
28 MART 1942 • 
[CUMARTESİ 1 

46nc6 Yıl No. 1397 
G0NL0K SiYASi HALK 

Biikre, B. Elçimiz 
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Bulgar Kralının 1 Hamdullah Suph~ Ta~rı~ver~.göçmen na.kl~yatı 
seyahati etrafında ve Romanya ı~e tıc~~ı. munasebetlerımız 

--,1hakkında gazetemıze muhım beyanatta bulundu 
Bulgaristan Tiirkil ed~n bir taarnıza uğnumyacakfar. BUkreş Büyiik Elçimiı. \'e bü- müddet bit ibirıni takip edecek çcldldiği gün nrasınd-ı halkın ve 
Btılg'Jlrrh.ian iJe ufak tefc::k vUk edibimiz Hamdullah Suphi nesillere düşc•n ayrı ayrı vıızifc- memleketin lehine bir takım 
hesnpla.nnuz. ol:;.a dahi bun- Tanrıöveri, Çiftehavuzln.rdaki e- !erden bahsetti Ye dedi ki: farklar elde et ligini görürse, o, 
tan nwuuubahis t•tmenJn ı- vinde dün ziyaret ettim. Baha- .. _ Arkamızdan gelen genç ~~s'ut oltırak gözlerim kapıyıa.-
rası "'°'m'li deii-ll,lir. Çuııku·· nn ilk müjdesi güneşli havadan bılır. Anadoluda iş b(!<>ına g""en 

·r "• istifade ede k her ·k· · k"" nesil bizim bitimıive Ya.kit \:e ~ ~.,, tıer ..,..._,. bu ha~~ ,ar<uınfi-1 re 1 ımız oş- • benim neslim eline nldıgı- mem-.• L.. nnu -·~- kün Maımaı·avı y 1 b" imkiin bulamıvacagı· rnız bir ta-D:etit.ıe' e bağladır. Harp so- J se re< cın ır .ı lekttJe bugtinkti menlleket ara-
nuııda hakaluu RuJ.-..;uiı;tan balkonunda karşı kaı·şı}"a otur- kım vazifl·le1i üzerine alacakbr. sındaki büyUk farkı, gözlerini 
ne hal ııla<>aııtır ki, ona giire 1 duk. Herhangi biı nesil memleketin kaparkl'n mes'ut ola .. ak ölmiye 

L hususi i~lf>rimizi du _im-el-im_. __ _, ı Suphi Trumö\eı·, bana., bir_b_ru;_s_ın_a_g_(_·ı;_ü_'ğı_·_g_u_n_1e_i_ş_ba_~_d_a_ıı _____ r_s_o_11_u Sa. ?, Sil. S) 

Yazan: Hüseyin CahıJ YALÇIN Mac Arthur 

"Ya galib geleceğiz l 
yalıut öleceğiz,, 

Amerıka deniz harekat 

hiznntllı• >> 

Eoris dönüyor 
----~--

Kralın Alman istekle 
rine boyun eğdiği ve 
Bulgaristanın Sovyet 
fer Birliğile münase 
betlerini kesmek üzere 

olduğu bildiriliyor 

Bulgaristanda 
Rusya aleyhin 

de büyük 
aümayiıler 
hazırlandı 

Hindistan 

mes~lesi 

lngiliz teklif /eri 
neşredilecek 

S. Cripps'le Gandi 
dün görüştü 

--00--

.Jupon 
zalt"ı•J t•lslr 

edlllyor 
Londı:ı., 27 (A.A.) - Gazete 

haberlerine göre Sir Stafford 
Cripps vasıtasiyle Hindista.naı 
yapılan İngiliz tekliflerinin ya-
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Mektupluk köğıt darllğının içyüzü 
Bu darhğm sebebi, hükumetin el koyma kararı değil, sadece 
alAl~ah makamm birinci hamur kağıtlara bir iki aydanberi 

bir türlü fiyat tesbit edemeyişidir 
·---------------------- ................................ .... 

Bir milddentenberi piyasada r 
bazı cins kağıt bulunmamakta-IR lUSYA'DA 
dır. Kağıt darlığı bilhassa mek-
tup, ) azı ve istida kağıtlarında 

AFRİKA'DA 
göri.ılmcktedir. Bunun sebepleri 
ve memleketın umumi kağıt va
ziyeti hakkında kağ1t ve mukav
va itlıalatçılan birliğine mensup 
salahiyetli bır zat kendisine mü
racaat eden bir muharrir arka
daşımıza şu izah.ati vermiştir: 

Sovyetler Murmansk İngiliz keşif kuvvet~ 
da taarruza geçtiler leri faaliyette 

"- Hatırlarsınız ki bundan 
bir buçuk ay kadar evvel !tal- r.. . , 
yan bandıralı ''Rapopino" vapu- Alman radyosu u1aısk te 
rile F;ehıimize miihim miktarda şiddetli muharebeler 
kağıt gelmıştı Fakat bu esna- old .. h b . 
da hükfımeıt yurdumuzdaki ka- ugunu a er verıyor 
ğ'ıt stoklarına el koymuş oldu- [A.A. telgnıfiarından 
ğundan vapurla gelen büti.in 'ka- hiıl~sa edilmiştir.) 
ğıtıar hiikfımetin emrine verildi En son alınan bir habere gö-
jdi. re İlmen gölünün cenubunda 

Bundan sonra "Mcrano" va- Astraya Rossa bölgesinde mnh
puriyle de gelen bir miktar ka- sur Alman kuvvetleri Sovyetle
ğıt hiikfımetin ıayni kararına is- re karşı büyük bir taruruza geç
tinaden stok edildi. Bir buçuk mişlcrdir. Tanrruz devam et- \ 
aydanberi de hiç kimseye kağıt 1 mektedir. 

(Sonu: Sa.. 3; Sii. 1 de) (Sc:mu: Sa. 8; Sü. 6 da) 

Almanlar Sollum'un 
şarkında bir muhriple 
iki vapur batırdılar 

[A.A. telgrnflarından 
huJfı.c::ı edılmiştır.] 

Ortnqark İngiliz tebliğinde 
Libyada keşif kollarının bir de
fa daha faalıyet gösterdiği 'M& 
kili ile Tmimi arasında ileri me-v. 
zilere en yakın nokta.ya 65 kil~ 
metre mesafede bulunan Hcl& 
gelelebe'de bir istihkamda dil!f 

(Sonu Sa. 3, SU. 2 de) 

Malta üzerinde 
büyük hava 
muharebesi 

Esnaf Cemiyetleri 

11 Alman tayyare· 
si hasara uğradı 

.. ---------
111 üş t ere.k gardım teşkilatı Umumi 

heyeti diin toplandı Kanbeıra, 27 (A.A.) - Dün 
paı rın.enio ziyafetinde siiz alan 
Goncral Mac ArUmr, son z.ıfc- J 
re olan in111ının sarsılmaz oldu
ğunu söyl mi~ ve bu ım elede 
bir uzl, 11 la sulhu ola..mıyacağı
m b"ld rmiştir. 

Rom an yada 20, kında. neşrcdilec-""ği ve Hindis
tan camiasının ~n önemli grup-

Bulgari standa 95 lariyle müzakcrdcr vapıl:ıc.ağı :Malta, 27 (A.A.) - :Malta ü-
siyaset adamı anlaşılmaktadır. zerind9 bu?f.ine kadar yapılan 

Esnaf hastahanesine 45 bin lirahk 
tahsisat verilmesi kabul edildi 

&naf cemiyetleri nıii9tcrek ı at 14 te toplanmıştır. lçtimadm 
yr.rdun teşkiHi.U umumi heye- yoklama yapıldıktan sonra ınü-

Geıv't 1 soyle deınıştır. 
··Ya g ülp ,geloc-eloi.z, yuhnt ö- I 

leceği._ ~ memle'ketimin bii
tün lmynaklannı, btttun kudre
tini, > urtta.Jarımın büt.lin kanı
m \'adediyorum." 

Amiral King'in 'rd.eri 

tevkif edildi Gandi, Crlpııs'le Göriişfü en bilyUk ha\a çarpı8masında 
Y:eni Delhi, 27 (A.A.) _ Gan- İngiliz taYy.aTeleri çarşamba gü-

--Oo-- .ı; h!ıl?'µn sabahleyin buraya nü ada aç~nda demirliycn bir 

1n:;::;';,ı':::;':,ar ~~~'.;E~?.~'~ij~~f 11efff~fj,;~~jk., Trakya köprüleri 
ti dün Eminönü Halkevinde sa- t8enu 8•. a, 8U a dı) 

Vaııington, 27 (A.A.) - Ami
ral I\ing, deniz barekau şefi sı
fatılc yemin etikten sonra şu de
meci yapmıstır: 

silah altına Andıuııaıı Adalarının k t ld. T _______ , 
çağırılıgor ~Alptı ne... Of 88 r8SI 08 1 amirafiıleri ençok 1 Hazirana kadar 

L-0ndra, 21 {A.A.> - lna- , m!'~~:~n·~~t~~~~:si; B~~: Berlin ~n.a:ıno~k orkcs~asın- ikmal olunarak Avrupa yolu açılacak 

Almanlar 1. ruk sade e laf 
He m mı un olcıbll cek bir tu
rumda b lmınıu) r ı iş iısti
yorlar. 

lştc Bulgaı l{r lırun Berlin 
yolunu.. tutması Bu. ~r gençleri
mn artı!, muh rcb ahnderine 
gö:ıdl!rilcr<"kle:mın bir mukad
d ... :n ı:;i diyt> teialclti olunmak 
z.: ruridir. Amerika gazeteleıin
dc:l bazıl n Bulgar .Kra.hnın 
&rliııde l:at'ı bır l'ed cevabı 
\'erdiğinden bahsediyorlat. Gü
y.o. Bulgur Kr.ı.lı, Rusya) a Bul
gar nsk· ri göndermiye memle
ketinin hıs:;iyatının müsait ol-
ınadığını söylemiş. Başka bir 
rivayete göre, Bulgaristanın 
Rus har~ne iki yUz bin kişi ile 
karışması .kararlaşmış. 

Bütün bu muhtelif şayialar &.
rasınd,\ bi?.im bilhassa dikkati
mizi çclcen nokta şud.ır: Bulgar 
Kralı, B.:rlinde, Bulgar ahalisi
nin Rusya ile h:i.l'p etmek ist.e
ınemesine sebep olarak Türk 
korkusunu ileri sündış denili
yor. Çiinkü Bulgarlar, muhim 
kuvvetlerle Rus cephesinde sa
Va§a girişecek olurlarsa Türkler 
bunu fırsat bilerek Bulgaristar.a 
hUcum ederlermiş. 

Bu havadis karşısında. nazik 
bir mevkide kalıyoruz ve f:kir 
beyan etmekte biraz zorluk çe
kıyoruz. Çünkl\ Bulgarla.r.a: 
"Bizden hiç korkunuz olmasın, 
tekmil kuvvetlerinizi hudutları
ınızdan çekebilir ve istediğiniz 
Yerde kullanabilirsiniz" dersek 
~cndi!erini Rus dostlarımız a
leyhinde bulunmıya teşvik YC 
teşci etmiş gibi olacağımızı dü-
şünüyoruz. Halbuki Rusyayn 
lıucum eden Haçlılar ordul:ırı
nın safların: kabartmıya bızim 
hiç bir niyPtimi?. yo!~tur. Sov-, 
~eller Biı Iiğ'ı hnkkmda bce1edi
~ t. . l<'r i bizi bu tilr-

Milletin cetin darbeler yemesi
ni beklemek lazundır. .Mıllet bu 1 
çet\n darbelere dalın çetinlerile 
mukabele edecektir. 

nılır bir kaynaktan öğrenildi 1 man adalarının Japonlar tnr.ar dan 27 kışılık b~r ~P d~ ~- Yabancı memleketlerde kara- zünden inşa.at bir müddet ge<'ik-
ğine ~.öre, Bulgal kralı Boris fından alınmasııu müttefik mil· l bah trenle şehrim!.ze gelmı§tir. dan ithalfıt ve ihracat yolumuz miştir. .. 
Bitlerin umumi karargahına letler için tehlikeli sonuçlar ve- <?~kestraya ~fffio_r,Benda ~- üzerindeki Trakya köprüleıinin Alakadarlardan son defa atı .. 
yaptığı ziyaretten Sof yaya re bilecek bir hareket gibi say- lık .. etm~ktedır: Mısafir!cr d~ insasına süratle devam edilmek- nan mal Uma.ta nazaran tlimira.-

Birle~ik Amerika tarihinde 
ilk defa.dır ld bir runiral deniz 
harekatı §efliği ve donanma. b'aş 
kumanc1aı1hğı ,·azife.qini birlikte 
olarnk deruhte etmektedir. 

dönmek üzere yola çıkmı§- maktadırlar. ak;- Ull~ trenle Ankn~)a gıt- tcdir. tın bir Hazirana kadar uzayaca-
tır. Alman gazetelerinin an- mışlerdir. Şef profcsor Benda Alakadarlar tarafından evvel- gıw anl<>ı:nlmaktadır. 

Bu ha.beri veren Amerikan -r cak bugu··n bahsettikleri bu şunhı.n söylemiştir: ce v~rilen radyolarda tamiratın Avrupanın muhtelif memle-
mdyosu, ismi geçen adal:ı.nn iş- • H d 1 • ı b"" · ziyaret bundan birka" hafta ' arp oıayısıy e uttln or- 15 Mayısta sona erecegıw· bildi- ketleriyle ynpılan ithalat ve ih· 

" galinin Jap:mlnnn Hindistana k b' ı l evvel yapılacaktı. Bulgar karşı geniş ölçüde bir taarruz estra tıa. ıa.tiy c ge emedi. Bu- rilmir;;ti. Fakat bu yıl kışın u- racatımızın kısmı küllisj bir 
kaynaklarından alınan ha- hazırlamakta olmalarına alamet nunla beraber .orkestranın asıl zun ve şiddetli geçmesi, nehir- Hazirandan itibaren bu tarikle 

Hl bir hareketten dalına mene- berlere bakılırsa bu ziyaret telakki etmektedir. Böyle bir 

1 

uzm·Janm teşkil eden 17 keman- lerin donması ve !eye.zanlar yü- yapılacaktır 
der Kral Boris tauvare ile "-'ola d h" la 7 diğer muhtelif alet ~alanlar 

1 
' 

• .J .J .J ihtimal yanlış a ı olsa bu a- ~lıniştir B" 
Fakat, diğer taraftan, Bulga- çıkmak istemediğinden ve daları, Japonlara, Çin ve Bir- g . ızim grupun adı ( """l 

ristanı tehdit ediyormuşuz gibi 1 bilhassa Tuna Nehrinin taş- manyanın :m'alzeme ve saire ba- I K.:ımmer orkestrasıdır. Harp 1 j B o M B a H A D 1 s E s 1 bir tavır takııun:ı.yı da isteme- ması tren yolculugu· nu da k la Ç. 1 1 başındanberi muhtelif meınlekte 
vı· "·· çıın· kü hak ika.ten Bulgaris- urun< n ycg"nc yo u 0 an Ben- lerde 50 konser verdik. 

1

• 

.J " 1 güçleştirdiği için g~ikmiş- gal k··rı · deki do."'li akli tam tehdit etmek niyetinde de- e 0 <'Zm z n ya- 145.000 kilometrelik bir seya- 1, 
ğiliz. Açıkca konu~uş olmak tir. (Sonu, Sa. 3, Sü. ı te) tını kontrol edebilheckek bir üs- hat yaptık. Norveçte Tront-
için diyeceğiz ki, Bulgarların ,. tünlük verdiğ! ~u ~kaktır. Bu haymdan Llzbona kadar birçok ' i 1 ------

Türk tehlikesinden bahsetmele- __________________ <_S_00_ 1_1 :_Sa. __ ; __ S_ü_. _3_00_> yerleri dolaştık. Türkiyeyi gör-
ri sırf kendilerini Alman tazyi-1 meyi ve kon.'5er vermeyi çok is- Çarıamba günü baılıyacak olan 
kinden kurtarmak için bir baha- Pası·fı·k harbı· M MUSOll' ı' tiyorduk." h k • • Ağı c d ne a.ra.mak ihtiyacından ileri ge- ı n Orkestra Ankarada iki kon- 1DU a eme IÇID r eza 8BIODDD :a 
liyor. Almanyanın emrinden ko-ı ser verdikten sonra sehrlm.ize ter t j bat a J ı D d 1 
lay kolay dışan çıkamazlar. As- dönecek ve buroda. 31 ·ma.rt ge-
ker vermemelerini affettirmek s·ırmanya'da Duçe halktan ocsi ve bir nisa.n günü saat 11 
için Bulgar vatanının tehli- de Fransız tiyalı·osunda iki kon-

keye d uşeceğini ileri sürebilme- T h ta sa r ruf ser verecektir. 
lidirler ki Bedin nazarında ken- ungu c.e ri -----------
dilerini mazur gösterebilı:,inler. y - Almanyanın 
Halbuki biz Sovyet dostlarımız • ı d • · f" 
aleyhinde Bulgarları kışkırtmak ÇeVfl 1 IS lyOr 
istemediğimiz kadar, Bulgarl:ı- ta arr UZ 
nn borç ödiyecekleri bir daki-
kalarında kendilerini tehdit eder Japon tayyareleri '' Uçuruma giden bu isf İ k_ amef/erz• 
gibi davranmayı da muvafık Corregidor'a 7 defa yolu kapamak 
bulmayız 

Bu husustaki hattı hareketi- taarruz etti lazımdır " 
miz yeni bir şeybeıd~~~irk 1!ıar~i~ [A.A. telgra{lanndan Roma, 27 (A.A.) - D.N.B.: 
başlangıcından ·ı ur eve hülasa edilmiştir] M. Mussolini dün Venedik sa-
adıı.mlarırun tuttukları siyaset B rayında İtalyan hal~ bankaları 

kt Türk. k t~"'af'"i irmanya tebliğinde şu malü- n 
açı ır· ıye anca t'U u ö ı·,.~"re meclı'sı· reisini kabul ct-
bir meelek tutacaktır ve kendi mat veriliyor: " nemli Japon .....,, 
topraklarına bir taarruz vukua kuvvetleri her taraftan Fungu- mıştir. 
gelirse bunu def' için harbe gi- ya taarruz etmişlerdir. Çinli Duçe bu münasebetle şu de-
recektir. Ne Rusyayı, ne Bul- müdafiler mütemadiyen düşma- m~te bulunmuştur: 
,garları düşünmeden umumi su- nı püskürtmektedirler. Tunga Fiyatların devamlı surette 
rette kabul ve ilim edilen bu si· kesimine kumanda eden Çin ge- artması ve spekülasyon öyle 
yaset, bizim şu hususi Rus - (8onu &•. ı, eu. 1 de) birini doğuran ikı fi:mil teşkil 
Bulgar meselesinde de vaziyeti· ------------ etmektedir ki bunwı sonu enf-
mizi izah edebilir. Bulgaristan Romen Genel 18..syondur. Rejim bunun önüne 
Türkiyeden bir taa1TUZ8. uğra- ge<;melidir. Çünkü bunu yapa-
mıyacaktır. Bulgaristan ile ufak Kurmay Baıkanı bilecek vasıta ve sarsılmaz ira-
tefek hesaplarımız olsa dahi deye maliktir. Miletin tasarru-
bunları mevzuubahis etmenin Berline gidiyo funu kurtarmak bahis mevzuu-
sır.a.sı şimdi değildir. Çünkü her dur. İyi veya fena niyetle bu 
~Y bu harbin vara.cağı neticeye Berlin, 27 (A.A.) - Romen zehire sürüklenenleri esaslı bir 
bağlıdır. Harp sonunda bakclım orduları genel kurmay başkanı surette tedavi temek bahis mev
Bule-aristan ne hal alacaktır ltj, General Stefle, Mareşal Keitel'in zuudur. ÇilnkU enflasyon para
ona göre hususi işlerimizi düşü· daveti üzerine yarınki cumartesi sı, kıymeti tedavüldeki miktar 
nelim. günil birkaç gün kalmak üzere ile tersine mütenasip oUın hir 

Hiisc~io Cahid YAI..cı:N Almanya.ya gelecektir. zehirdir. 

Kuvvet toplama 
ıekillerine göre 

--0-

1 . - Kafkasya, 
2 . - Doğu Akdeniz, 
3. - lran ... 
Londra, 27 (A.A.) - York

shire Post gazetesirJn askeri ya.
zarı bildiriyor: 

Alman başk1unruıdanlı~nın 
kuvvet toplama şekline bakarak 
önümüzdeki yaz Alınan stro te
jisinin ne olacağını tahmin et
mek mümkündür. Cenupta tJ
menlerin toplaımması, taarruzun 
Kafkasya istikametinde olacağı
nı ıaçık surette göstermektedir. 
Thıkat Sicilya ile Oniki ~da ara
sında Alman kuvvetlerinin top-

(Sonu: Sa~ 3; Sii. 1 de) 

Demiryolu inşaah ilerliyor 
l"Yeni Sabah .. m Ankara muhablrinden:I 

*Bomba hadisesi muhakemesine Çarşamba günil başlana
cağından Ağırceza Mahkemesi salonunda icap eden tertibat 
alınmıştır. Samiin ve gazetecilere verilecek duhuliye kartları 
bast.ınlmı5tır. Yerli ve ecnebi gazeteciler için 32 Jer ayrılmış
mışbr. Bomba hadisesi maznunlannın ~öı t kişi oldu:-u anlaşıl
maktadır. 

Şeker irk.eti Toplandı 

*Türkiye Şeker Fabrikaları umumt heyeti l?ugiln (dün) 
şirket lokalinde toplanmıştır. 

Umumi Heyet, şirketin 1941 bilançosunu ve kaı· ve zaru 
!hesaplarını gözden g~irmiş ve yeni idare meclisi üyelerini ve 
murakiplerini seçmiştir, 

• 

İdare Meclisince umumi heyete s..ınulan r.apora göre: mem
leketin zaruri şeker ihtiyacının fabrikal.:1J1mız istihsalile kar
şılanması ve memleketimizin hiç bir Stlretle tekersiz kalma
ması için gerekli tedbirler alınmıştır. 

1911 yılında dört fabrikamızda 87 bin ton (ieker yapıl
mıştır. 

Derniryolu İn.c;aau * Demiryolları in"}aatı hakkında. aldığım malumata göre 
Diyarbakır - Çevre hattında. Siirt civarında Kurtalana kadar 
160 kilometrelik hat inşaatı bıtmi§ ~bidir. Yetmiş yedinci kilo
metreye kadar ray ferşcdilmiştir. ElA.zığ - Van hattında. Elô.
zığdan Çapakçura kadar 166 kılometrelik kısım i.izcrinde ça
lışılmaktadır. Zonguldak - Kozlu hattının da kömür hazvasına 
doğru uzatllmasına ~alışılmaktadır. 

' 

1 



=f HARP DURUMU I= 
Cephe kayatla rı na 
baglanmıya s·ıah 

( __ ş __ E_H~l_R ___ H_A __ B_E __ R_L ___ R __ I_) alkDoktoro 

Mes'ut bir ırcarşısmda bulunan sahipsiz kas lar r 0 Uy U C U ısi:~~:ac'::~is !;:i? 
yı dô nümü ,., ~ ~ O. k. T uzsuz tereyağım sevcdmı 

UÇAK ikinci lnönO zaferinin 
dönüm yıla Halkevleiinde 
merasimle kutlanacak 

Miktarları 60 a u -r!!!..!: " =~ S:~eıimr;; 
b • "' ld veı•İlen kepek :~u ~~~~ 

#911!!!m:l!l!!I:~~~~· ~:=~~=-=~~ 

Ş'üluli iki toalalc 6oınbcr.m mr g•lml w toqffl ile açak, "niz ejderlerine megdan ohzgor. O, artık denizlaiııd. 
hakimidir.. Kovar, gakalar oe •ldırır 

Nls:ırun birinci Perşc.m.De gü-
a ıg o u Bir o:!cum::nl ,: ınekta- ~~~u;İ@nv:rbor ~~~ 

bu aldık: y:ı.ğıdır. (Sulu zatülcenp) geçt 

Yazan: Emekti General Kemat Koçer 

:!J!~i~:ü:uaf =~ Belediye, hendi malı addetti(ji kasaları 
bütün halkevlerinde gençlik ve yakında hii:kim lWZllru.nda açtınıcak 
münevver kütle taraf,ından kon- . . 

zalıürat yapılacaktır. dan: yardımcı haJ ~ifrağ e- m kararlaştırmıştır. 
feranslar verilecek ve büyük m- İstanbul n~ ~ı faza ohmm lrasalann açılmesı-

Beşiktaş Ha.lkevindeki tören- dilen :MlSll'Çarsısın.da, yapılan i- !Kasalar, İstanbul A.dliyesin-
H.er ~bir muharebe saı.1 lürdll. Arbk muharebe satht de de PB.rti fdare Heyeti Reisi ta- mar ve inşa faaliyeti emas:ında de.n seçilecek bir hikimin buzu

*ına bağlı. tesir dairesi çerç& yetmemektedir. Muharip mem- rafından İkfnci İnönü Zaferinin kapalı ve çok eski de9lrden kal- nmda açılacak ve içiıriekiler 
'Yelidir. Uçak ise, cephe kayıt- leketin her köşesi tehlikelere açtığı y~l. mevzuu ili.erinde bir mış bir kasa bulun~~ğunu .Y~ ~ zabı~ tesbit edilerek Belc
lanna bağlanmamak, her yerde maruzdur ve bir memleketin bü- konferans , .. ~rilecektir. Tören mıştık. Bu tesadüfi hadise diye v:ı.rida.tı kaydolunacaktır. 
ve ha.va.da. muhare~ kabiliyeti tün varlığı hedeftir. O sebeple, hazırlıkları hummalı bir §Ckilde karşısında Çarşı~~.~ l\~ Komnlar Put 
~rmek bakımından harbin her yerde pasif ve aktif def ve devam etmektedir. kasal.a~ bulunması ih~alını.na- Değil, ı.aıe im.Ş 
en önemli unsuru, zaferin en ta.rd tertipleri almak mecburi- ......._.... zaı;ı ıtıbare. nl~n Belediye Riya.- M.ISirÇ8l'Ş1Sl.l yardımcı hal 
önemli bir irnilidir. yelleri ba~şti. Düne ka . seti, unn.ınıı bır ~cttınna yap- &aline ifrağı csnasıru:ta Çarşı 
Yakın vakitlere kadar yürü- dar hava ateşlerinden korkulu- Çay ve Kahve tevzıatına mış ve lnrçok kasalar daha bul- kubbelerine put şeklinde süsler 

yüt süratinı hayvan adımı çi- yordu. Bugün ordıılar uçmakta başlandı muştur. Bu surotıe şimdiye ka- konulduğu yazılmıştır. Belediye 
&erdi. 'M.otö~ icad~~ ve Hinterl~~ inm~tedirler. Bölge İaşe M"'t.idürlüğü tarafın dar bulunan kasa miktarı 60 a yaptığımız tahkikab nazaran 
~arada bu_ hız bı:az degı~~ı. ~ır- Her ~erde muru:taa. cıhazı . .k?.r- dan çay, kahve ve lastik tevz.ia.- baliğ olınuştur. bwılar put değil, Çaqı kubbele
liklerde gunde bir kaç yuz kilo- mak ıse, cepheyı zaaaf düşurur. tına ait hazırlıklar sona ermiş Çarşıda kasa bulnnduğunu rinde eskideuberi men:ut lile
metreye erişti. Fakat, uçak bu Bin~aleyh, bava ordusu ku':'- olduğundan dünden itibaren tev h3.ber alan birçok kimseler bete- lerdir. 87 kubbede mevcut bu 
merhaleyi yarım saatte almak- vetlı bulundurulmakla bu tehli- ziata başlanmıştır. diyeye müracaat edecek bu O,. Wfilerden bir kısmı mm.anla kı-
tadır! Dünkü keşif ve tarassut ke önlenebilir. sa.ların kendilerine ait olduğwm rılmış olduğundan Beıediye ıkırı-
YaSitası, bugün ateşli ve en kor- Uçak, bir ateş makinesidir. bildirmişlerdir. Wılar yerine yenilerini yaptıra-
kunç. silfthtır. Muhan.>henin saf· Atışlarında isabeti, tam bir gö- Bul'igazdan mOhim Belediye Hukuk İşleri Müdür- n.k yerlerine koymuştur. 
ha.lanndan hed"fin ve arnzinin ruş·· le ve vuruşla temin eder. lllgu,~- bu müracn~ .. ı..-- l.~ ... bir · .... miktarda malzeme geldi ~~ ~ ,..,,...,""".,,..,.,"""'.,,..,.,"""'.,,..,.,_.,..._,,...,.._ 
dunımwıa göre silahlar tenev- Uçak, denizde ve karada istik kanuni esasa dayanmadığını ~ MDU lstildil "" wullğmımn 
Tii eder. Ve her silii.h1n tesir sa- lile sahiptir ve her muharebe Dün Burgudan yedi motöıie zarı itibare alarak ba mürac3iat.-
lı.asl muayyendir. Siliı.hlar 6 mi· vaziyetinde bütün sınıf ve siliılı- şehrimire mühim miktarda it- lara red cevabi V'"'~.....L..+;.... lmnıyucmu Çocuk w AllMıdu. 

hal;." lmi.,..,;.. B l ~~ Çocuk Eıı:i:ıgezne 
Jimetreden 520 militnetreye ka- lara muzahiı:dir. <J.4o eşyası ge ~'"""· un ar Belediye Riyaseti, Belediye Kurumu Geaei llllerlcezi 
dar çap değiştirjder; muharebe O mecburiyetle, mulınsımlı:ı.r, arasında bilhassa radyo leva.Zil- tarafından şimdiye kadar mW... 
bu kan'11dılda.ra: yol açmıştır. uçak ordulannı kuvvetlendirme- mab, ~yi tıbbiye, mühim mik ------------------------

''Ben araba ve hayvan s:ı~ ren1er.in en kuvvetli devasıdllı 
yim. Toprok Mahsulleri ot.isi ta- Veremlilerin en tesirli şifa k~ 
rn!ından ~anlar için verilen DapcYıdır. 
kepeklerin ne miktar verlld1ğini Işte bu ikad:ır kıymetli oıa. 
Nahiye Mutemetı;ğioden ıupan bu (mübarek gıdayı) lstanbul 
basına ne kadar kepek alacağı- da halis olarak bulmak kabil de 
mızı bilmiyoruz. Geçen hafta iki ğildir. Çerit çeşit isimler al~ 
bqdr için bir haftalık istihkak süslü parşömen kağıtlııruıa 3 
olarak 8 kD.o kepek Kımıgümrük nlmış, sözüm ya.bana., terey ~ 

lan büH~n bald·-1 du··kka·-t--Nahiye Mutcnıetliğind n aldım, '-IJ. i.<1.1. ıııa..n 

şu hesaba nnzzıran beygir hayva- do! '.ırmuştur. Bütün kış, mub 
nına yevmiye 5'00 gr. kepek ve- telif, türlü ttirlü mağazalar-dol 
rilıyor demektir. Eğer hukı'.'ımet al<lım. En rneşhnr dükkfuılaıı 
abvrıli hrız:ıra dol:ıyısile haklluıten arad.m, buldum. Faka.t aldığın 
yevmiye 500 gr. kepek veriyorsa I tereNl.ırın hiç bi:rini saf ola 
buna tabii katl;ınacaaız. Bu cihc-

1 

ra.k bulmadım. 
tin gazeteniz v:ısıtasile yüksek Satın aldığım tercynğ' ırını e 
mnkamlann nar.ın dtl:katlni cel- ı sasb bir surette tetkik ettim 

hıceledim. Tamamile inandım bcdcrek hayvan bnşın;:ı vernmesi 
rnzım gc.-Im kepek miktarının ;ri- iman ettim ki İistanbuld:ı (Ha 
ne gazeteniz vnsıtasiyle bildirme- lis Tereyağı) yoh.'t-..ır. 
nl%l saygılanml:ı dilerim. Bazı yağClh!', ~çen Eenedet 
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Gümrük yardım 
sandığı toplantısı 

çeşit yağlar karıştırıyorlar. I..ez 
zetine bakıyorlar. Hemen suslf 
kağıtlara sarıp piyasaya. çık..ı.rı 
yorlar. 

Bu lıusust.a. kulla.ndıklun yll{i 
la.r şunlardır: 

Buua rağmen:, öyle çetin haller yi harp planlarının basma ge- tarda karot, mukavva, tel, çm 
elur ki, bu silihlardan bir<;oğu çirmişlerdi~. Amerika, bir yılın vesaire vardır. 
f,ydalı olmaktan ~kt:ırlar. imal programını 12.'l bin uçak 
Karşısında eııgel tanımıyan u- edinmek üzere tanzim etmek is-
çak, pike- uçuşlarının dik mermi tiyor. Kapukuledeki Sundurma 

İstanbul gümrükleri yardım 
sandığı lıisaedarları senelik u· 
mum.i toplantısını dün Gümrük
ler Başmüdürliio~nde y:ı.pmış-

E 111. ·ık., ev d eg"" ., şt•ı rm ·ı ş.'---.. ~r Y;P~:ny~~o=~ş~~a!~ 
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'___ \ nelik çalışma rapoııı okunmuş 

ve hesap işleri kontrol edilmiş
tir. 

(Sisamyağı, İçyağı, Kuynık 
yağı, P .ınıukyağı, .Margarinys 
ğı) ; Hindlstancevizinden ç kan 
lan (Koko) veyahut (Vejetalin 
yağı). 

yolu. bomba ve kurşun demetle- Yann, en korkunç muhareLe- inşaatr bitti 
rile gizli hedeflere baslarından !erin havalarda cereyanına şa- ~ukule yolu ile yapılınakta 
ateşler Y8ı:,Ötlırabilirler. hit olacağız. Bu sava..sta üstün- olan ithalat ve ihracatta eşya-

Her silfilnn tesiri, görüş im- lük temin edemiyenlere ise mu· y 

kfı.nivle ve hızlariyle ölçülür. U- vaffakiyctsizlik mukadderdir: larımızın yagmur, kar gibi ha-
.J rid tesirlerden masun kalması 

çağın tesir dairesi ~us siasma olaylann gelişiminden bu neti- için Gümrük idaresi alakadar 

ski kocasile evlendiği için Ayıenin 
akaretlerinden lmrtalamıyan kadın 

dün mahkemede derdini döktü 
fÖredir ve bu anda bfittin bir CCyi çıkanyoruz! şirketlere Kapukulede birer Sllll-

AVnıpa; anım sa.vletinin zebu- durma yaptırmalarını bildirmit-
nudur. H 1 Muharıbin elindeki silah, ni- ayır ti. Gümrüklerin bu yerinde tek-
hayet ayni şartlar altında cenk- lifini kabul eden üç nakliye şir-
ıe.czı mııJıariplerl istihdaf eder- ı • t ketinin sundurma inşaabna bq-
di. Uçak, cephe kayıtıanndanı a- ev a dıklanm geçenlerde yazmıştık. 
zadedir, hasını yurduna dalar ve İnşaat sona ermiştir. Bu me-
d.ilediği böl~ere deh~ sa.IB.r. ~ yanda bir kaç nakliye şirketi de 

B k d . I' yeniden sundurma inşamııa baş.-Harp. ~unliı.~ı~ ta~·yet etme- ir ar a aşite bır ıkte lamışlardır. 
met ~neaf.sızmn. _goste.rse d~, annesini boğarak paralan Bu suretle ithalat ve ihracat 
muharip, meı:mısmin ulaştıgı . . uhaf 
noktada 7.ararlar verebilirdi. nl almak ıstemış e.şya.larımız tamamen m aza 
"'-n1·n '--lıklarmst bürüne- altına alınmı§ bulunmaktadır. 
~ l\cı.ı ;ı1.u Yirmi yaşında. bir kundura. 
rek amacına yürüyen pı1otwı. boyacısı arkadaşiyle birlikte .an.- BAŞAK GECFcJ 
'bir §elıirdeki nokta. hedefinde nesini boğun D&ra!annı ruçlıkt~.- :c.r:zurum. Lisesind yctişen-

Duyduju teessür ve ~n ha
reketlcı:mdcn belli. ikide birde y ... 
rinden !ırlny:ırnk Asliye Sekizln.ıi 

Cez:ı Mahkcmesıunı ~daki 

listeye goz atıyor:, cl1tır:ilııi dolaliln
;yor ve orada tesadüı ett:i&i kimM
ıcre; 

- Sevaptır, balavsm au-MD ne 
z:ıman. 

Di;re slZl.a~ Jfibas'et sı.ra
ları geldi ve mahkaDe)'e davet e
dildi.ler. 

Tara!l.ann hü.'w·iyeilısi tesbit edil
dikten sonrn zabıt okundu. Da~ 
MuazzP.Z Jl.ı.1...,. .._ .. AYlenin ken
clisi.nc madde tasrihi ~la ha
karette bu!Uı:ıduf;ıınclan siki.Jelı;i TI.IDLf' imr.mlar.ı bulnıasını N-k- - --vı.fa~,~ya 'Cejebbu.s lerin tertip ettikleri "&sak ge;. 

...__ 1r },,. ı;ı· - --· .,. ı:;.c.Imlll ebnm 'C'l..1-~ annesın· do idi. 
~.u~:aıınrf0çok defa aml hedefi ·~· rUAu.., ... n gns- cesi,. dıln akşam saat 18 den İ· lWillll, davacıya fiki;;ııetill.I 11m'-

.._..~ı ettizn..; ogre·· - tti. bettiği para ve mücevheratla ik· tibaren Taksim Belediye Gazi· 
~· o~ tifa ederek boğmn:ktan vazgeç· d .1 . ti T 

1 
tı du. Uzun boylu, ilk gi,yinm~ kadın 

Dcnn muharcbelerir:i icap· nOSllD a ven mış r. op an I söze ba fodı: 
miştt .Annesini parası için tığ. k · • ı· olmuştur lanna göre gemiler ve silahlar çp samımı ve neşe ı · - Ah efendim söylemekle bitmez 

., __ 
1
.f edilm• .. ~- B• .. n.,....,.:ı,--ın mıya yeltenen bu hayırlı evladın _ 

1 ııanıı -- ...... . .... uu.wu.ı du~asma dün Birinci A ,;;.ır mile aldır l kadı ki benim bu kadından çdttikk:riaı.. 
kudreti, muayen bir zamanda: '""fı ye 8 mış ar ve mn Elinden kurtulııulk için elli. iki w 
yağdıracağı çelikle te:Sbit edili- ~~ mahkemesinde başlanmış- ~linn-clc30kigfim. kuu~ş.-40n i=et ıı·~; dcğ.ştirdlm, olmtıdı. Son tnşındığım 
yordu. Şimdi. iki tonluk bomba- ......, ·-. ".it evi de aı:alıncmın marifeWe buldu. 
m. ya ali feveranlı bir torpili ile ca~~~rn~~:ru!~:;; ~etlbeştaib!ry~e_,ile yüzük ve Kapıda yapmadığı ı:ezakt. kalıwıd.ı. 
açak, ejderlere.meydan okum:ık- turan 20 yaşında Mehmet Oru- pır an ıgneyı iUara.k. kn.çnuş- Ben fena kadınmışım, evime şüp-

- Ah dsııdicilizn abf Derdimi 
defterler aıa.z. 9Ö,)'lem.tm kimaıe ı-
nanmaz :M 9eDeük kOC9ml ayart
tıktan soma, çohJiumu çıocuiumu 

perişan eili.ktaı 500t'a bir de beni 
mahk:emelerde süriindGa:mlık isti-
70«. 

- Hmum. bu kadm ..... ko
C:.- beraber mi yaşı.;ror. 

G6dert dolu dôhı OW.. Ağlar 

bir sesle: 

- Evet efendim. Kocamı etimden 
ıldı. Ben OD" >.;. ,,_. .ı.owıedi.m, ko-ı 
~ çnldın, evimi bariamı yıktın 

dedim. Hem: siiyledilderım: yalan 
değil ki, bütün mahalle phittir. 
Onun M maJ oMitı&;"'unu n.rae. bi
lir. Di&er: söıdcıi lAt küafbr. 

Davacı bu arada parmatnıı kal
dınralt m istedi. Enim. oturma-
ıuu emretti ve biraz soon. cevap 
ftrmek aıc.ası yine daVl'la kadına 

&eldi. O suçlunun ifadelerini tnma
men reddederek dedi ki: 

- Allah yazdıysa boz3un. Ben 
namusunlla a1ıum açık &eıcn bir 
bdınım. Aytenin kocasiylo ayr:ıl
dllctaıı. bir 5ene sonra evlendik. tadır. Semalarını konı.vamıya.n }ardır. Suçlula.r Üsküdarda. al- hen kimseleri ntı.vormuşum fal"" ma isimli bir kundura boyacısı- tmı bozd la.rdır - .. 

~ı.:p a.rmadaia .. do· sımn!t 1-1-- arL urmuş · fil" D h ı 1 t 1 ~-mül ed Ç~·'-1-ru"- var inun~~·r~-- ı· ., muau .._. - c-~ dır. Mehmet ayni evde oturan S ~ı .... , hmet __ ı.. ı. ede, nn. a n dl7. a a ı ... - eme- ~ - - ~..._........... .,-
a---'· ıztıra.rındadırlar. u'.t'u J.UC .Ll.MlLU.Aem . d M.Odd tıe nik.fıh cüzdanun. Bu kadtn vir-nUfUlliU\ Muhsinle evvelce sfü:leşerek an- anne.sinin ha.basından ~ka bir dlm. elli üçuncu ev e c wnu- " 

Bilahare arzu ve dileklere ge
çilmiştir. Bu arada bit· çok aza
lar İstanbul Gümrükler teşkila
tı haricindeki gji.'rnrük memur
lannın da bu teşekküle dahil ol
malarını istemişlerdir. 

Diğer taraftan bu hayırlı te-
şckküle yeni girecek memurlar 
nn yal} me~elesi mevzuu bahse

' dilerek arZl) edPa bütün memur 
Uınn aza kayıt ohınm:ıları kay
dı konulmuştur. 

Dilekler meyanında birçok a
zalar da vaktiyle gümrüklerd~ 
çalısfLn kimselere ya dım edil
mesini istemişlerdir. • 

nu t~Jd!:üle mensup bulu· 
nanlardan her hangi bir memu
nın ölümü anında ailesine 50 li
ra cenaze masr<ıfı verilmesi ay
rıca ailesinin bir gelir temin e· 
dinceye kadar miişkill vaziyet
lerden kurtarılması için 150 lira 
bir yardımda bulunulması ka
'.rarlaştınlmıştır. 

----• ıı er----

Otomobil altında kalan 
adam öldü 

Bundan bir müddet evvel bir 
otomobil ka.zası neticesinde ağır 
surette yaralamp Gureba has
tahanesine kaldırılan 70 ya.'jın
daki Hasan, diln akşam kaldı
rıldlb'Yı hastahanede ölmüştür. 

Ne kadaı· üzülü.yol'unı ki, bı 
hilekfı.:rhk yalnız lsta.nbulda de 
ğil, 1sta.nbul civarındaki köyJ., 
re ve hatta (Bursa) ya kadaı 
yayrlnuştır. 

Bclediyemiz:iu iktidarlı kim 
yagerlerinden, ve çalışka.ıı Sıh
hiye müfettişlerinden da.ha g~ 
niş faaliyet bekleriz. 

Loluı•aıl" Heki• 

Belediye ve Vilayet 
masraf bütçesi 

Belediye Daimi Encümeni dfü 
sabahtan itibaren 942 Vuayd 
ve Belediye masraf bi.i~nı tct 
kike başla.r.uş ve düu bütçeniı 
vilüyet kısmının müzakcrcsirw 
taruamla.mı.stır. 

Vilayet mas?11.f bütçesi Daim 
Encümen tarafından Belediyı 
Riyasetinin teklif ettiği ~ltildı 
kabul olunmuştur . 

ltll«~----

Burgaz adasındaki 
elektrik ıiyatları 

Bu~.ız Adaw.na: elektrik vıı 
ren fabrika sahibi Belediycyı 
müracaat cd~ek. mazot fiyıtln 
nnın son za.ruanlarda yükselme 
si ylizündcn zarar ettiğini söyel 
miş ve bu itibarla Adada elek 
trik kilovatına bir miktar zan 
yapılmasını istemiştir. 

ak bir den z birliği, hava- nesini boğmıya ve paralarını a.1- erkekle münasebette bulwıda- mlliğe milrncaııiliı dava etmek mec- llli. ııcne istemerıı.i.5 şimdi ı..tiyor. 
lllldan desteklenmek 13artiyle, dıktan sonra da Sinoba kac;mıya gu-nu ve par-'-rını ona. ycdı·-ı: buriycUnde kaldıın. Kab:ıhat bende mi? Kırk y:tl ıünah- Şfled _ d·-· 
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~-uaı~- · .... °Fk ha r. • tir UJa 1 wı- s ıu h aAdan ye ind Ur bir .. ;ın töv~. ı en getir ıgı <.> kilo ..,, ... :ra.u ""'-u.a. emnıyı.:...:.uo ı - narar ver.mı§ . gı-·nı· sa··yıemı·ş ve bu ;.,ı· onun ;"'"' uç kadın eye<: ı e 6M k"" .... F . C 

Muhtekir kömürcü 
Belediye Riyaseti bu t:eklift 

tetkik edecektir. 

tın ktadırl .._. ~ d. - •-- ' ·omuru atihte .;acşamba.da 12 n.sı yara a ar. Hadise ı:rünü Mehmet, Muhsin- ''aptıgını-• ilen· s;;.,......uş·· tür" • duramıyor, miltcmn ı.J"eD soze. ~ &ıçlu avukat ve şahitleri olarak kıı ~llihe Fnnrı 
Bi de · --ı. ı...-~ • k u "' ~~ h ..... ,__,_ ih ruştaıı sa.tmnğa yelteuen Hik 

r lllZ' ı.u.uııareııa:ını ay- le beraber annesi Cemilenin ya- Aleyhın" de hiçbır" deıaı· .1 ol.mı- ~mık itin atılıyor ve ......uu.u - iatimaı etil~ Mahkeme icabmı dü- 9 uncu Filibc (Plovdiv) arsı 
ulusal fuarı 6 Nisanda açılıp 1 { 
Nisana kadar devam edecektir 
Furu a ıçtiriık edecek olan !ar v• 
ziyaret edenlere meccanen viu 
verileceği Bulgar B:ı.~k.onsolos· 
luğu tarafından bildirilıneJrte.. 
dir. 

ıı..,.,~~ d ~-" :-;...+::- k ı -"·· met isımli b~ kadın, dün 30 li-~ı onaıunanın. Stu~ u.oı.u.u- nina gi~-io ve para isternistir. ~n ,.,,...ı.··ı..-: •• :.- .. ,.ı..;t "ıfatile cel- tarlarına maruz a ıyuı.\4Uo şündti; ~tlcrin celbine ve duruş-
.,.~-- d k ~d·-.:J """us> • ~ ı~ ~ ~ .. ldi r:ı para ccz.asıila. mahkum cdil-
-511.ilC a;yanarn ' uu ın:uen Cemile bu teklifi reddetmiştir. bi için duruSJna başka O'iin .. talik Nıluıyct. söz. sırası ona ıe . maun bafka b~ güne talikine ka-
sıymlnıası imkanln.n vardı. Hal Btm1m il2erine ikisi birden Ce- ediilm" t" ~ ı:>--- Kendini şöyle müdafaa etti: rar verdi. miştir. AyrJca sa.ttı·!"l kömürler 

buki, uçak, denızlerin de hakimi -!;!!;!:www!;;;;;;;ç~w!!~~~!!!;;.~'ş!w~1:..!·!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~~;;;;~~ır;!•!!ı;;!!!~~~~~!·~:-~~!!!!;wz~!!!~~~~~~~;_!m~sca:~ii~s~ad~er~2!~~ed~i~lcc~!.~k~ti~r~. D:li!IOllRI 
ft serefraziclir. Kovar, yakalar ,--: 
Ye saldırıı:! - Bunu nerede öğrendiniz? 

Bir cephe; dehtıe il~. yarma f. Sualiiı cevabı san1-i bir rüya-
)e tehdit edilirdi. bir nehir, or- nın derinliklerinden gelmişti: 
man, dağ sil:silesi, bataklık ve - Daha küçiiciilr ıken.. . Ora
ilfı.h., haı ekil ta c:ngel olabilirdi. da - Doğduğum eski Hoki şn.
Bcle deniz, ~ılmaz bir set sa- tosunda . Her kış sabahı, şa• 
yılırdı. Uçak içjn, kuvvetli bir faktan evvel, hizmetçiler Şoci
ccphe, gc"Çiluıez bir engel de ba.- yi (müteharrik bir bölme) aç
his mevzun değildir. Japonlar bklan ve dağın buzlu rüzgan 
da, bu harpten aldıkJ:ırı dersle- beni uykumdan sarsarak ince. 
rin tatbiltatlnı yapmakta ü&tad cik' yatağımda:ı attığı zaman 
m.rasmt geçtiler. Adadan ad:ıya bana. meşk için Kotomu getirir
Uadılar, en kuclclll donan:nalara lerdi ve ben güneş doğuncaya 
~·nlar yaptılar ve artık Avus kadar diz çökmüş olarak çalar
trlyaya da. ha.\·a yollarile sıçra.- clım. Ondan sonra Çlplak ayakla 
mak hzırlıklı:.ri~·le uğı·~yorlar. çok defa karla örtülü olan bü-

Genit bir cephede, hatta za- yük avluya. iner; orada erkek 
1J ta bir siklet merkezi teşkil kardeş.Ierimin kılıç talimi yap
edcr, oaskmlariyle mevzii dar- malarını seyrederken, ben de 
beler indırebilirdi. Kuvvetli de mızrak talimi yapa:rclım; çünl·U 
la.er yerde v.e bre zamnn koruma adet böyle idi. Banbudan silah
te-.lbirieri alamazdı. Muharebe ların uzun kolları birbirine çar
ısatht. mesafe ve zaman mcfhu- parak çatırdardı. SUkut içinde 
mu ta.mmayau uçak, her hangi kollara ve ellere inen lm bnçla
lsb- çökremne bölgesinde ateş yıcı darbelere, bacaklardaki kar 
da~aıari.:r!e l'Ol oyııamak kudre- yaralarına karsı koymak lfwnı
tmdedir. d Bır kere ders alındı mı hiz-

Muharib;n vazı 'esi cephede i- metciler beni merasimle giydi-
4i. Bır müdafaa. hattı düşünü- rirler. ve ben önce babamııı ö-

nünde secde etmiye gi erdim. 

Mevlidi Nebevi ı 
30 Mnrt 942 Pazartesi gü

nü Rcbiülcvvcl ayının 12 si
ne müsadif old ğundan önü
mUzdeki Pazar ·· ü :um 
(Pua.rtes.i gece i) M "di 
N be"i olduğu ıı:n olunur. 
'rı'/3 9-12. 

İs lrutbul J\1 ıiff isi 
l'. Olgf'uer 

Babamı en çok kadınların tlnire
sinde b:ı1'.ırduın .. Babam beni 
Samuray'Iara, silah bendelerine 
ve diğer uşaklara selam verme
ye götürürdü. Güzel ıpekli clbi· 
sclerin kıvrımlarını sürükli~ n, 
ktlıçların lake kınına. kamala
rın lake kını dokunurdu. Ve ben 
ka binıd tı. bunların binlerce so
ne boyl c devam etmesini to
m nni ederdim..-.. , 

li'ır~ı durmuş olan ressam, 
d 1ın ivı işitmek için gözlerini 

• 

,:.ısl!!: "Yeni Sabah" ın :Edebt RomanıIIX-1Ei3i'E!E3cII3to:J6E:trZ XZ:JBE' 

~ s v •ıcr• ~ 
'~,,.;::; Ya.zan; Claude ~ ~-3'.E:""T!":'~JEAl-= ii:Jik Çeviren: İlhami &ifa~ 

ka~ayarak hareketsiz kaldı. _ 28 - ri boşlukta kimbılir nereye bak-
- Ve ben kalbimden, başka mak1!1. idL Ve bö. iece diZ'. çök-

tü.rl~ garip bir ha.yat ya.~ak- Koto üç nota i~ feryat etti. müş bir heykel gibi hareketsiz 
tansa bin kere ölmeyi temenni - .. Artık istemiyorum. Son- kaldı. Sonunda b"r baş a.ğnsı 
ederdim. Fakat !3afakta Fiıci ra. __ . ArtıR: bibniyorum da. Ar- ~areketlyle iki pa.n.J11n"'ını şaku
dağının rengini dee,~irmesin- tık bilmjyorum da .. Acaba u- gına dayadı. Sanı-adan, daha 
den daha çabuk olnrak dünyanın nutmaya mecbur muyum? Bu- yumuşak bir güli.ı.şle: 
bütün sathı değişti. Bense öl- gün bana öğretilen o emir başka - Vay, dali. Aptal aptal ge· 
medim • şeylerdir Dilimin üstünde çiy veaeliklerre falı.ha sizi sıktım . 

Diişiinceli parmaklar Koto- balığın tadını mulıafam ederken Ji'elze tekrar resmine koyul-
nun tellerini tırmaladı. Hazin haşlanmış pirincin t.adıoı nasıl muştu. Hiç cevap vermedi. Ge-
nağmeler yapıldı. İncecik sesi anlayacağım? Sıôıınm ki U· ne Markiz Yorisaka.:. 
bir şarkının nakaratı gibi tek- nutnıaya mecburum- - E.'vet, sötlcrimi işitmeden 
rarladı; Telleri bırakan eli, ipek kohaı eöyledim. lseni af Pt:meniı.i rica 

Öl ed. Öhncd" Öl- kıvrımları. üzerine dilşW.. ederim:. Kadınlar "ak defa. ta-- m ım .... ım . ~ 

medim . ve asri hayat beni, t\14 - ..... Hoki'de büyük a~ltmmı mamiyle. mıtuksuzdudar._. 
zak ağı bir sültinü nasıl sarar- karlan Çlplak ayağıma. çok so- Tırnağiyle kotoya. dokunu-
sa öyle sa.rclı. ··- Tuzağa düşen ğuk gelir ve bambu diye kılıç ]IOl'Chı. 
sülün, uzun zaman dar kafeste manan kollarımı çok aotırdı_ - Zihnimi altüst eden 111 a
muhafa.za olunursa artık kanat- Şimdi ne kar var, ne kıhç. ŞU. ki, kölme muaiki. oldu.. Kiımey:e 
larını açmasını bilemez ve eski di artık, sıcak güneş beni uyn- llÖylememeli. kimseye asli te.k-
hr.- ~ • • utur dırm .. ~an hı·zmetPileır odam.111 rar etmemeli, degıy·ı mi! ro;._tr;; ı.u-rıyet nı un ...... i%.U ~ y ............. 

Koto ktsa nağmelerle ağbyor- aocilcrini açmıyorlar- delice §eyleri söylemek ay.ıp bir 
du. Beklenmiyen bir k~ şeydir .. __ 

- Pek mahir ve akıllı kuşçu- çatlak biı: bardağın ince sesi gi- Felze daiına sükfıt içinde rN-
lann beni kapadıkla.n kafeste bi çınladı. mini çiziyordu. Marki:&: 
ben de, yavaş yava..c;. eski hayatı - H'ç şUphe yok ki en iyisi -Biliyonım. ki siz aöyJemez.. 
unutacağımdan korkuyorum_ :unutmaktır - Her Şeyi unut- Bini:. Dostunuz M.istres HDkley 
Daha. "imdiden eski kitaplardan, mak. Unum.cağını işte_ da.nlııcak ve sanıyorum ki, ba
mukaddcs kitaplıırdan öbendi- Dikatsizlik yüzUnden bir tek- m hakaretle bakac:akbr. o ka
ğim o emri artık batırla.yıunıyo- m yiyen KotD bir gang gibi dlll' tatlı bir kadın ki o! Ben o
rum. Ve çok defa, ah çok defa, <Sttlt mm hayranıyım! Ona henranek 
hatt" bwıları hatırlama.k bile Markiz Yorlsaka ayağım der- iırterim._ 
istemiyorum hal geri çekmedi. Dalgın gözle- Felze iki admı ~ ve nıu-

Fuara. ait malfımat almak · 
çin Bulgar Ifon.solosluğumt m i 
rncaat olunmalıdır. 

za.:ffer fırçasını muşambaya: U· 

zattı. Henüz bitmcmı olduğu 
h:ıı le portre simdi yasıyor, ye
m v kuvvetli bir hn tla. yaşı
yorJu. Bu portrenin gözleri 
-derin, gizli, karanlık Uzak 
Şark gözlerı- Mis°!:rf'S Hokleyin r,. ___________ 9"'. 

hayram olan Markiz Yorisaka- _ l 

y~ g~rip, alaycı bnkışlannı dik· yen 1 a b h 
nııı:ıtı. 

IX 
~,..~ 

ABONE BEDELi 
Mı'stresı Hokley sormuştu: TDrtclye Ecnebi 
- Y tla vermek istediğim 

bu G d &iNELIK 1400 Kl'f- 2700 Krt-
. ar en - Parti'ye gelmeniz 1 AYLIK 750 .. 1'460 .. 

Jıak.katen doğru olmaz mı? 3 AVLU~ 400 .. 800 .. 

:;ırkiz Yorisaka: 1 AYLll( 150 " 3QQ .. - Ah! Ehemmiyeti yok! llem r------------.;...1 
gelmeyi ne katlar arzu ediyo- T A K V. j M 
n;m! 

Diye cev~p verdi ve geldi. Ka.ı•• 141 GÜN 67 AY 3 
.Mistı·cs Hokley deniz üstün- il'----. 

deki scyahatlerind'e nereye ua:. ı 1361 
rad ysa hepsinde Ysult yatır.da I 
mutlaka parlak b~r e<Ylence ter- R.evve 

1358 

Mart 
tip olunurdu. Bu eğl~eeye ica- l O 
bma gC're konsolosluk ve diplo- 1----ı 1942 15 

CUMARTESi 
Cilncş Öğle 

11.n s.so 
s.so 12.19 
Ak~ Yatsı 

12.00 1.32 
18.30 20.02 

lk.indi 

9.ZI E.."<ınf • 

15.51 Vasatı 

İmsak 

9.46 
4.08 

E nt • 
V1L1;1U 

ma~ erkılnı, Avrupalı veya A· 
menk~: tab"a ve eğer kibar 
mahafılı varsa, yerlilerin kibar
ları davet edilirdi. Nagnzaki'de 
.J'aponların yüksek sınıfı hiç te 
b.ll değı1di. Şehir eski bir ~
gun beldesi idi. Orad.ı çiftti a
ristokrasisinden eser yol«.u ,.e 
ahalisi dükkancı, kil nik esnaf 
erbabı, ehemmiyetsiz burjualar- i=========:ııı:ııc::ı:=-~ 
Jan J,ü ük n.daıhlardan ib:ır tti. l ~ O f K K A T -
Orada oturan garplıl:ır, ırkı. iti
bariyle olduğu gıbi tcrbıye hu
susunda kendilerindPn ay:-ıTru 
bu yerli ayak takımı ilP temas 
e1mezlerdi (Arl<':ısı var) 

C..eztlanf(e 
n~ edllsın ne ı ı.ne ı 

o!uru"'az ve zl>nmclan mc: 'uliyet 
knlıul cd .mez. 



, ... ta'!'&fl 1 lllCt •l'fadıl) 

verilmemektedir. O müddetten
l>e!i Bulgaristan yoluyla. şehri
mize kfı.ğlt gelmekt.e dev.am. etr 
mektedir. Mesela dün birkaç 
matörle lOQ ton; kağıt. gelmiştir. 
~ugün de t40) tonluk bir mo. 
tör bekleniyor. Bu suretle mev~ 
~t kağıt stoku 2.000 tona balik 
ebnuştur. Muhtelif vasıtalarla 
gelen kağıtlara ıa Iakaıiarlar t;a.. 
rafından fiyat tesbit edifmekt.e
t!r. Ameak hu teabit i$ tamam
la.ndıkta.n sonradıı: ki piyasa.ya. 
kağıt çıka.rılabifecektit. Bu. hu
sust:a bugılıılerae VeRa.l'etin em· 
rini bekliyoruz. Memleketin ka·' 
ğıt vaziyeti hakkında bunları 
aöylcdikten sonra şunu da ua.ve[ 
edeyim ki muhtelif memleketle
re, şimdiye kada.r gelenlerden 
ba.<?ka dört milyon liralık sipa
riş.irmz vardır. Bunlar da pey
derpey gelmekte devam edecek
tir. Fiyat meselC8ine gelince bir
liğimiz kağıt fiyatlarının ucuza 
temini için azami ha.ssas:iyet 
gösteriyor ve h ~,.bir tüccar, bir
liğin müsaadesini almadan ya,.. 
~ancı meml?ketlerden siparişte 
bulunamamaktadır~ Böylece pi
,ıasada kağıt fiyatlarının lüzum.
ıuz yükselişine de mii.ni olun· 
~"tadır.'' 

- , ·~ • ' • ~·· . tıı.,... ,.. .., • - •7.1! • • • ... • .. ~ . "' • .. • ' • • • j 

(HER SABAH) 
Varbk içinde 
~klu'" 
-0---

/o rtUJtm: A. C. S..,ç 
ür~ -Bulg r ticaret T in tı n smıra ! unefiftler. 

7000 ton bu~ay, anlaşması ı•m"'a dildi Amer~a, Fr:an~ız şimali Filistin ve Orta ~a!°k'!~ki 
Kız~haç delegelerinin g.,. Afrıkasına yıyecek 200.000 Yah.udıyı sılah 

nezaretinde öğiltülQyor ------a g,öndermege karar: verdi altına alacaklar 
Dünyayı allak bullak 
~ 1fet:iııiu ~ğı 

zü.cü t.esirleri milli ~ 
hissetmemem.ize imkan ye~ &ırlin, 21 (.A.A.) -Atinadaıı V 27 bildiriliyor: Ankara, 27 (Yeni.Sabah H'ususi M""uhabiri bildiriyor) _ aşington. (A.A.) - Vışi Vaşington, 27 CA.A.) -Nev-

Beynelımilel Kızılhaç mümes- Bir nıüddcttenberi.. Ankar;ıda müzaltere edilmekte ffia.n Türki- taxa.:f:ından verilen teminat üze-. york M.eb'usu Som.em, dün M. Dünyamn. beş kıtası. çayır~a: 
yanarken o yangının dı§lll 
kallıuş olanı yurdumuzda no 
mat haıyat şartlarının devam 

Bili Ra.thansen İsveç vıa.puriJ!la ~e Cümhuriyeti namına Türk lieyeti mtırahhasası reisi &:ari- rine Birleşik: A.merika;_ E'r-cUl.SIZ Çö'.rçil ta.rafından irat edilen 
gelen 7.000 tonnato buğdayın ciye Vekfilaeti Umumi Katibi Birinci Muavini Bh:inci Sınıf şimal~ yiy,eeek:T&sair nutka a.it olarak mümessiller 
15'

00
Jbaç idare komitesinin: :z:ıe:. Otta Elçj Cevat A~ıkallu. ve Ticaret Vekaleti Müsteşar Vekili eşya v~~emn. tekra.J!' göıı- ınecD:>fude Fil:iStlıı V& Ort:aşar-

zaret.i altında öğütilleceğjni bil- cahit ile Bulgaristan namına Bulgaristan Maslahatgüzarı Mös deııilmeslııe.. karar vermiştir. 1b.ıı; braşltı&memleketlerinde ya.şı-
dinıliŞir. Bu w:ıa yan yarıya yö Pancef ve Ticaret Heyeti Reisi Bulgar Milli Bankası Mü- Vi$ mafindan verilen te.mi- y.a.n: 21JO.OOO: YaliıKli lia.kkmla. natıu A~ ve. E!tıı.tısız fi'- ba.,.,vekilii:ı dınlta.t ruı:zarmı çek-

dip durmasını istemek • 
hak:sıilik değil:, iusa:fsızl..ık ~ 
olur. Netekim hiçbirimizin sun'"d 
taksiri olh:rn.dan bu testrıed 
muhtelit şekillerde hepimi. hi~ 
setmekteyiz. 1 

mısır. ımu karışbnlacaktır. ~.A dürlerind~ Mösyö Toşef tarafından imza.. edilmi&\tir. losu.mı 'ait olduğu ır,e Vişi hiikfu. lll?ek- iS:t..,.14;;.;.,.,.;. •• 1._:. '-·

mar:tt:aırı: iti.ba.ren Atin& halkına -------------------~----- metiiıiıt Rommel' h·,J,,,~- "'"....... ~"'""O.w..L4.soy~:'} ve uuu-
v:e:ilecek ekmek mi:kt3ırı yUZde y ı_ } AK • e ı-.u.r.ı. .....- t' lann derhai silal:i altına allmna-
25 nisbetinde arttınlabilecektir. eni aKIIl ar DENIZ'DE ~~~i .t==~ taa.hı. ~arım telkin etmiştir. MWna.ileyh 
Bundan ba.5ka mifü ba'"""m ve u e gı e ~ ırumı kudretinin kullanılması Lakin milli hudutlanmızın 

dışındaki kanlı hengfı.meyi vesi .. 
pe.skalya yort.ulan m~~;ebeti- --o~- Alm,g ya'da t'f ma:k3adile Büyük Britanya.. hü-
le nüfus: başına 5 gün: ımüddetle J · .ulJ U } OS killrıetile müzakereleıe girişik 
günde 90 gr.:am fazla ekmek ve- ngiliz tayyareleri Almanlar bir marini M. Ruzveltten istemiştir. 

le edip te her hangi bir şikiiyeUı 
karşı: 

- Ne yapalım, dünya kan 
kusuyor. Bu kadarcık mahrumi., rilecektir. 

Afril<.a'da 
(92f tarafı 1 inci sayfada) 

ma.nın kayıplara. uğJıa.tıldığı bil
dirilmektedir. 

Alınan ordulan ba.şkuanan.da.n 
lıoÖJ.ıun tebliğinde şu. malfımat 
şeril.mcktedir: ''Şimali Afrikada 
Tobrok limanına k:a.r§1 yapılan 
hava taarruzlarında bir gemi 
hasara uğratılmış ve Şimalt Mı
sır şimendifür hattı bom?>a tesi
riyle birku~ nQktadan kesilmiş
tir." 

İtalyan umumi karargahının 
tebliğınde deniliyor ki: "Sirenai
kada harekatı tahdit eden kum: 
fırtınası devaım ediyor. Bingazi
ye yapılaın aıltınd&. biJ? düşman 

tayyaresi dül'Sllti.stür. Maltaya. 
Alınan. hava hücumlar yapıl
mıştır. Alman deniza.1.Wan Sol-
luınıuı şa.rkmda bir İngiliz: muh
ı:ihiyle. ilti v.a.puru batlrmı.ş.W' .. 
dır. Bir denizaltı li$~dönme
mi.ştir. Ayrıca: Birleşik Amerika 
sahilleri uzunluğun.da. faaliyette 
bulunan denizalblarımız da ~ 
vapur batırmışla.rdır." 

Fhız"eH'in mektubu 
Nevyork, 27: (A.A.) - Va

ş:i+,.g;tondan Nevyork Times'e 
g.eıen bir telgrafa. göre-, Ruzvelt 
yHksek memurfJıra ve bu ........ -. 
bB.hriye ve haı=hiye nazırlarına 

enerjik birer mektup göndere
rek Sovyetle.t Birliğine malzeme 
gönderibnesini zorlaştırabilecek 
bütün: ~eri ortadan kıaJ.dır

malarını istemiştir. 

Rhar'a hücum petrol gemisi Sıhhat teşkilatı salgını RUSYA' D..A. yete de katlanıverelim! diY41 
ettiler bal'ırdılar durdurmakla Avrupaya işin içinden sıyrılmak. ŞU neta.ı 

büyük hizmet etmiş! (Ba§ tarafı 1 incide) meli gü:nlerde normal hay~ --00--

lzlanda açıklar:tnda 
dör:t tngmz gem isi 

battı 
[A.A, telgra!lanndaa 
hulasa edilmiştir.J 

Londr.aıEla.n bildirildiğine gö
re, İngiliz taıyyareleri dün gece 
Rhur havzasına yeniden ~ddet
le taarruz etmişlerilir. 

* D.N.B. a.jaınsımın ihtfyaıtli kay 
nakla.rda.n öğreııd.iğiııa göre, 
evvelki gece işgal altındfa.lti 
Fransız topro:klarmda. evlerin 
bulunduğu mahal1elere yapılan 
İngiliz akmtannda 14 kişi ölmüş 
ve birçok sivil yaralaırınuşbr. 

* İiııriliz bıava ku~tlenne men 
sup ve avcıların refalroıtinde bu
lunan: oombaı ta.~eleri pel'.
§Ellllbe günü: öğleden sonra: 
Havr limanına taarruz etm.i§
lerdir. IX>kla.ıra '\Ce lanıanda:ki 
düşp-ıan gamilenne iaaıbetler. 
kayded.ilmi.ştir. 

* Almanlar Izlandanm şarkın-
da. bir karakol gemisile iki de
nizaltı a.vcı gam.isinin refuıık.atin
de seyreden bir ticaret gemisine 
taarruz. ederek bu dört gemiyi 
de batırmıştır. 

Stokholmdan.ı bıldirildiğiııe gö §artlarını istemek kadar haksl.l 
Hindistan sularında Berlin, 27 (.A..A.) - Sıhhiye ve insafsız bir hareket olur. 

b' A 'k · · Reisi, Alma.:nyada Tifüs salgmı re Sovy;et kuv.vetleri Murma.nsk Dünya harbi yüzünden fil:U 
ır merı an gemısı çıkhh: hft1.ı •• -~ftki v.::tb""""' ba- cephesinde ilkbaha- taarruz ha-l ~ ~ .r- --... ·• madde. fafan eşya ya azalmış. 

~pihendi nileri y:a.hıı.alamış ve hudut bo- zırlılUannı geçiktirmek için' ge- tır, yahut mevcudu bi.isbütüa 
[A.A. teıgrafliırmdan yunca birçok bitten ıtemizieme niş ölçüde bir taa.r:ruı yapını~ tilkenmiştir: O maddeyi, o ~ 
hııasa. etf'ılmiŞtk.J istasyonlan kurulduğunu, her br Po d · · d At~-. · yayı ya ölçü ile kullaoırım vey11 

Akdenizde bir Alman deni2- ist.aiiyonda günde 3.000 asker.in · enızı.n en:. ~gen hiç kullanmam ve bunları aıı 
altısı, Alma:n 0,.d'· ıan umum~ı temizhm<Jig~ ini ve bu gı·bi ted.....:-. lerine RUS: kıta.lan çıkarılmış ve bul " w. uu· uyorum, yahut hiç bulamı-
kar~ahının dünkü teblığinde lerle tatbik edilen aşılardan son- dü~a kayrplar verdirilmiştir. yorum diye hayatı kendime ze
bir muliriple- bir· 'lrnpurunun ba- raı tiffus ve vaka.la.Mnın pek Astraya Rossa istikametinde hir etmem. Çtinkü cıüşünihim 
~~ğı bildirilen İngiliz kafile- çok .a12Jaldığmı söylem.iştir. kitle halinde hücuma geçen Kı- ki, birka.<! yüz kilometre ötede
sını takip etmiş ve 4 bin tonluk Sıhhiye Reisi, doğuya mahsus zıı du h · b' k I\i :yabancı topraklarda ya..qıya.n 
bir petrol e-""';"'ını· · bır· +---ruıe ola:ı btı hastalıih d'Urdurn:ı: t.ıa: or şe rın ~ ır apıla.rına ı:.""u~ ....,,. " ~ ı;ı..ıu da insanlar belki bir lokma ehmdr 
bırtırmıştır. Alınan sıhhiye teşkilatuun Av- yanmıştır. bile. bulamamaktadırlar. I<"akat * rup:ı.ya. bilyük bil' hi2.ımet yap- Moskovade.n verilen bir ha- bir mal memlekette mcvcılttur, 

Amerika baıhriye neoo.retinin tığını ilave etmiştir. herde on OOş gi1n zarfında 11 ama şu veya bu dair"'nin yı.ııvaş· 
bildirdiğine göre, bir Amerik.aın 1 bin Alman o1dürülmüıitür. lığı. yanJı:;;lıID yüzünden on-
yük gemisi Hinrustal\' sularında K u·· ç u-k A ı rad dan. gere2:i gibi istifade eılile--
torpill_· enerclt batınlnıışt:ıT. r • ---, maD Y.OESU Gjaisk'in şi- at ı do- ,.ı_ ·dd tli meınektediı:; işte o zaman küp. 
Yıne bir tebliğ, bir Ameri- f Ankara haberleri 1 ma gusunUö. §ı e · ç;ı.rpı.ş- lere binmek hakkımdır ve bu 

kan yük gemiSinin, düşman de- malar. olduğunu bilduımektedir. va.vaşlığı, y:ı.nlışlığı meydana 
nizaltısı olduğu saıntlan bir ge- Ruslar ağır zaY,ia.ta tığranmµa.r- çıkarıp büyüklere du:ıı.;ucrnJ.k 
m.iyle ~arpıştığım ve 18 şubatta * Ankara - Şili Cünıhurei- dir mcsl.eki. bir yurt borcum olur. 
bu gemiyi Caroib den.izfude ba.- si vazifesine be.şla.ma-sı münase- · * 
b _. - b~'.;ı:_ ,......._,J be Alman orduları ba.şkumandaıt .. ~.gın.ı u. .. ıurmen~-uir. tiyl~ Santinagoda iki Nisaıı BUc,<rihı İstanbulda mektup ka-

ın.;<> d ya ı1 k . d lıgı-nın tebligı~ 'nde denilivo~ ki~ ~ e- P aea merasını e .ı. ğ}.dı den.ilen kağıt yoktur. Ha.n-

Bo"'l•S do•• DU•• yor Türkiye Ctimhuriyeti Hükiime- "Kerç :yarım ada&nda: Alman gJ; kiğıt~ıya sor.sanız: 
ı: tini temsil etmek üzere Boenos ~Romenkıtala.rı diişmanııı bir,

1 
- Kalmadı, piyasada mevcu-

Ayres Elçisi Abduifah Asıt Ah- biri arkasından gelen dalgalan- du yok efendim .. den başka bir 
fBa§!tııra:fı t incide) şin fovkala~ murahhas sıfatiy· halinde yaptığı 1iaa;rruzlaM pi.is- cevap alamazsınız. 

Alman - Bulgar basını kar~ı- te tayin edilıni§.tir. Ne olnı" .... "ıt: lst.anbulda ni-
llklı ·ıt·f tl ı d ı t G' kürtmii:.,cı:tür-. r"'"henin merkez ~ ı ı a ar a o up aşıyor. * ôsterilen b~rü.k alakadan '"""1-' c;in mektupluk kağıt J~imamış-
Her halde Müttefikler ve:rilen dolayı:: Serg:ievindc.:d Anıt • Ka- v.e şimal kesimlerlııin blı:kaç- tıı:? Cevap_ hazır: 
kararları:: tahmin h'uS11Slllldaı. şüp bir projelerinin teş_hiri Nisanın nokt.asmda Ruslar mnvafafki- - Hükllm.c.t kağıda el koydu 
hede bırakılmak isteniyor. Fa- ilk: haftam sonuna kadar uza- yetsizlikle neticelenaa taarınız- da.. ondan. _ 

Hl .. RılJSt eni • kat Berlinde tahmin edild:iğine tılm~tır. Ia.rdaı bulumuı~tur.,, Fakat hayır. Hükfunet ikinci 
U itil IDBooıOOI A~~~r&f.,~?.~~ _ i1:!' ~er~ ~arak * Hariciye Encümeni bugün lıa.nrnı: dad;ğimiz gazete, wec-

( Baı wafı t ıncı uy~ada) eğıni-ştir. Ve Sovyetlct"" Bir~Hgl h~)a. t<ı.ı>~~~ 'I'Ur~~ye -. ~o- ~~J-__8;~~ii v~~ mil=~ mua. l~ıtla.r:ına el kownu.,tur. 
Japon zaferi.tti, Hintlilere. d~'"'rllı ile münaseb~tlcrini kesmek üze- ret muahedesini tetkik ve kabul Mektupluk kağ'1tların y.apıldığ:ı 
yolu gösterecektir. redir. Bulgarist.aııdc. B.~a.. a.:- etmiştlı:. lan yeyeeek maddel~-ile'

1

Ha'O'i trn-~.ıı..m.ı.u::.Jal.ı'hUar serbest-
Teldifleı:e Ait Rivayet.ı.er leyhinde büyük itinalarla: n.funa.· * Türkiye - !avigre ticaret maddeleri istif edenlere karşı da az <leğ'ldil"". Son defa liına.•ı-

Berne, 21 (A.A.) - Ofi: y:~ler ha.zır1u.nımştır. Rus cepr mualıedcsi: taka.s ve serbest dö- yeni a.ğırceza: ~dfıirleri neşret- orn:a.c bir hayli. kiğlt gelmiştır 

YENİ SABAH - :Bizim bil
diğimize göre hükılmeti Koordi
aasy;on Heııeti ka.ra.r.il4l yaln.ıa 
razete ve mecmua kağıtlarına 
el koymuutu.r. Yoksa üzerine 
Jl3.zl j'.a.zılan i~ cins; ve bittin<:i 
hamur denilen kağıtların satışı 
tama.mile serbesttir. Ancak her 
nedense bu birinci hamur kılğıt
iaz piyasaya çıkullma.DW:1-tlr. ve 
etma. sebep al.m.a.k- üzere de bun
ıara fiyat tcsbiti i~lıı. Vekaletten 
emir bekleııdiği. ileri sürülmek· 
tcdir. Binaenale_yh bugün u;tan
<bul piyasasındaki mektupluk 
tağıt da.rlı~ sei>ebi bükime:
tin el koyma kararı değ.il, ara
dan uzun bir müddet geçmiş 
ehn.asma mgmCD bu kağ1tlara 
a.liıkada..r vekalet: veya makam 
ta.rafından bir türlii bir iiY,at-1 

k.onu.la.ruam.ış olnlAl:!ıdır. Hükıl
me.tin er ko~ aldiığu gazeta 
~ mec•u.ı:8J kağıtıannda.n gaz&
tcler ve mecmua.lal: istifade et
mektedirler. Ha.Ibukiı et koncu
~ ve satış gjiy,a, serbt':st bu
lunan iyi cins kağıtla.nlır ki pi
vasadn mevcut d'e<;riltlir. Bütün 
ta.ll<fit tedbiı:ferınden maksat pi
yasada herhangi bir buhranın 
&nünü alı:na.k oISa gerektir. Yok
ta. sadece bir fiya.t tayin ve tes
bit edilmemiş olması. yani ba· 
6it. bir formalite :yüzünden ve 
ltok kılğrt bol bol mevcut iken---------
~asada. bir kiJğı:t darliğı: y;ar 
ra.bmak, varlık it. ·.de yokluk ih.
das etmek gibı, bir hareket o
lur ki. her halde- alakadar ve:
ta.ıet veya makamın güttüğü 
p.)le de muhakkak ki: bu, d&
ğ·Udir. Aylardanberi tesbit edi
ıemiyen fiy;:ıtın biran tayi.n:: ve 
tesbitile: bu.ı swı: i buhra.nın ön~ 

Lonclrada.h.'i Hint maıl\fıllerin- hesin® barbQtmek üze1.ı_-e gönül- viz esasıua. ro.Usteııittir. Halen miştir. il ve: hu kağıtlar arasında bı.rm-
de dotaşa.n ve Neue Zurche!l' lü toplanması için de geniş bir kar~ılıklı eski boııçlara bir for- ci hamurı kii:ğ.ıt. miktarı nıti-
Zeituıng gazctesı muiıabiri tara- propa..,crµ.ııda ba.şlanıışµr. mili bulmak iglıı ~aktadır. - him biı: yekfuı Lutu~:.oı:du. 

ne g~ilm.eslııi dil ~riz. 

Pasifik harbi 
(Ba.i tarafı ı incide) 

nerali şehrin sa.r.ılmJ,ş bulunma
sına ragınen vaziyetinin elde 
tutulmakta olduğuırn söyle.ııtlş
tir. Japonlar Çin ır.iıdi;afaasının 
dış hatlarınt delıneğe- muvaffak 
olamamışlardır_ Şchriıı şimalin
de l>ulunan ha va alanı halen: Ja
ponlarılt! eliııdeıiir. 

Port-Moreaby' deh bildirildiği
ne göre Amerikan h:wa ve de
niz kuvvetlerinin Pasifikte Va
ke ve Marküs acLiı.lar.ı.uaı. baskın 
yaptıkları haoori Vake- adası-: 
mnı devamlı olarak Juponlann l 
elinde. bulUDduğu. ve buı-asının 
m hltfm edilınekte olCluğunu gös 

1 

termiştir. Marltiis adasına ıa
pılnn taarruz sabaha karşı ol
muş, Aftik tayayrecileriui üzen 
§ey bura.da Jıapon tayyare gemi 
lerioin bulunma.~:ışı, ol.m.uştur. 
Amerikan tayyarelerinin keşfe
dilmesine yarayan radyo istas
yonu tahrip edilmiştir. 

CORREGh!J'AR'DA: 
Amerika Harbiye Nezaretinin 

bir tebliğinde ka!dcildiğine go. 
re son yirmi dört saat içerisin~ 
de .Japon tayyareleri Corregida
ra yedi kere taan:uz etmişler
dir. 

EsRaf Cemiyetlı; ri fından bildirilenı rivayetlere ~ Romanya ve Bulgc.ıristwıda.._ * Almanlarla mal fiyatlarım TEŞElr&IJB Bu ~;ı.rtlal: kinde 1J.tanlıulda. 
re,, Sir Stıa.fford Cripp.s'in Hin- Te-ı•ld[!.er. tesbit meselesi bitmiş olduğun;- Z'eTcim Doktor Iiliiseyin Suat.. mektup kfrğµlı yoksulluğ,u ç k· 

(Ba& tarafı 1 inci sayfaJa) distana yanında götürdüğü an- Berne, 27 (A.A.) -Britishh:.. dan. yarın. akşa..ro bir demiryolı- Yaiı;ın.'ını Cena2»' mernsimine iıt- menin wfı.nası kalnııyoı:_. Peki 
za.kereleri idare için se~ ya- lıaşna. plaru şimd'iye kadar ı;an-- Romanya ve Bulgari standa ları heyetimiz deroicyolu malze-- tirakle dostluk gösteren. ve mek- a.nıa piyasa.ile. mektup lclğıdı 
Pılmış, biriııci reisliğe Oteller nedildig~ın· den d'"'ı..a uı...~•.:ı::- ve f 11,,.;;;.,, A~ b. la d FI-"' <ı..Lı ~nı.ıuu bir <;ok. tevki at y3.121lmı.şltr. mesi mü.baya.ası içinı Almanya- tup, telgraf' gön~elt surctile- ~o r"""'tt>,.. WL. ıı: o Y ır.. <U.J"r 
Cemiyeli.nden Hitlit Ertenik, i- şu 5 noktada hulasa edilebiltr: Bulgaristanda. araların.da ~ ya gjclecektir.. kederinıe iştirak eden a?.iz dost-1 aldlğıma. göı:e. fstn.nbulda Kil ' ıt 
kiiıci reisfr!e Bakkallar Cemiye- ı _ Bu"tun" Hı·nt 1·.;ı,,, .. e a:·n,;... ki b .1;.lı·ı· ~ k T h r.-.. ·1 ,.. 1 1 M··

1
• tth ıı:t l Bi ~ u.... ........ ir l.W. ı ıye nazıl'ı, general * .1.. lir ari J.).U,rumu ı mı a:rımıza, şükranlanmın iöTağını. v~ UAavva. auı. Çl an r-

tindon. Salim, kongre k!tiplik- lerı· S""" zafere t--A-- -.ıhv·""" z · ff AJb K llef ul t L .ıft .;ıft '!>. ı·;;.; b c· ı....;.;. ti t w• ~un.ı. ın:ı "'~ aımo ve a:ı o b u- op antuv.rıa~n onuneusunu ya.. nnıuterem. ga-ı;etcnizden rica.' lt;,. u ıns .w..gı. ann sa UJ1n1 
terine de Garsonlar cemiyeti devl ...... len'ne '"arşı au··yu·t• Bn'- Aruf 20 . • ah . " (b ,, 4.09 al ~ ed :..,J;•• b' t . k t:ı.. H. l\. nan ma sıy.ası. ş sıyel.ı..e.- ı:ın ug:ım- nıcrıar ı cog-- erim. a.ı.•rnı.ue. ır evzı ya.pmn 
Reisi Mehmet Diima, Koasapla.r tanya ile birlikte mücttdeleye satçılık ve ihaneti. vataniye su- rafya enstitüsü dershanesinde Mwmm111n Zi-voosiı: maksadiyle yasak etmi..ş.t:.fr. 
Cemiyeti umumi katibi Ömer devamı düş\.mmelıdttlel". çiyle tevkif edilm~lerdir. yapacaktır. EF7..AYİŞ SUAT Göriil~.or ki, Bir 1 iğ. i ıı 
Koç, M.otörlü Kara Nakil Vası- 2 - Büyük Briüany.aı, HindiS:- Romanyada da.. aralarında es- '61 •• ma.Ji.c;adı amme nef'inedir. Da-
taları Cemiyeti umumi katibi tana Bu"yu"k Britany"' i1~mütta:- ı d M Ti · -~ l!ııı.. ~ıtm ~cliı· ... ft 1

•l "" ~ n prop.ıgan n nazın . cıanu ~ g ey.ı a ane Y:ı.J.?ııru.a. ıı 
Memduh Erberk intihap edil- fikferinden çoğunun .:;ahip ol- 1 bulunn 95 po.lilikacı tevR:if alun.I ürJllve Kızılav Cemweti l\'ienfiıatine muhten•cl biı:ı buhranı önleme.K 
mişlerdir. Bundan sonra Yar- duklan derecede- hürriyet ve is.- ""' ·~ -J · te ,_,__,;ı,: B l -~ · 

1941 1 
. muştur. A:ynı zamanda Roman· 

1 

• • A ... ıs rru.>n._ı.n.ı;.r. urayaı •ö.U:ı.r ış· 
dun H~yetinin . yı ına aıt tiklal vermeyi hedef tutaın bil' yanı.n_ 1921 sınıfı~ esn~n .. e!bab_ı-, BERLJN FJL RMıQN1K. te hiç_ birı alrnaklık )'.oktur. Fa· 
muamelat ve muhasebe rapor- meşruti statü bah,,.,,.,ıecekti~. ~ - - ~ k t. b d - tm b' el • . ~ nı silah albna çagırdıgı cıg] enıt- ·a u a..-n aJ-:ı ır an e:v:v 
ları ile Yardım Te.şkilatı mtira- 3 -Büyiik Britanya lıarpteu. miştir Ü R K E S S Yaı?mamıt.kla piyasa mektup ka· 
kiplerinin raporu okunmuş ve sonra Hfudista:nda bir m.üoosi::ır · T R A / w ""'""·· k ım-·1·<-ft.rl. & · ka 11'1 BulQar FriUciimet Partisi. l:."ı•~ a <U\.,ua..ul\ .nov.u t u· 
umumi heyet tarafındmı tasdik ler mecli'st. topbntısuıa müso.ade lçtırn.a ffqtiıuk yiha yazacaktır, iş :ıdanıı tica· 
olunmuı::tur. Umumi heyet Yar- edecektir. r"t;.- f ~ H V e:...-.J.: ' 'd ·~ ..,w. ktub k... b 1 ,.. Ankara, 2T (Ra<lyo Gazete- rı O esor ans on cn:mua MU1 1 are.s ııul:'· ~ ... me ll1 yaza-r..a .. .-r. an m 
dım HeyeLlni ibra etmiş ve te:::- 4i - Niyabet ic11a knmi.tesirıin f -1·~ ~.ı t F k t 

1
•: 'T si) - Murıtclif ı. ynaidardan s ... !:!' . ... b•':ll-X'a y.:alT9ııP'JT !11-1 .. PQltl"C'r'D. nı~ı;up yar.aaıur ır_ a a JUlll• 

kilatın 1942 bütçesi ile kadrosu- bütün a:':alıkla.o de!-lul: Hmtlilcr ~-- - Ü ~ ... JW. a ~'ıııOJ.IWA. b
0 

tab- 1·-~ 1'.:ı kt ı k l A ge;mı maluma _ ırı aniaşılJıı>·ına sa ır: (U\d. •.u eme u.p u ta· 
n.u tetkik ve tasd·k etmiştir. Bu ta.r-a.fıudan iımal edileeelc bu. 3.. r = k -.. -t: b l """" .... 

1
...._,J, Ö" ._ " . ırtire, Rum.ra, r:gi1t~redcıı var- 1 Trn~s.,~u.J,Y!'-..0 •• -w::re9!ece ...,___ gJ u a .. ..,_..aı-;ı.ı:ıuıı:. Le ıA&l'.a • 

arada &~ı:ıf lıastahanesine tah· zalara haricive, maliye ve mti.ı- ~· ~J J .u.u.ı..." !:.&a.--~ • ~ t..U. ı~;;...... ..... ıı:ı.· h .. J d'ım ,,.....lnriyccek o ırsa hıırbi t:ı ru.\~L" ınevmı.;;Lıı.r, i.Llilll enuz 

SlS
• ...~:ı,_. 4;; bı'n 1

1
· .. :ava 

1
·1a·veten dafa.a: isleri tevdi'. oiuna.ı."'ltktır. b~ 31 ~ 1M2 Salı günü: ... ı,....,.,.., aaa.t. 21 de: bi .:ı.... - k ·ı · \..-u.u~ .., • · • ~ kavbedeceğ ni şimdiden anfümı..; ~ ı: u;.1gıtn& aran ven roemı~-

cemiyctlcr varidat fuzl.r;hrının 5 - Siy.ısi ışler.e- ınezaret ve tı/ ŞLt rnr Jı:i Almanlar d:ı. bu l Nisa.n 194.Z ç:a.rşamba günü sa.at 17: de tür ved~ sakat \•e yanlış tara-
ve idare h;;vetleri masraflarına bır işleri- id.:ı.re etmek liz2t'e: der· l:.. d• iste bu 'l;hni,,,..tti "- _ .. l~ b h,,_....,. k .. 1. • işi yaföız ba 'nr·na bftiremfJ·e.- Se.für Tivatrosa Iion'lOOi. Kı.-..ı:nı (Fbı.."lın; Ti•....+..osu) n<la verile- .u;; "' '"" ... .., '- r. k--ı.ı~ olaralt bütcelere lton.ul-ı hal .w.<ı=-ıUt ir ıuw:.p 4M.:nesl - - • .ı••..... Q•

1
- v,a b' . '....+- k k a.ı.qu.r.n. • dl k b ı.~ı...: celtıerini ı;<hınüŞier \•e M'cl :ıns cclttil'. l~fo~ :;;4'hil' n~trosn uili:rJPrihrlD 83.blmalttıadıı:.- 1 ~"ı:r, n ır. ~ loı.<:llle , ~ 

mua ta.hsisat önkiyelerinin rle teşkil e l ece ve u n;uıuıuey;e e- ! > ~..... ,.y- l':>!"f'". 1 .:u l k b .. kil "' .. . ed tan, Ror.ın.r.ya ve Bu.g::ı.ı !Stun- ~3Ht'M#& >+fSf!iWG!lrifi - ! •:aa tbWtil!'IS"2'6" - r;uy.e sız anma.!:, ugun ano ... -
Yaırdım Heyeti emrine terki hak y&let mur:ıhba,;la.ru iştıra.k: e- m t şar~ w· d k <r · b. kınd::tki teklif ittifakla kaha! o.. ceklerdir. dn~l~~~ı;~ ~~ ~~~~;!~~(' ~ ··n- &:aM"P l:WXSWJJSl~~-:ww:wisıaw '~W '' ' birk~at Tüfı."1~~~·elvı~a..nre;aldan:ğiml1:ai~kam. ~mn~ 
lurunn~tur. Müteakıben 1 f'A2 rM - hıdift&r KoıtgNM R "' ca.n "' ı, -:( •P Dtdgaristan us cer.ıes ne a ~. yılı için müşterek ~ardını L.eye.- 'rQfli.UHoyor ker gc~derrrı~ kur;ır- \ ernıış· 11 • asında l y:a\.~şlığı ve)ra kırt.asiyecmği 
tinin ve mürakiplerin seqHme- Allabibad, 27 (A.A.) - Pan - tir. Bu miin,ıf>cnrı~ e-krec;· • ·~. e.ltf.f0ff (!l<mnttr l y:ilY.ünden de v:ırlıl~ içinde yok· 
sine geçilmiş ve eski heyetin mdicm kongresi h.~.~kanı Pa;orlld grurınna yenı üh.""6 .net-partffi': .. i:U~Yil . ır.lUWiU r luk çekmeltc akıl kan olama7 .. 
vazife ofu-moa; . rica ed:lerek ft ı~ Nehru, Irongre d'aimt k0ı01.rtesiııi t b b--·-w"""' cu.: .. - 1 mensup nıebus.ttr ':?gün (<1·111) 
kışlarla kabul olunmuştur. Yaı·- birçok az:.mm istcgt- ~.lı~ a- l1 den 14 e kanar bir toIJlantı Sibiry::ı. çöllerinde- başlıyarak alevler içinde A vruparun lüks

şehirleritıde hitam bulan hiSsi ve müessir bir aşk.. dı:amı Matta üzerL1de ..ı. •• _ hey~...: su zev"t1·.an mü.te' - ganüstü topLa.ntıyaı çag'll.'1 •gını l "'- t ! ".,:ı,,. uıııı ""'1 , "' b h ,..._ · .......... yap:nıı:: ar ve ud op an•'luu. baş• 
""'kkildir ·. B-1 .. 1·all:ır Cemiy""": ugün a'-"-"r.-v.emruştir li•.ıt""aıı- k b .. tü. 1ı.. J h ~ dAA - ;:ıw tı 3l. marttlbi Yenh D.ellı:ide: y.a- ve il ve u n rneuuı:; ıır azrr J.\ıil KADDES YALAN (But tarafı 1 itlCİcic) 
idare heyetinden Rüştlı Turacı, pılac:a.lrtır. ID'-D're a.sbn.,.ı,,a.nı bulnnmuşlardır: · · h.ed f tutaın 11. 1-ft-· ta 
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YÖRÜK ALI 
Nakil ._e iktibas hakkı mahfuzdur 

Bis çiftlikte llı:en ortalıkta ı Ça.lık'ı »ski Zağn1ı1ardan ta,. 
tıır karışıkbk oldu. İçeriy• koru- myımlar çok olduğu için onun 
cıılar girdi. geldiğini i§itaı1er gelerek oğlu 

- Sellmiii.leylriim ağalar.. İörllk Aliyi görmeli anusuna 
Dedikten sonra §UD.lan ııöyle- bpıhnı,t•rdı. Yörük, ufak te-

diler: tek olduğundaıı. göz doldurmu-
- Bulgarlar Otlukköyllnü ve yordu. Pomaklar ve muhacirler 

civarını basmışlar, :Mllslijman- iri adam olduklarından Yörüğe 
lar kesiyorlarmış... Civar . köy o dereoe kıymet vermi)'Orlardı. 
:pomakla11 Bilfilıla.narak karşı Fa.kat omm mu~~yetlerl 
&itmişi.er.. bir ıııey oldnğunu gösteriyordu. 

Korucular bu ha.beri verir FB1ıi Zağra güreşlerine alelll.-
Yernlez herkes Bil8.hlandı. ~ c:alp pehlivanlar da gelmişti 
- o vakitler pehlivanlar ve, Yabancıle.r çoktu. Deliorm&lllll 
o civar halkı sırtta piştovlan pehlivanlan da doluydu. Zaten 
ve. yatağan bı~akları olduğu Deliorman pehlivan yatağı idi. 
hal<!~ gc1.erlerdi. Büyükortaya gelen pehlivanlar 

Kc·I Aliço, komcuların getiı·- içinde Rusçuklu Deli Oı;man, 
diği haber ib.erine d"rhal ay$ Omorlulu Hüsmen, Silestreli 
k.tl.ktı ve, çütlik beğinden mü- Aynacı Ahmet gibi iri kıyım de
ııa de istedi. Vakit gec tidi. Çift. likanlılar vardı. Çopar da bü
lik buyi Aliçonun önüne geçe- yükortaya güreşmek iizere gel
ı :k: miııti. Bunlardan baııka dıirt 

- Pehlivan, g.ıce vıı.ktidir, büyükorta pehlivanı vud.ı. Far 
ulma.z .. Pusuya düşersiniz.. Biz, kat asıl p<"hlivan olarak gö
arl:unlarınuz Yasıta.ıiyle laznn ze ~'11.rpıı.n Aynalı Ahmet ile Hüs 
ı;dt·n t,,, Libatı aldık., Hele bir men idi. Bu, iki pehlivan Deli
ıı.-ıbalı obun, o vakit düşünürüz. ormanın sayılı hüra.felerindendi. 

Uedi. Kel Aliçonun ve, maiye- Copar da }"Abana atılamazdı. 
t:.run f"IÜŞ etmekte haklan var- Olmu~ bır Çin;:;cne ıdi. Göze gi>
dı. l.,'iiııkü bir an eVYel köyleri- rünürde büyükorta dürt pehli
IIP gitıııcliy<liler. Bulgarlar bel- van ansında paylaşıla.caktı. 
kı oı :ılarıru da bn.smış olurlardı. • Bunlar ıla: 
Kendil"ri gür'l'şc ~ıktıklarından 1 Yörük Ali, Aynalı Ahmet, ! 
iled gPlen .klikanl.ıla.r azdı. Hiliınıen, Çopardı. Bu, pehlivan-

".Alico, eliz dinledi oturdu. l:ı.nn en küçüğü ve, okkasızı 
Sabılh erk,·:ı ı;ıef&k. sökerken yo- Yörük Ali i<li. Fakat en af:wam 
la çıkıldı. Kırk, elli atlı vardı. ve, u~t:uıı da o. idi. Onun Seia
Hepoi de siliı.hlı idi. AJ.nu.ıı olduk- nıkt.ı gür~ini güren.ler vardı. 
!arı ödililer de beraberdi." ~oy le >ıi>ylüvorla.rdı: 

Diyor .. . Suyolcunun ~11 ödül - Yörük Ali. hepsini çıkarır 
işine ait <>lan faslı bu kadardır. ortadan .. Bakmayınız onun ok-

1 Sulg.ırlaruı t;Jfımla.r U?.erine ta- k:uıızlığına ve, küı;üklüğ"ünf. 
ıı.rruz ve, ka.tliiı.mı. büsbütün baş- Çok usta bir çocuk .. 
adır. Ve, uzun. ~ir m~eradı_r. Yürük Aliyi tarumıyanlar o

lkvzuumuz hancı oldugu ı.,uı nun mPthini işitmekle haymnı 
•>, kliml1 bırakıyorum.. olmuşlardı. !<'ak.at gördÜkleri 

Görillü:?"or _ki, eski pehlivan- zaman ınkisan baya.hı uğramı.~
l:ırd& ödül bır servettir.. Hele !ardı. Biribirlc-rine şöyle ..Oylü
baı;peb.livanlara ekseriyetle kısı- yorlardı: 
rak _ödül koyar!~··: _ 1ıılebı;net - Yok ac.anım!,. Bu, nıunJI 

vanın dediın gılıi Aliço, b ...... k ta k rtarabir 
ird • "·~·-ı· .. .. Ü le U.r ~ Ol yı U ır ... 

agına """""" SUl"UB y y··rük· d'" -~- H .. 
gelmişti. Bin&eruıleyh, pehlivan- --: o ' ıuıy....... ne wı: 
Jann kamneı ödül oldu~ menı ve ne de Aynalı Alunedı 
nerede fazla ödill varsa oreya yenemez., . 
gelirlerdi. Hakikaten Aynalı Ahmet te, 1 

İşte e.ıki Zağrada yapılım Hüsmen de pehlivandılar. Bu, 1 

sünnet düğününde de fazla ödül delikanlılar daha memleket .ha-j 
ohluğunda.ıı birçok pehlivanlar ncıne çıkmamış!~. . Dell(}r· 
ora.dan buradan t.oplıı.narak gel- man. ve etrafın~& _gureı;ıyorlar-

~~~:1"~u~~ak!~ B;~ ~Y~r~~~~f::ıe ~~~İ 
mamivle Türk b8.kimiyeti a.ıtın- d~urdu. Bu, gureşın C.~~~- , 
•ia id{. V c, Bulgarietanda o va• lıgını da o, ya~acaktı. Yonıgun 
kitler tam üç buçuk milyon meftunu ola.ıı ihtıyara soruvor-ı 
'l'ürJ< vardı. Ve, ancak.ilQ.A"~Hl; hoab·ıonı.ll Ali, ıııaml. bir pehli-
tiıriatiyan varoı. l'laJ1 usta? • . 

Yani Bulg.ırlar ietiklal iste- - lvı b!r pehlivandır.. Çok 
dikleıi zaman ekseriyet Türk- uat.adır. Kim-<;C yenemedi onu 
!erdeydi. Katlyen Bulgarlarda daha!.. . 

7 ekseriyet yoktu. Fakat o vakit. .. -: ~e ,diyorsun usta · Fakat 
lı.i h .. k· - ti d . ·"ği ktıÇük be ... u ume n ev!>JnDoı ve, 1 K .. ük Ama to • 
bozgunculuğu. tanzimatJ hayli- 1 - ~~ .... ,-~:. ..... ~ ~
;yenin Hıristiya.nlara verdiği u o .• .....,,. w,.unuz """" gur~-
bürriyet ve mü.savat dolayısiy- yor 1 .. . 
lo devlet içinde Htrietiyanların .- Husmenı, Aynalıyı yener 
sahibi re\' ve sahibi oorar olma- mı derııın? . 
lan Osmanlı Türklerinin koca - Bunu. ~il:mem !.. Fakat on
lnıparntorluğunu benliğind<>n a-ı b.r da Yörüğü yenemezler dün-
yırmıştı. E!uıeriyeti olan Türk· yada... .. . . 
ler, idaresizlik, hiyanet ve içten .. - ;orük, Çopan yenmı~. de
kundakb haklarını izhar ede- ğil mı · = ol<lular. Ve, ekseriyeti ol- - .iNet .. Çopan ı;ok evvel 
mıyan füılgarlar iAtikliil aldılar. y~ştir. 1'..'~'.lt Çopar da. es
Ve. Türkleri eroiler. ki Çopar değildir. O da pehlivan 

Ht"I" ne hal U;e, ödül almak 0 oldu. O da tehlikelidir. 
vakitki ıx·hlivanlann geçimiydi. - Yörilk Ali, daha ziyade 
Bütün yıı..z güreş koğan bir peh- altçı. mı? 
};yan kemeri altın dolu olııralı: - Hem altçı, hem üstçü ..• 
köyüne dönerdi. Ve, kuıın rahat ~tar.atı ola.ıı pehlivan .. Söyle-
ed,rdi. dim ya.. Anıavutoğludur o ..• 

ı::.;ki Zaura Deliorman bari· Pomalı:lar, kendi pcbl;yanJan. 
<·ind<'dir. Burası Deliorman sa.- nın galip gelmesini istiyorlardı. 
yılnııı..z, fakat Tuna vilB.yetiniıı Hariçten gelen bir pehlivana 
merkc·zi olduğu için her taraftan meydan vermek ietemiyorlacdı, 
ıx·lılivan gelmesi kolay idi. Ha~ onlar, Ço_~ bile çe-

E !.. Yörük Ali de kendine kinıyorlardı. ÇünJı.ıı Çopar, be
gö;·e ödü; ka?.anan bir pehlivs:ı 1i b~ peh~y8:11dı. 
olmuştu. O, nereye gitse mag- Güreş gunune. kadar ortalık
liıp olmayıp ödtil alıyordu. Kı&- ta epey~ .. dedik°9ular oldu. 
rak almıyurdu. Fakat hiç olmaz.. Herkes Yorük Ali U2Cnnde du
s.:ı bir koç, bir öküz alıyordu. nıyordu. Yörü!t Aliyi hem bir 
Ağaların verdıği para da bqJra ilt'Ye benzetemıyorlar ve, hem 
idi. Ö<lül yalnız kısırak ve öl:üz de çekiniyorlardı. Çopann da 
olmazdı. Yanında ııara.aı ve çev- göEü Yörük Alide idi. Eski ka
resi de olurdu. Yalnız pehlivan zıklarını çıkarmak istiyordu. 
parsası avuç dolu.su para ede.'- Yörük onu evire, çevire yenmiş
di. On binlerce kiŞi Sf'yirci olur- ti. Daha bil& acıaı yüreğindey
du. Bu, seyircılerin her biri peh- di •.• 
livan lan boş ~evirmezlerdi. Y &- tiüreş günü «eldi dayandı. 
nik düşen pehlivanlara bile bu, Davul zı.ım&lat· Eski Zağrayı 
para:ı kafi gelirdi. çınlatıyol\lu. Ka.,,.'.klu, y&Uğan 

Yöıiik Ali, Eski Zağrayı bil- bıçaıklı, ~vlu iri ~övdeli .ğa
miy<>rdu. Yeni görüyorou. &.ğ- 1ar meydu• çevret<!«lt;sti. 
ra iki kısımdı: Eski Zafra, Ye- Cazgır "bağırıyordu: 
nı Za,,"ra diye ayrılırdı. - Desi.eye güreşecekler mey-

Yörük Ali, artık büyükurta danı.! .• 
pehlivanı olduğundan ona göre Küçük pehlivanlar kazan di· 
güreRe hazır!~ bulunuyor- bine gelmiı,ıler, yağlanıyt>r'ardı. 
du. Baba'.>iyle Eski Zağraya DeW! güreşleri her vak?, oldu
geldiği zaman bir h~na misafir ğu l!"ibı canlı . o~du. Y~ küç\lk 
oldular.. Çalığın Zağrada ta.:u- pehliır.ınla.ı' bınb;rlerini ne cıe 
dıklan vardı. Yörük Alinin bil- çabuk yeniyorlardı. 'J'oyluğun 
yük ortadaki şöhreti etrafa ya- verdiği f'enıiı:!ııııiıı !t.<rla hribirle
yılmı.ştı. O vakitler herkes ,alı- rine ıririyoriar ve, ç:ı.r~.al:ı.k o
liv.mlarla meşgul olurdu. Mese- yuna dÜ4U'ek mağlup o! Y" rlar
li Se!Aııikte olan bir giire!')D dı.. 

B~~~.!,!~!~~!~~J 
1ııak veren bir sebep olarak dü· tır." 
ıüneoektir .'' Romanya tıc '1'icaretlm.iz 

Harbin Tahrlb&lı Bunu mliteakıp muhterem 
Harbin muhtelif memleketler- Büyük Elçimize, Romanya ile a

de yaptığı tahribatı anlatan BU- r:ımızdalıi ticaret mllna.sebetl&
yük Elçi, sözüne devam ederek: rimizin ne saf1ıııda o1duğunu 
"- Memlek('l:iınizin bugllne sordum. 

ılmdar sulh içinde kalmasını ve Suphi Tanrıöwr şu cevaplııın 
bundan ııoııra sulh içinde ~ verdi: 
cek günleri, büyüklüğünü, hıı.ya.- "- Tllrıöye ic;in ve Romanya 
1imizin kolay .kolay kavnyama- için birçok piyasa.lar tamamen 
dığı. bir nimet diye tarif etli. kapanmış vaziyettedir. Mesel&, 

Hulıtlceret Meııeleleı1 Romanya Mısırdıaıı pamuk, Yu-
Baba ile oğul arasında. bir naistandan mühim miktarda 

konUŞID& cereyan ediyormll§ gi- zeytin ve zeytinyağı almaktay· 
bi ııenderce Türk gençlerine ho- dı. Halbuki bugün Romanya.nm 
calık etmiıı bir kimsenin lisa- cenuptan mul:taç olduğu bir
nında.ıı derin bir sevgi hissinin çok mıaddeleri tedarik edebilece
tcsıneri altında onu dmleınek, ği tek pazar Türkiyedir. 
bu saatte benim için büyük bir Biz Romanyaya pamuk, tif. 
saadet oldu. Büyük Elçimize, tk, bakır, kömür, kuru meyva
-ıerce meşgul olduğu muha.- lar, balık. ze.ytin truıcsi ve zey
ceret meı.elesinin ne halde oldu- tinya.ı'fl gibi maddeler sallyoruz. I 
ğunu sordum. Birkaçsene zarfında iki mcınle-

Supbi Tannöver dedi ki: , ket ticaretinın inkişafı göze çar- ı 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal lleaer 

icabında gOnde 3 kase alınablnr. 

BI'R HAKİKAT' Sayın mOş~erHerlmizln • --.. • nazarı dıkkallne : 

"-Harp birçok milli işi.erimi- , pacak kadar sür'atli olmuştur. 
zi olduğu gibi Romanya Türk· • BiL'ıassa Romanya piyasasında. 
!erinin gti<; yolunu da kapadı. 1- pamuklanmımı tanınması iki 
ki hükiımet ara.sında tam bir meımleket arasında mübadeleye, Pırlantalı ve elmaelı ııaat demek bir kelime il• s 1 N G E R s A A T 1 demektir. ÇünkU: 
dostluk hi:»i ile tatbik edW,n bir evYt:lce tahmin edilmuniş olaıı ; Pırlantalı ve elmaslı saatlerin buton hakiki e.-safJ m<1huru olem olan st NG EA saatlerinde top!nnmııtır. 
muhaceret mukavelesi aktetmiş- bir g<'nişlik temin etti. 1 Bunun için: Saat al<>caf::n ız zaman, tereddudsilz SINGEll ••ati almalıaını.ı. Ve saatin üzerindeki &INGER 
tik. Her Rene nakli derpiş Biz dt: Romanyadan petrol ve mo.rkasma, mü.,..escmizin adresine dikkat etmeniz lllzımdır. 
edilen mıklarda göçmen gönder- müştakkatı, .kereste, kağıt için Modayı takib eden her asri kadın itin luymeU! taşlarile ve nefis i~lem<11ıle haltik•IA!n nazarı dikhti ı·el-
mek mümkün olRa idi ş;mdi bu sellüloz, canı ve şiınen<lifer ile beden böyle bir harikulAde SINGER saatine sahip olmak lldetA bir saadel!ir. 
i~ trunamoo Ü.terdi. En son har- tramvaylanmız İÇİn mamul çe- s·NGER s . Hoşa gidecek en H d. l"kt• . 
be müııcer ol.n Avrupa buhra- ille gibi m t- ddeler alıyoruz. 1939 1 aatJ makbul ve an gilzel e ıye } il 
nı, seneden seneye gönderilen dan evvel Jllecmuu kıymeti iJ<i 1 No. 82 _ D. 1>bn.a.«lı ve il pırlanf>ılı 5':ı0 ,,_ No0. 82 _ C. Mnı.sh \'e ortadaki bü.vük olmak ii-
gıiçmenıcrin adcdi.ııi kısmayı milyon lira kadıu- olan ticari ha- ~"' 
bir zarurl-t haline getirdi c-iım, son senelC'rde 20 milyon li- 1 zenı 11 pırlıan1alı 650 lira, No. 82- E. etınru.h '~ ortadaki ile iki kenarıııdaki biiyü.'· oln:ak 

Romanyudıı.:ı Bulgaristana ra raddesine çıktı. Ne yazık ki, Ü7ll'>nl ll pırlantah 800 lira. F..MSAJ,LERl G1Bt 15 SENi'~ GARANTlLİDİR. 
ilhak t'<lılen arazide 80.000 e ya- harbin deniz yolunu kapamış ol- ';ıOiiılakiıiıkaii"iıııiıSllinıigıiıier .. ı<a11atleri 1.t:ınbulda yalnız Eminönü merl<ezindeki mağazamızda satılır - lstanbuWa şubemi< 
kın Deliorman \'t Dobnıca Tür- ması nakliya.U, hem palıalıla,.,tı- • yoktur. AdrH< Si NGER SAA_T_M_•_Aa_""'"'" lotanbul, Eminönü No. a 

kü, Roo:ı:.ınya idaresinden Bul- n·•or; hem de köprülerin yıkıl- ftmım••••••••ml' 
gar ıda.reslne ge<;tiler. ması gibi sebeplerle mühim zor. ı ~ ~ıa•mmm:İİllla••••••••••••••--11\ 

Geri kalanlar deniz yollarının lukla.nı. uğratıyor. Fakat her Makinist aranıyor ş. k t. H . 
kaparon3"1, kara yollarının müş iki memlek<:tin ihtiyarı haricin- 1 r e 1 ayrı ye 
külB.t ve palııı.lılığı. diğer tarıı.f. '. de doğan müşkülat ne olursa. ' M•lotya Kösele Fabrihmızda 
tıan da bütün kuvvetlerimizle 1 olsun, Rom.82\ya hüküm.etinin. Dil<'! ?.lotörüniı id<ıre edec•k btr Yaz &.atinin tatbiki dolayısiyle 1 Nisan 942 Çarııaınlıoı 

,.,. ' c giinünden itibaren: milli miıdafaamızı hazırladı'"- Tür. ki"e t~in duyduğu dostluk j makinıst<o ıhtiyaç vardıı. 
ınız için muhacerete mühim pa- ve hüklımetimizin Romanya Ankara C..ddesı No: 80... •· 
ra1ar tahsis etmek imk.iuı.sızlığı hakkındaki eski ve derin dost- maı Azmi Matbaa•••• muraact Gösterilen lüzum üzerine fit"!°erden kııldınlınuı olan ilk ve 
hetic .. ;ı ycrlt-rinden hareket e- luk temayülleri me\"cut müşkü-ı son RuıneJi ve Anıul-Otu po.;talaruun kemakan 21,10 Vt 21,15 
demediler !atı her gün yeniyor ve yavaıı ta ~ ~ de Köprüden harek(t ettirileceği ilıl.ıı olunur. 

Rom&n:vıuun Göı.~nliYi olsa iki mı:n~leketın alış verişi RADYO PROGRAMI -----------------Mıızaı.ttt ehemmıy<:tmı arttmırnk devam 
Reımıı.nya hüklımeti, arazi.ııi edıvor." - Sat / k L ko~ ....... ·ı A .. anıyor 

Bulpristana geçen ve kendileril Büyük Elçimiz. ne zıa.nuın ha.- - 28 MART 1942 l l O H«>Vl 1 ' 

Türkb·eye muhaceret tiden göç- reket edeceği hakkın<l:ılri ımale Ork•·ıtr··· Odun ve kömür ile müteharrik müceddet veya müsta:tiıel 
eni b 7 .30 Pı-ogr .:ım ~ 

m erin parasını mukavele mu-
1 

karl'ı şu ceva ı wrmiştır: 19.30 Ajans ev93.fı kuru veya sulu buhar 60 illi 100 buhar beygir kuvvetinde 
cibiııce hükiınıetimize t.ediye et- .. ....._ lstanbulda kısa bit' müd-

7
'
33 Marşlar fübcrlerı bir lokomobil almak ·istiyorum. Satmak istiyenlerin a.şağıdalı:i 

melde hi~bir müşkülat göster- det d~ha kald:ıktaıı soma nisan 7.4
5 ~!':~1crı 19.45 Kahramanlı!.: adre.;ıme müracaatları ilan c' ·>nur. 

medi. Şüpheı.iz muharebe bit-ı başında Roma.nyaya avdet ede- De.tan!arı 
tikten sonra goode kalan Türk- ceğim." ••• a.oo !;~~-;:::: ı9 .55 Rumel! ADRES : Kaslru.noııu'da Un Fıııbrikaaı Sahibi Tahir Koçoğhı 

Esaı Ne. 

Satılık Emlak 
Emlak ve Eytam Bankasından ! 

•. .. .. ...,.,,., Kıymeti 

1 flti7 

x 1142 

U~ktid.ır , lh-.;111iyl.' Mah. Sultaniye 90knft e!'ki 31.l, mu ... 
kerrer No.1u 327 92 n1ctcc nıurabat arsa. 
llobekte, Koyiçi mahallesınde, Kıt:se (inşirah) c:ıddffin
dl efki 46. yeni 58 numa 1ı 447 metre nıu.rabbaı ananın 
3/4 hi•. 

T. Llr•aı 

164.-

~03-

13.30 Program TürkUleri 
ı3.33 Oyun 20.ı5 Radyo 

lfavaları 

13.45 Ajans 
Haber!Eıı 

. . ...... JA~~ııcum-
hur b:ındoou 

18.00 Program 
18.03 Çocuk 

K!übü 
18.4..5 Ziraaı 

TnkvlınJ 

18.55 Dans 

Gaı.etesi 

20 .45 8etn3iler 
21 nn v .. _.. .... 
2I.15 Müzik 
21.45 Kahramanlık 

.!\lenkıbeleri 

22.00 Salon 
Orkestrası 

22.30 Ajans 
H•berleri 

22.45 Program 

"ı~s:; B<-tıek. eoki Bebek Yenimahalle, :renibar 00Jaıgınc!3 edı.1 755.- ı Askerlik /.ı/eri ı 
Yf"Il..i 2 nwnnraıı 151 metre murabbaı araa. Y _ 

1336 Rı•yoğlu, Bülbii! Moh. T.uran (Macar) cadd""! vafl<ı 41, 241.- .. ____________ .. 

ada 573. par!'el 32. kapı eaikİ 75, yeni 77 No.lu ı 18 metre 
murabbaı ııı.rsa. 

1413 UsküctHr, &-lômf Ali Mab. Selbmsız crıddesi t:n eski 264, 103.
e&ki 268, yetti 234 NoJu 103,42 ınetre mur.:ıbbtı.ı an:a. 

1~13 Kumkapı, J\folıoinehotı:n Mah. Su terazisi sckoğı pafta 317.
lJ 4. nd..ı 721, pur~el 37, kapı etiki 8, yeni 10 No.lu 37 met-
re ınurabbaı aralıcı olan kirglr evin 3/16 hl<-scsi. 

1643 Kadıköy, Bost.ıncı Mah. Çatal çeme sokafınd• hori\a 48, 253.
k .. pı eski 11 No.lu 126,42 metre n~urabbaı 31'58, 

1645 K•dı!ı.oy. Bootancı mahallem Çataı ç .. me soka~ında ha- 278.
rita 50, kapı eski 11 No.lu JS7,91 ınet.ce murabbaı aröa. 

16441 Kudıköy, Bostancı Mah. Çal,lJ çeşme sok$nda, harıta 276.-
51, kapı eski 11 No.lu 137,91 metre murJ.bOOı ar.sa. 

ı..47 Kadıköy, Bo>tancı Mah. Çata\ çeşme sokai;ında harib 276.-
52, kapı eski 11, yenı 52 No.lu 137 ,91 metre murabbaı orsa. 

lHı Kadıko;y, Bootancı Mab. Çatal Çe+me soknfında hı:rita 53, 27&.
k•ııı eckl ıı. y<'Tli 53 No.lu 137,91 met ·e murabbAı arsa. 

lNI ıc..dıköır, ııu.tanı:ı Mail. Çı.taı <;e1nıe sokailmda harita 276.
~4, ~•Pi eski 11, yeıU 54 No.lu 137,91 metre murat.bı arsa. 

lll6n Kadıldiy, llostancı M•h. Çatal QejJlle ı;ok•i!:ında harita 55, 27t.
kapı e i 11, ycoi 55 No.lu 137,91 rnetre murabbaı 3J'sa, 

1651 K:.dıköy, Bostancı Mah. Çatal çeı;me sokağında harita 56, 276.
k'"'pı eski 11, :rent 56 No.lu 137 91 metr~ murabbaı arıa. 

1852 Kadıköy, B.tct•ııcı Mak. Çatal çeıme sokalırıda narıta 57, 230.
kapı e-ki 11, yeni 57 No.lu 114.,93 nıetre murat:ıbaı arsa. 

1663 Ka8tköy1 :SC..tancı Mah. Ç.alaJ ç{!Şllle soJ .. ajında horit.a 58, 230.
kapı et;ki 11, yeni 58 No.lu 114,g3 metre murabbaı arsa. 

1654 K;,dıköy, Bpstan<:ı Mnh. Ça~ çeşme sokakında h:ırlta 59, 367.
kapı eşki 11, yc:ıı 59 No.lu 183,81 metre murabbaı arsa. 

2153 Beyotlu, (Galata) Hacı Mimi (Bayaut) Mab, Marya (Re- 23a.
vani) sokai1nda eski 5, 7, ~ni 5, 7 No.lu ta.hm.inen 46.66 
metre murabbaı arsa. 

2222 Beyoglu, Yenişehir Mah, Cabato (Çavdar) sokağ;ında eslti 8'2.-
11/23, yeni 11, 13, 15, l'l, 18; 21, 23 No.lu tahminen 382 
metre murabbaı ana. 

~ Eminönil, Şeyh Mehmet GeylAnl Mab, Arpacılar cadde- 2.18.
sinde paft:\ 18, ada 408, parsel 16, kapı eski 29, yeni 38 
No.lu Şapçı Hanı altında 41,50 metre murabbaı havo.sız 
kirg!r dül<J<Arun 3140 hls.•esi. 

2484 Beyo~lu, Tom!<>m Mah. Sa!Atin Odnlan çıkmazı, pafta 35, IH.
ada 825, parsel 115, kapı eııkl 15, yenJ 3 Nplu 61,25 metre 
murabbaı arsa. 

2661 tlsküd"r, kf'diye Mah. esk! Kilçilk Çittekavak, yenı t- 202.
mam Galip sokağında eski 25, yenı 23 No.lu 103 metre 
murabbaı harap ev. 

Yukarda adresi ve tafsll4tı yazılı ı•~er P4.'İll para ile ve a
ı:ılı: arttırma usulile sablocaktır, 

Müzayedeye !şUr~k edecekler mı*adder kıymetin ;ril7.de onu nisbetirde 
teın!nat yatırmaları IAzımdır. 

ihale 9/4/942 Perşembe gilnil ıaat onda~r. Sabş esnasında verilen 
bedel mukadder kıymeti geçti&i tekdirde teminat akçesı derhnl arttırılını
:;nrak ihale kimin uhde$ine icra edilirse teminat akçesı ona !kmM etti
rilecektir. 

Fatih A•. Şubeaı Reialli:ainden: 
P. Yb. Nuri 324/101 Şub<oye m\l-

racaat. 

* Betıktat Aa. Şubeeinden: 
Emekli Deniz ön YOı.baş1sı Çorlu

lu Sefer oğlu Mustafa (1739). 
Emekli Denlz Güverte Yüzbaşısı 

Melunet oğlu Mehmet Cemil Bayın
dır (1049). 

Yedek Top Teitmerıı Ahmet ojlu 
Fuat Kıbrıs ( 43384~. 

Bu subayların pek a<:ele şubeınlu 
müraosatıan ilAn olunur. 

* Befikt•t Aa. Şubeelnden: 
Kurmay Alb<ıy General Servet oğ

lu Mustafa F.dip 314-29 bemize 
pek acele müracaatı. Etmedlll tak
<lirde 1076 nyı!ı kanunun madde! 
mah8usuna göre muamele yapılacağı. 

* Beyo61u Yerli Aok.erllk fub .. J 

8AfkanlıAından: 

Aşağıda sınıfı ve ıiltbesı yazılı Yd. 
Sb.lann acele şubeye milracaatlan 
i\An olunur, 

Yd. Top. Tı:;n. Ali Kemaı oilu Ze
ki Kuneralp (52758). 

y d. Top. Tgm. Hasan <>i!U ı.ma11 
Uyıur Rize 331 (53730). 

(3233-534()) 

Beyoğlu Halkevinder:ı : 
Beyoğlu H•lkev1ndeR: 
2 ncı !nönü Zaferinin 21 ncı 1J]dö

nilmü miln:ısebetJe 1 Nisan 942 
Carramba günü saat 18 de Halkev!
mlzin Tepebaşındak! Merkez bina
Sl!lda bir toplanb yapılacaktır. 

l - !stik!Al Marjl. 
2 - Konferans. 
S - Koro koı-.i, 

7 2 saat ça lmıı 
Dördüncü Vakıf H.anda eaa.t

çiliü yapaıı Brosso'nun çırağı 
Rauf muhtelif zamanlıı.rda dük· 
kandan 72 adet aaat c;almıştır. 
Rauf, kıymeti '""n küsur lirayı 
bulan bu saa;t.lE>ı·• uç yüz liraya 
başkalarına s.ı " "M•ır. 

Suçlu yakalana.rJ.K diin Adli
yeye teslim edilınistir. 

(!;hisarlar O.Müdürlüğünden 1 
1 - Plolın. ~~ tnaıne ve tllritnarnest mucibince 27 /2/942 tarihinde atık 

•kfiıltme usul.ile ihalesi yopılncaııı irnn olunan ( 10) kalem metruşat illi ıe
raiti .. bıka dairosınde 31/3/942 Salı giinil saat 9.30 a bıralı:ılmıştır, 

2 - MulıammM bedell (2256) l.iıa ve % 7,5 muvakkat teminııtı (168# 
lira (20) kuruytuı·. 

3 - Plan, i•rtname ve taı:ifnııme •Öl<ü gCÇ<>A 6111>«1.• iıet" llllıı eöıilJe. 
bilir. 

4' - lateklilerin ~ksilbne için tayin olunan f(ln ve saatte % 7,5 (iı-
vmme para.sile birllkte mezl<fu komisyona müracaatlan. (3591) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Aş"gıda c!l1l! ve miktarı yarılı meh-ıışatm pptmlmosı açık eli· 
f>ilt.ıneye konulmUŞtur. 

2 - Muhammen bedel 2715 liratıır. 

3 - isteklilerin 2490 f;ayılı kanunla araıulan belgeler ve " 7,ft pey ak· 
çelerile birlikte 3/4/942 Cuma günü oaat 14 de Bafmüdürlük hi.ıuıomrl;ıl!; 
Komisyona ııelmeleri. 

NOT: R-'.m ve prtna.meler her ıln Levazım Servı.incf.e 9iriilettlflr, 

Ad ot Cinsi 
1 Ya:u'hane (Bs§memuriıık lgin) 

Y;,zıhane koltıığU 

" .. 
1 Telefon masa..~ı 
2 Srındslye 

1 'tütilphane 
7 Masa (Memurlar !Çin, 

10 Sandal,ya (M.,.,,urbır lçltı1 
1 Dakülo mll>83ı 
2 Mu ıyene memuru m..sası 
.2 ).[ua~ mem\IJ"U sa:Na-·,._ 
2 D<>rya dola.bı 

2 Şef ma•ası 
2 Şef koltulu 
2 Yedek saı,d•lye 
2 D•kti!o masası 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 

(~17) 

JtDnaJııe lldlll: -. - ....,._, ıoo.-.... 7'fft ...., .,_ .,. 
AJoım ..... : .. 

...... ~ .... - .......... ollltl 
.... w~•w•ıw1ı•· tt• ""' loHıttVe ...... 

&ıruı ~ kUmbaralı •• ..,__ 7 ıııt ~ -
n ao 11ıw1 b<ılaıwılca ......ı.. t cWıı ~ .kur'a ııe ...ıı+sı 
ıılba .,.. lknıınl3'• delıt.!ttakbr 
4 ...... ı.- LINllk 4.000 Lir• f 100 •d..a llO L:o.ı.k ..._ LIN 

J • - • ıı..ooo • ıro • 411 • 4.ltHI • 

~ : :: : !: : , ,IO » !!it • l.lot • 

DlıtKA'r. H-)llanrıdıl<I JW81ar bir ıre<1e !çl!.<!,, llO llnı<lau. ..... 
1steklı1erln teminat akçes~ nütuo tezkeresi ve !iç kıta fotolroila blrlikto 

bildirilen ıün ve saate kadar şubernlz J:;mJ.'ik Servisine gelmeleri. 
e.hlbt A. Cemıleddln 8ınn,;ooıu 4111m!yen!Me lkrıımi.:-e 'llklıtı ıalı:dl!"do ~ 20 ftlz'vi71e .,...,...,kUr 

NOT: X iiafcUi ı::ayrimenkullerin Uı;ı.leei Umum Müdürlüğün tasvibine 
Nqrtyat MUdUrU: M. Bara. Korayı! Jtur'alar -ıe diırt defa 11 Mart, ll İ.lıuinMa, U Ey• 

tafsilatı bütün İmparatorluk di- ~ gilreşlerinden smıra 
yarma yayılırdı. Bu sebeple Yö- kilçükorta gurc.ıleri oldu. Ni!ıar 
rüJı. Alinin de büyükortadaki yet sıra b\lyükorta güreglerine 
muvaffakıyetleri etrafa yayıl- geldi. Cazgır, bağınyordu: 
~ bulunuvordu. ·Arkaaı var) anedlldikten sonra yııpılocak\.ır. (825--37'>7) 

Buı!dıAı yor: (H. Bekir GU<110ylar ve lli1 ve U Birincikil.ııuu tarihlerinde ç~kU.. 
A. Cemaleddln Saraçc;Olu matb.aa.Aı) ••••--m••------11'2-•m•m;;;::?ı:!l'!'.ill!ti'i'I' 


