerler adamL: Bazuı aç gün evvel bir Mida ile Nafia Veklküne müracaat ederek bu gibi itler 
;uımılanna .. Soldan giriyor gü- da bedavaya yenilirler.. Jl«pabileceklerlne datı- ehliyet velilk8'1 alması lAzımchr • 
.ışe dıyor ... c:un, değil mi? - Çok sert bir herif!.. AKBA Kitabevi 5 - tsteklilerin Ticaret Odası veaıkaslle (3195) Urahk ınuvakkat te-
- Evet.. - Her halde 1karakuca.k. gü- rninaUarını havi olarJk 2490 sayılı kaııwıun tarifatı dairesinde hazırlıya-
- Böyle güreşçi başa. belB.dır. reşte bu, başpehlivandır. Bankalar Caddesi ınkları kapalı zarf)aı ı ikloci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar 

en, böyle bir gur·· ... cu-iye çat.m"'- - Muhakkak .. Görmüy<>r mu AN I{ A R A 

_____ .:ı· 

. i~~N~ 
ÜAJ-tİBİrtın 6E "i ., -

afelyeleraiNe 
'-.. mniyef 

ediniz. 

6e/~ 44934 
Beyoğlv, istiklal Caddesi: No. 302 

8900 tane telgraf direği alınacak 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden 
idaremiz ihtiyacı ic;in Beypa1.:ırı 'cawsııun Egriov:ı orm:ml:ınnın "Kı

nık botazı, Horhor çeşmesi ve Kökdııg" orman kıtalarından kesil~rek 

$in<:anköy istasyonunda d<!po ve. teslim edilmek üzere 8 metre u:rnnlu
ğunda 8300 adet telgraf din·gı kapalı zarf usulile eksiltmeye konuhnuı
tur. 

Tahmin edilen bedeli 67760 lira rnuvakkal teminat 4638 liradır. 
Eksiltme 30 maı·t 942 p:uartesi g!inü suat 15 de Ank:-ıru merkez pos

tııhanesi birinci katta Ankara P. T. T. Müdürlüğü Sat:ınalma komiı;yo

nunda yapılacaktır. Şartname 339 l;ııruş bedelle Müdürl(iğiiroiiı bliro
'undan verilir. Orman tarife bedeli •f>O kuruştur, 

tst.eklilerin o gi.in saat 14 de kadar mühül'lü tc·klif mektupfarır ı ve 
kanuni vesikalarını komisyon rt!'isine vermderl. (1782) (3376) 

1 Devlet Demiryolları iliinları] 
Muhamemn bedeli 21000 (Yinnlb1r bin) .Hr-a olan 68 kalem muhtelif 

cl.ektrilı: boruları ve tefeıTuatı 30/4/1942 Peq;embe gunil saat 15,15 de 'ka
y: alı zarf usulü ile Ankarn'da tdare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
Komisyonunca satın alınaccıktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1575 c Bin beşyüz yetmi$beş) lirııhk mu
vakkat teminat ne kanunun tayin ettiği v~ikalan ve tekliflerini aynı gün 
caat 1.,,15 e kadar adı ııeçen Komısyon Reisliğine vermeleri JAumdır. 

Şartnameler parası:ı olarak Ankarada Malzeme dait~inde.n, Hayc\lırpa-
snd.8. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. (3365) 

Muhammen bedett{SOOO) lira 0Ian bir adet eJektrikli seyyar Knyııak 

Makinesi (9.4.1942) Perşembe günü saat (15,30) on beş buçukta Hııydar
paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usuliıe sa
tın aL<.acnktır. 

Bu ile girmek istiyenlerin (225) liralık nıuvakkat teminııi kanunun 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gÜn saat (14.30) 
on dört otuza kadar Komisyon Reisliqine vermeleıi l!:rnndır. 

Bu ~ ait şartnameler komisyondan paraıa:r: olarak dafıtılmnktadır. 
(3614) 

Devlet Deniz Y. isletme u. M. ilanıan 
Muntazam. posta ııeferleri yolcu mavunalarına 1 Nisan 942 tarihinde1' 

itibaren ~ on ram yapılm11tı.r. AcentalanmJzdan izahat alımıbilir. 
C3388) 

Topralı Mahsulleri Of isi lstanbul 
Şubesinden 

---.r:t -1 romisyon reisJiğlne makbuz mukabiJınde vermeleri mukta:zi olup posta 
m .. Vrallah oldurdu beni.. Bir sun, ne belfilı herif?.. Her dilden kitap, mecmua. ıa- ne gönderildi~ takdirde postada olauk geçikmeler ve mühürsüz zarflar Muhtelif deiirmenlerde ijğütmekte bulunduğumuz hubııb~tın temiz .. 

lenmeslnde elde edilen kavuz, tavuk yemi, cevrenti ve toz dibi ~ıltıntoıat 
karşılıklı pazarlık ııuretile Liman han 4 Uıicü kattaki drıırenıizd•J ~tılncak· =============:;=:;:::=================::::::::===========:=:· tır. Paz~rlığa iştirak edeceklerin bin liralık banka teminat maktuhu vc)'I 

irlü criil"W'ş uyduramadım. .. Dü- - Yörük, Hasanı yenerse zete ve kırtasiye satı~ yeri. Her •• 
..,-- kabul edilmez. (1785) (3378) in bir, hep sağdan güreşiriz.. karşı karşıya kalacaklar bu, ilsanda kJtap sipari~ ve abone 

asını mütemadiyen soldan gi- beli ile.. kabul edilir. Şubesi yo>:tur. 
•rse ne olur insan? Benim ba- - Fena!.. Telefon: 3377 

1 
nakttJe birlıktı> 24 Mıırt 942 Salı günİ\ saat on dörtte Of"slınizdc __ b.~lun· 

ma geldi bilirim. Çok ft>nadır. <Arka81 ?ar} 

&ahlbtı: A. Cem•leddln &araıço§lu Ne,rlyat MUdürü. M. Sam ı K•rayel 
a .. ıldıfı yer. (H. Bekfı- ~Ursoyl•r ve A. Cemaleddin Saraçc;ijfıı matbaası) ımıl:ırı ı ka olıınur. . _ 


