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Vichy v~_de Zirai Koordinasyon 
Ciaulle'culer ----

Riom Adalet 
Divanında 

suveyse ay 
tutulurken hücum 

f 
Fran a ıçin 1'a harpten 
zaronız ~ıkmanın hiricı/c 
ilıli•all edd •ıitte/ı'lcl•ri
nin 6•le6 •ıdir. B•nıla IJir 
Fra urn plıed olamaz. 
Fakat. rıtof ıp olduk, mag
lu6ig,lın ezas nı çekme
/ gir, gıbi t>rk<kçe olmıgan 
c-• lı le- Fro .. ız r h ç 
y kı ıgan mıı' ·n r te-
v• lıül ıle o :nJuruga 
6ogunlan11ı 11 'focak Fra11-
111zlar •az.alil o .ı nan ·ş 
Jejııü-. Hatla. o zaman 
General tl• Gaal• laerek•
linin 6il• Fran• gı lcarlara
••rna•ır.ı:lan Jcorkula6ilir. 

Diln Ziraat Vekillniıı riyasetinde 
yapılan toplant a ekim işinin 
pllinlaştırılması görüşüldü 

4 (Yeni S hah) -
7. ra.at Vck • 

riyasetin b h 
onra olmak üzere 

ktedilmi tir. Bu ç-
Vckllet ziraat müte
stihsali arttımıa n
rhiğü ve devlet zi

tm !eri erkinı hazır bu
lun l 1 r i r. 

i t hsalimizin arttml
ması, yenı devlet zir "t mınta
kalanmn tesbitl, senelere göre 
ekim meselelerinin planl tınl
ması ve ziraatc:ıl n ız ara ın
da bir koordi asyon temini i -

- - oo--

600 kişi öldü, 
1000 kadar 
yaratı var 

leri g ü ülmü tüı·. Zirai h;tih
sa in her sene çok müh m mik
t d arttınlm ı iç n y ni ve 
e sh t dbirlere teves iıl edile
ceği söylenmektedir. 

MeıJela, pamuk mınt kaların
da yetişmesi güç olan, fakat 
mahalli h Ikın gıda mad eaı sı-
kıntısı çekm me i iç'n ek lm k
te ı bazı hub ıbat madd ı ri 
ektir lm"vecek, buna mukabil 
p muk ıstih linin artın ı için 
şimaiye kadar bu ·.,le ugra mı-
yanlara ı· m ol ı a de ve 
ma.lzo.-ncler temin edilecektir. 

General 
Vavel 

Felemenk Hindls
lanının muhaf a
zası ümitsizmiş I 

Yeni Delhi, 4 (A.A.) - A -
kel sözeU, General Wavell'in .son 
günlerde Singapur'da bir tayya
re k~ geçirdiği hakkındaki 
haberi yalanlamıttır. S&cll Ge
neral Wavell'ia karanlıkta aya
ğının kayıp düştUğünil, fakat 
şimdi kendısinin çok İ) i \'aziy et
te olduğun t sö) !emiştir. 

General Wavell'in Hindistan 
b ş kom tanlığın& ta\ ininden 
oo yı DlE'JDDumyetini bild ren 
iöZc , Bırrnanya yolunun ka
pannuş oldugunu ~ lanlaınu 
tır. 

~ ddı .. ı mı •ıart•bf'f.-ı·in f".e!"f'~an etti ı Cava adamnı 'e f'trafını 
ı;; t"rir harita... 

Cat ~~~ vaziyG~ 
o--

Müttef.kler 
dayanıyor 

---0---
.Japt1nlar Port • 
Dar,·ha'e tekrar 
hlr hava akını 

y lptdar 

cr;pps diyor ki : 
"ZAFER 
BİZİMDİR,, 

cc Yem d&nyanın 
llural•9aoda ayn• 
kahra•anlıkla 

heralw.r olalınt)) 

Dün eski hava nazırı 
isticvap edildi 

Rıom, 4 (A.A.) - Celse sa
at 13,30 da açılmıştır. Suçlula
rın hepsi hazır bulunuyordu. 
~ eski hava nazırı M. Guy 
lachambre ın sorgusunun yapıl 
masına tahsis edilmişti. 

Eski nazır, 1936 dan 1938 e 
kadıır yalnız 761 tayyare ısmar 

ı dığını söylemi, ve bu mikta
rın Almanyamn b"r aylık ıstıh
alı olduğunu ilave ettni tir. fs-

• ıarlanan b ı yekundan yalnız 
o tanesi fabrıkalardan çıkını -

ur. Mumaileyh, o zaman fabr· -
kaJ nn az olduğunu, işçi ve mal 
zemcnin noksan oldugunu soyle 
mı. s:mayıin bütün kabıli etle
rını seferber hale getirdıgini, 
hat i b"rleşik Amerıkaya, lsvı 
reye, Hollandaya ve Abnanyaya 
r..ı.akincler ve iletler ısmarlan
dıJCinı fakat yalnız Loire ve 
Morane g bi iki yeni tip mevcut 
bulunduğunu kaydet.mi tir. 

M. Lachambre, Daladier'den 
htiyük ölçüde fiili yardım gör-

[ l.A. telgn.ıfla ı ulan IAllldra, 4 cA.A.) _ Sir Straf dugünü (5 numaralı) planla 
h 1.(isu e.dı m · ti 1 f o d Cripps, doğu ve cenup As- derpış edilen sipari lerin tatb -

Tokyoya gelen habeı lere gt>- )'a memleJietJerine radyoda söy kı ıçin 5 milvarlık bır tahsis t 
re, C va ada ı s hilinın şiina- ledıği bir nutukta harb n türlti aldığını soyleİniştir. 
linde bulunan çok önemli üsler- " fhalAnnı gözden geçınnis ve Reis Cous, 1 Nisan 1939 d 
le mu\•a la merkezleri Japon- şımd ki durumu anlatarak de- 1~78 tayyare vapılması ı·z . 
lar tar f ndan işgal edılmi t r. mı tir kı: geldığiue ısaret etmiş ve Eyi· 

Saygon'dan u m lfunat veri- j "Buyiık Brıtanya ıle Domin- 939 da yalnız 442 av, 52 ke if 
liyor: "Cavadaki vazıyete dair yonlan t hl keyı her zamankin- \e hepsi eski olmak Ü7.ere bom
olan haberler, oldukça tezadlı- d1.;.n ziyade anlamışlardır. h u Y' areJerı bulunduğmıu söy 
dır. Batavya, J ponların kara- B"liyoruz ki önümuzdekı za- lcmıHtir. 
ya çık klan bölgelerden hic: i- manlar ~etindir, gil<:tilr. Zafer (Sonu Sa. 3 Sü. S dt>) 
lerlemediklenni bildirdigi h ld U tune kuracağımız yeııi ve da-1 -----------
Tokyo r ... dyosu Ja n kuvvetle- ha eaadetli medenıyet imklnla
rlnden bazılarının Bandoeng rı bu harbin imtihanlarınd n ve 
yakınında bulunduklannı söyle- M:ıl.ıtnndan doğacaktır., 
yor. Me"\ cut yegane sarih ma- S1r Strafford Cnpps doğnı
lfunat b'"tiln Cava arazisi U e- dan doğruya Avu turalya ve 
rind şıdd tıi hava muharebe.e- Yt.m Zelandaya dem tir kı: 
rı yapı? ıgma dair olan haber- "Düt;manımız Japonların ı ı-
lerd n ib ı ttiı. dt:hı venıhnl ri ı ın A' ustu 1-

To J o, Borneo'nun tam mile la 'e Y t"nı Zf-1 nda müdafaası
Ja.pon illtrolü altında. bulun- n ne kadar hayati oldugunu an 
duğt n r Swnat,,. ı -uz.. Başka harp h 1 rin-
rada Japon k taları Muara . d b. pt ' 
Bung() ya varcı l rdır. )- m kt.a olduğunuz ard dan 

Felemenk teblığınde deni vor a vı ütıhar ' m npettar ık 
k.: "C v istila evr inde kı J ıı y rU? .. 

• 
ipekli Do 
Bu Sanatla meşgul olanların bir coll 
muaf igetlerden lsti/ade edecekleri 

haber verilmektedir 

Sözcii yolun ru:ağı tarafları
nın bclkı islememekte o!du,:;u 
ihtimalini ileri sürmüş, fakat (Sonu uyfa 3 aUturı 6 da) tSonu .avfa 3 ıut n 4 dl) 

yolun Laşıo dan şimale doğru -----------------------
muhakkak surette açık bulun-

'at?ıar nıtitaaıı k olarak, kU\ - ~ ~trat ·o d Crıp l!I, J pon 

abilmek ve şe
n tarzda eriş
ne) yakın b"r 

s ettı. Fransa 
tazyık gorü

~ r ve daima ki mU.ttefik ne 
lı an t etmi c zorlanıyor. Ma
re ı Petaın' :ı mütereddit bir 
mukavemeti l lma;aydı şinıcıi 
iktidar mevku e büyük nisbet
te yerleşmiş beşinci kol men

ları Fransayı tamiri imkan
s b r duruma çoktan sokar
lardı. 

Fransa için bu harpten zar r
sı ç Jmuının birlelk ihtimali 
eskı mUttefiklerlnin galebesidir. 
Bun bır Fransızın şüphesi 
olamaz. Fakat: mağliip olduk, 
m JUbiyet.in cezasını çekmeli
yız, gibi erkekçe olmıyaıı ve he
le Fransızl r hıç ."nkışmıyan 
mıskin bir tevekkül ıle boyun
dunıga. boyunlarını uz.atacak 
Fransızlar geıriilürse 
i degi ir. Hattl o za 
ral de Gaule har k 
Fransayı kurtaı am 
korkulabilir. 

Fransa içın teh 
teml kelerin Ge 
elme dllşmesı ve 
harp devam ettigı ır < 
giliz ve Amerikan kuvvetleri 
tarafından muvakkaten kontrol 
ed lmesi degıldır. Çünkü Gene
r 1 de Gaule çıkmayıp da Fran
s yalmz kalsaydı ve harp düş
manların lebesile neticelen
seydi bu m lstemlek ler sulh 
daki:kasınd zaten Fransanm 
elinden alınacaktı. Şimdi Gene.
ral de Gaule Fııınsanın hakiki 
'hır kurtuluşu için çalışıyor ve 
müttefikleri ezdinde eski Fran 

yı yaşatı r. Bu ı b rl v. ne 
- k dar sammı ve mu ir ol r

Fr ais lı nok 
yük bır gar nti elde et · 

duğ-wıu kaydeylemıstir. 
Tokyo, -i (A.A.) - D.N.B. : 
Wavell'in tekıar Hindista.n'a 

~ılması keyfıyetinin Tok:yo 
mahfillerinde uyandırdığı ın
tiba, İngiltere ıle Bırlel}lk Ame
rikanın Felemenk Hındistanmı 
muhafaza etmek hususunda ü
mitleri kalmadığı yolundadır. 

Hindistan için 
Londra i e Berlin 
arasında sert bir 
münakaıa baıladı 

:&:..ondra, 4 <A.A.) - Uzak 
Şarkta Jaı:.:>n muvaf.föJnyetlerı
nin birbirini kovalam&ijı Hindis 
tan meselesini ilk plina koy
maktadır. 

~fihverin Hindi tandakl ni
yetl~ri, Hindistanda, sonradan 
ist' ade için ihtilatlar 'e fikir 
anlaşmazlıklan doğurmak malt
endile birkaç zamandan b .... ri çok 
bUyUk bir şiddetle ba9layan rad 
yo neşriyatı ile sabit olmakta
dır. 

Hindistan halkı, kendi haki
ki n enfaatıeri yolunda. harekete 
gec ektedır. Yani, uzun zaman 
cok bUyük engeller gibi gözü
k n ihtilaflar, azalmakta ve müş 
te ek bir ni3et ıaktadı ... 
3ununla alakalı o ı k Hint 
şeflerinden Raca Gopa' aı 11 
ya tığı ke in d meç kaydedıle· 
bılır. 

Raca Gopa!aşari, dun, Mad
ras.aa demiştir ki. 

"Memleketin mUd faası için 
harekete ge ır.e~e değer. Hürri
yet mUdaf sının ilham ett ği 
enerjileri bırle tırırsek b 'tthı 
ınsan kaynaklanmızla ve İn U
terenın, Çinin ve Amer kanın 
yardımı ile tecayüze mukave
mette mu f "ak ol c gım za e

bulun b liriz. Ba a çare 

. Fransanm li Ge- n, ............... . 
de G ul hare 

yetindedir 
Jlöleyln Vahid YALCIN 

AFRIKADA 
--o---

lnoirz tayyareleri 
Bingaziyi yine 

bombardıman etti 
Mlhverciler Tobruk 

çevresinde devamli bir 
hava faaliyeti gösterdiler 

[..ıt..A. telgrafları>ı<km 
h iilô8'1 edilnıişti l 

Alınan ordula.n ba~kuman-
danlığmın teblıgınde şunlar ) a
zılıdır: 

'Afıik malinde SUve)'.t ka
nahnda E kabi'lt çol~ 1'e btl
yftk Acıg l cenubu Q a
lanı tesisi rine sav tqyarele
rimiz tar ından taarrn ar ya. 
pılmış, infılikl ı olmu tur."' 

İtalyan orduları umumi ka
rargahının tebligınde demli) or 
ki: "Cenu i Lıbya.ya akın ) apan 
düşman mot<jrlü t eKkülle ı 

(Sorıu aayfa a ıütun 1 de) 

Hollanda Kralicıısi 
1 

RUSYA'DA 

Sovyetler St~raya 
Russa'da Alman 

mevzilerine gırJıler 

\Sonu .. yfa 3 1Gtu11 6 de) 

Pasifik'te 

onan ı cocuklar 
Bunların bir kısını lzmire, bi1' 

kısmı da lstanbuld~ Balıklı hasta 
hanesine yerıeşt rılecek 

'"""""""-----
Türk Tütünluri aranıyor 

J Anka.ra mur abırımız telefonla bi d1r yor f 
r ilrmekt olan Dum 

Yunan ocugunu meın-



[ ~ VACILIK BAHlsLF.Ri) (...._ ___ E_H __ I ___ H_A_B_E_R __ L_E_A ____ I_) -1.=:.:.:~ 
\~ b•t 1 o Cl ··mr··- ve Aktar cpartımanı cinayeti dava- Okuyucu Voleybol-·~ .... , a ı 8 e, Y zen inhisarlar Dllıı=:e=jimm· 
E a e ve uçan kale vekili ısına dün "ğırcazada başlandı Bir,!rlY~~:"' ~=:~~ 

Dün sabah 
Ankara dan 

ıehrlmize geldi 

Suçlular müthiş cinayeti 
teferruatile itiraf ediyor 

T • ı.paa donanma, artık eskisi 
gibi, hdret ifade etmiyor, kuvvetli 
~ k•vvetli bawaeıhkla eski· 

ı:nden daha çok muvaffak olacaktır 
----~~~~-... --~~~~~ Gümrük Ye lnhisarlar Vekili 

B. Raif Karadeniz dUıı aabah Bundan bir müddet evvel Be- gecesinde UçUmtlıı de Haydann 
.AıHara ekspresi.le §ehrimı.ze yoğlunda Lobon putıNmMinin odasındaydık. Haydar, tabanca I 
getrııiştir. Vekil Haydarpaşa karşısında Aktar apa:rtıman.ın- ile Hüseyine ateş etti. Sonr& ba
gannda belediye ve viliyet er- da i enen korkunç l>ir cinaye- na dönerek: 

Yazan: Em. HY. Bnb. 1. Bedri CELASIN 

E 8idDlt!f Jrate decftlbms __.ad& bir brgdaşna ohırsa ünile inhiaarlar ve gümrük tin mahkemesıne dün baolan- - Haydi! Ne dunıyonnm. 
mUstahkem mevkileriıt netice ne olar? müdürleri tarafından kar§ll.an- ım.ıfbr. Şunun leaıbma balralım, dedi. 
memleket mtıdafaasında Bunun lıatkmda fil yolda tıir mıştır. B. Raif Karadeniz ak· Maznunlardan Haydar mah- İkimiz birden HUseyinin Us-

kttuğu yer ve kazandığı onem mütalea yüritebiliria: Uçan k&· pm geç vakte kadar inhisarlar kemede ilk tahkikatı e nasında tüne çullandık. Bir kuşakla bo
aıat6mdur. lelerin tJelli bqb. vaınflarmdan umum müdurluğim.d tetkikler- verd"ği ifadeyi tamamen ink.8.r ğa.zım sıktık ve öldüğüne ada· 

Sabit kaleler; zamanımızda (sür'at, ta'YBil, tapiığı llil8.hlar) de bulunmuştur. etmiş ve cinayetin Mehmet ta- makıllı kanaat getirdikten son-
m&rtahkem hatlara çevrildi, bu- lbeJiımındın aveılara Ü8tÜD. olup Vekil uehrimi.3de birkaç gün r fından işlendiğini söylemiştir. ra, kapının dibinde duran elek
rada hat bir ifadedir. Hakika.- olmadığuı:ı da tetkik etmek la- kalacak ve bu müddet zarfında A.. ' teakılıen söz verilen Mehnıe' trik teli ile boynu.na büyük ıbir 
ten bu hat yine birbirini Jronr auıadlr. gümrük başmüdürlüğü ile mu- ıbu korkunç cinayetin tafsi· taş bağladık ve kuyuya attık. 
yan tahkimat gruplanndan mey EPr ucan kaleler iahnleri gi- hafaza ba müdürlüklerine gide- la.tını şöyle anlatmıştır: Sonra kan bulanan yorgan ve 
dana gefmig birer silsile, kale tııi bat.tal değiller de JronJamak- rek tetkiklerde bulunacaktır. - Haydar, Hi.iseyini öldür- y~tak çarşafları ile yerleri te
manzumestdtr . .Asnmızda tahki- ıa yetŞlemiy_,. kaMr sür'at- .Münakalat Vekilinbı Tetkikleri mek niyetinde olduğunu bana. !11 z.~edik. Duvara f!lkıran k~ 
mat: yalnız müdafaa için değil, ıı illele:ı- '8.Jd:Pıerine irililemi· Evvelki gün şehrimize gelen söyledi. Aralarında kan davası ~t!-1lle d~ badana yaptık. Huse
ltuvvetlerin taarruzu için ve bia 7eceJE kadar tanDlan nna ya- ?ılünakalit Vekilı Amiral B. varmış. Cumhuriyet bayramının yının cebınde bulunan paralan 
laalde taaruz içın de kııilaııılıyor. ai ~ yükeek irtifalara çıkı- Fahri Engin düa sai>ah posta, ----------- aldıktan sonra elbiseleri de ku-

Sahil kaleleri: Bıuılar düşına.- JWlana. itte o zamaa hava mu- telgraf. telefon m ürluğüne yuya attık. Haydar tabancayı 
111a denizden bulon ,eklinde Mrebelerinde bir değipte hasıl giderek öğleye kadar tetkikler- Kömürcülere kapının yanında !bulunan saatçı 
,.apacağı bir çıkarma hareketi- olacaktır. dıe ))uhmmq ve bu arada posta kok verildi dükkanının üstüne sakla*" Fa.-
ile karşı evvelden yapılan kıyt Banlar kara ve deniz hedef- telgraf müduril B. M ar De- kat hemşeıisini anyan •raJıi-
tahkimabdır. Bunda esas. çıkar- ı.iDe taarruz eırJecelderinde bu riner'den posta işlcı iılıize dair Etibank, halka dağıtılmak Q. miıı po"lise müracaat etmesi tı-
ma.ya elverişll lhnaa ve plajlar-- taamız için müsait fırsatlar izahat alnut ve bilihara lstan- ~ r.ehrimiıcıeki muhtelil k.i:- zerille mesele meydana çıkb." 
Ja memleket içine nüfuza mü- kolhyabileeekler ve balabilecek- l bul posta telgraf muavinlikleri mürcillere ye .. •iden 1500 toa kö- Maznunlardan sonra polisten 
l&it yol ve vadileri örten tadı- lel'dir. ı ~islerile idarı muavinlik ka.- mür tevzi etmıı:ıtir. Asım, Haydar ve 7'eki de din· 
kimattır. Anavatandan uzak Seyahat esnamnda, yer silMı- !emmi ayn, ayn gezmiştir. Öğ· B~ kömürluiıı Jwka dağıtıl- lenmişlerdir. 
-..w-.A ... donanma isleri için de 1arınd.uı, llçak aavarlardan kork leden acmra mıntaka ııman reıs- m:ıımu temin için kömuı·cüler Mahkeme, diğer şahitlerin' 
j.~~ mazlar. Çiiokü bwıların zırhtan liğine giderek titkiklerine de- çok sıkı bir kontrola tabi tutu- dinlenmesi için ba§ka bir gilne 

Her iki kalede hava sit.ihlan ba§ka yi1kaek hızlan cıla ken- vam etmiltir. Jacaklardır. bırakılmı§tır. 1 

b.kaa etmeden yalmz mubasa.- di ailihlan ve muka.Yemetleri 1 Bit,~ Cemt)'eU 
,a topçusunun ve gemi toplan· demek ohar. EsaıseG tayyareye TopJaat.. 
em temn ~ Gızfemi· ı karşı tayyare müessirdir. Daha Bağçıvanlar Cemıyeti senelik 
re 4e WıJa göre ebemmiıYet ve- düşük nsıfta tayyareler bile heyeti umumiye toplantısını 14: ..--
rillrdi. Bugunkil terakkiler kar- yer silihlarmdan )tek müteessir şubatta yapmı tı. Fakat top • r Üç kafadar 

' pmıda i§ p değişti. Bir defa olmuyorlar. Netice §Udıır: Uçan Jantı sonunda yapılan int hap 
llava gözet melerine karşı bir kaleler hava sililarmın zayıf ve mUnakaph obnu§ ve cemiyete 
tstifakaımn gizlenmem pe.IC kolay :trass s tarafl:ırmı örtebilirse o kayıtlı bulunmıyan bağçıvanla-
41eği!dir. Ustten, arkadan, :ran- vakit çok enteresan hareketlere na da rey almak ıddiası yüzün-
41an gelecek bombalara karşı si- Q h"t ola ız. den seçim hilltümslb addolun-
IUıları lmllananlan gizlemek, ~' e = = = '" =•= = =ı.., muş ve intüıaıbın yeaiden yapıl-
•orumak, butn arıUIHtin mi.isa- v·J~ t .., • • masına karar veribılşti. B vçı-

Müşterek evlerinin yegAne Sultanını, 
tatbııkla yola getiremeyince ölümle 

tehdit etmişlett fakat net"cede .•• 

~: ı!"~!..:f 1ü1ye agır ışçı ;:ı~ .:,ı;a1' 1 ,::,: ~.=~ "':!"" • .,. .. Sef.,, _.... .... 

~~=.:v~l":_:!rıı'": sımfının teşmi- 10· skA/Vüd----ar Tr"a~m,~avJa :~~~:zı~: d:lr "~~r:::nı:-; ;:=:.:n:ıe~:r=~~~ 
:::UıJ~ıay ve mmnlriin -... lini i ~öyor nd f k b•J f • 11 : ;~!:J:ti~:;:m7'iar~k ~~ !:::~ : ;~ :::ı ~:1"!!:r;ıv!::";!: 
,.Y::::= 1:: AiJr igilerin aWakJan ekmek nnua 8 18 SiS emı =:::~ -:;:::!: rec..!:=~ ilk ~eri BeNlunda 

edilemiyen tekaQt okuluna, Hayriye L' • Yleeillkll 
liaesiııe. Ka:bata§ L. • BC5lge sa· 

maaşt nat okuluna, Galatasaray liae-
Bu okuyucumuzdan şu mektu- ai de Iezk Uaesine galip gelmif-

bu 6ık. Alakadar makamların Jerdir. 
nazarı dikkat.na arzeder~ 

"Ber. yirmt.,., b~-., bil- Pazap gfinft yapı
ttu adliye müf t~de ifayı J lriımet ettikten sonra 935 senesi laeek ilk -~ı.ra 
E,ybUünde kendi arzumla 35 lira ÖDümUzdeld pazar gi!ntl Fe-
64 kuruşla Tekirdaiı mahkeme neri>lıbçıe ve Şeref etadJarıada 

baç kitabetlııdeıı tekaüt edildim. yaphıeak lik ~lan: 
Askeri 7edek hAkim bulwunakh- Fe~ stadı: Sut ıe 
iım base!Dile ailih altına nlbedll· Galata • Doğu. Hakem: Epef; 
d glmden o zaman tekaüt maq ın Saat 12 Rami • Unkapan, Ha-
kt:Silmif idi. Vazi!ei mukaddese! kem: Bülent Turanlı; Saat 14 
Hıkeri,Jemi icra ederek terü edil- l'eneri>ahçe • Taksim. Hakem: 
dim. Telcr&I' m tahsisi baklc.ır.- Adnan Alma; Saat 16 Süleyırıa· 
da vtıl"dijjm latida mut aemıd'm niye - Vefa_ Hakem: Reşat. 
ve terhw tezkerem ve rnaaıs kayıt Şeref stadı: Saat 10 Davutpa-
fUretilc birlikte Tekirdajı asker- şa. • Unkapan, Hakem: Selimi; 
lik şubesi başkanlıiından 15 Kd- Saat 12 Beşiktq • Altıntuğ, 
nunuevvel BU gıın ve 8281 sayı Hakem: Şadi Tezcan. Yan ha.-
lif' yüksek MWl lılilddaa VekA- kem: Mustafa; Saat 14 Bey-
letlne ıöı:ıderildill ve aradan iki killi - Be)'(>ğlu, Hakem: i'eriduıı 
buçuk ay ıeçtiii ~ eqevm Kıhç; Saat 16 Gelataea.ra.y • ls-
maao tahsisi baJrkındakl wıedinı tanbulspor, Hakem: Muzaffer. 
vürud etmeıni§tir. Halbuki ahvali 
htızıra dolayısile hava;yicı zarurı· 

:·enin günden ıüne tabammlll 
edllemlyecek derecede yübebnesi 
ve ikisi lise ve ikisi ilk mektepte 
hU:~aan döl't cocuiumla berum ve 
reflkamın lale Ye llbaalanmlZ 
ı.:ırf ma~ a munbasır olup başka 
bir taraftan bir güna gel:rim.z 
btılurunamaktadır. Binaenaleyh 
benim gibi müddeti hayatını hü
kbıet dairesinde 71Pl'aknlt bir 
memurun hali hazırdaki vazlyeü 
r azan dikkate alınarak uzaa ınCld 
det maaesız bırakılıp sefil ve pe
rJşan bir halde vakit geçirmekll· 
itfmlze deeil büyükler miz hiç bir 
vicdan kaıl olmıyacağından lut
len bu hali pür metlllmize terhl
men bu hu,;usfaki muamelenin blr 
mı evvel neti elendir terek tahsiı 
ecı·ıecek tekaut ma ;t senedlmln 
ac·ıen Balıkes·r Defterd rhğına 
f{ nderilmesi hususunda makamı 
drtinln n11zan dikkatiru celbet• 
mek üzere muhteren p!H!ten zle 
rıf'Şretmenl.zi istirham ederek de
rin ı.:aygılıınmı sunarım. 

Balıke91r: KaratJÖkln mahal· 
lesinde Bahk Avdanı cadde· 
al11de 180 numaralı henede 
Teki ıtatlh Emin Ceyfln. 

Belgrad orma~Jartndaki 
odunlar 

lata.alwl belediyesi Belgrat 
ormaıılaruıda. mevcut bulunan 
100 bin çeki odunun şehrim.ize 
getirilmesi içiıı yeniden teşab
ıbüslere girişmiştir. Bu teş~b
bUsler mUsbet pkı1de netieel n· 
diği takdirde !)ehrimizde odı n 
buhranı tamamen. onlen.ebile
cektir. 

Oniversite kantini 
Univeraite RektörlUğiintln Ü· 

niversite Kantinini müm}ed ye 
kOlUlUŞtur. 

Unhıersite talebe birli bu 
işin ba kası tarafından yapılma 
sının talebe icm zararb oldugu
nu düşünerek Kantinin ta be, 
tarafından işletilmesini temın ·• 
çin Rektörlüğe müracaat etı ıi~ ' 
lerdir. J 
Kartstm ölQr."'le tehdıt 

eden adam 

pat yoktur. Yani istenildiği şe-ı ~yetmi ü;tlrit etmek. üzere hazırh~or, akşamlan ne donünce bir meJObanf!41e it fQ1 tmsillemek 
JEilde w ajrlıkta ma)r. k ı ti• saıbah vili,ette, vali mua- üç dost ara1arma mOtterek Sultam oldu. Kafalar adamakıllı duman-
lamJamıyor Bununlaberaıber top vini B. Ahmet Kınığın reisliği Bunun bazı mOşkOl!t da alarak kafalan çeldyoılar, ye- ıanınll,jb. Sallana alana Sultanın Fels&fe Fakültesinde 
lara ve c.tİta sonra bava bo - ' ~ ~ ~~tı yapılmıştır. vQzOnd n imkansız meklermi yiyorlar. Ve geç vakitlere ~vine ditııtüler. Fakat umduklan 

~c7aloğlunda Himay · "al 
sokağında oturan Celil bunda.n 
lbir müddet evvel karısı Ma:hınu
re i ölümle tehdit etmişti ve • a· 
knlanınıştı. Suçlt.lllun üçüncü 
asliye ceza mahkemesinde ) a
pılan dünkü duruşması netı e
sinde 1 sene 4 ay hapsine karar 
verilmiştir. 

llanlunanlanna rşr nisW bir Öğrendigınwıe ıore toplantıda, ı l..I kadar bam.n llU'kı ~erek. bazan gibi olmadı. kadın gayet h :11 bir dershr boş geçiyor 
malmlziyet temin edilen :uriili günde 750 gram ekmek a1aD. a· O duiu an&aŞIM.11 aralarında oyunlar çıkararak trü1 gt. eda ile misafir! rınr karşıladı. fki 
lar, BU kesiınlen altmd n g le- gır igçi smWıım dİjel' ~ s~- "Osküdar. Kadıkoy ve havali- bt geçinıp gidjyorJardl. Bu bayat aarııo, damdan düşer gibi kadana: Sömestr tatili esnuında 
eek torpidolara 1taptı Jıw ka nat eriııamna da tetmfJ lÇlll hu· si halle tramvayları mi.kliirü B. böylece devam etti. littl. F kat bir - Dön artık ev ne. Yetipr bu EdE'bi,at Fakülaei mfiltemill-
by«lar. Bogi1n tor t*lo taşıyan kUmete ~ür~~t edilmesine Feridun Manyas Uskildar tram- gt n bir kara kedi bu candan dost- inat. ıının DoJmabahçe Sarayı yanın 
tayyarelere denizaltılal'dım da· arar venl:mıttır. vaylarında tek bilet sisteminin 1 lann arasındnn geçiverdi. Hıç yok- Diyerek ısrara başladılar. dakı Resim Galerisine taşındı-
k az tehlikeli denemez. İste bo- -------- ihdaaı meselesi etı-afmda uu iza- tan bir IUrlllt.ildür koptu. Ve kabak o: ~ıw ve Fakültenin 2 Martta ted 
llf."beplerden dolayı tek ~şına S C • ,. • ha.ti vermı(ittir: di:ilıftp dolaşıp SUitanın baflillla pat- - Allah bir daha bana ne o evi, 
donamaa art1lt estilri gibi kud- uca ar emıy "- İstanbul tramvay idaresi- ladı. ne d S:'Zlerirı yilzlerinf göate in. tisata burada başlauıguu yaz-
fttt if9ft etmiyor. Fakat kuv- senelik fopJantısı nin tatbik etmekte olduğu tek Bu Uç kişiye 11açın1 sfipüıAe eden Büyük ;yemin ettırn. imklnı 7ok! mıştık. 

tli don uma kuvvetli havacı· bilet sistemin"ıı Üsküdar traın- zavallı Sultan wıulca pılwını pı.tı- Diye cevap veriyor ve bir an eT- Haber aldığımıu göre, Fakttl 
• rlikte es nden da.ha Sucular cemiyeti senelik mu- Taylarında ta.tıbikine bagflnkU 1 Slftl iop)adı Ye yaşlı ı&ftrla J'UVa- veı çekilip ıdtmf!lerinf ~yl \ynrd\I. tenin Felsefe kısmı profesörle-
... ltDliıet 'ft lr1l'n« ifade edi- tat toplMttlarım l'..Bnaf Cemi- şartlar altında imkh bulama· slnll veda ederek eski eYibln yollr Nl veı ış büyüdü, ölüm tehdidine rinden MusWa Şekip TUnç, HU 
-,or. yetlerinin Cağaloğlundaki bina.- dık. Bu itibarla vazİ18t eskisi nu tuttu. kadar val'dı. mi Ülken Maarif Vekaletinin 
~ ıar--- 0-. _ *>· 81!1da yapmışl•Mno-. gibi devam edecektir. Sirkettn * d . . " 1 f . 

1 ~- --- &... .... T ıa tıd -.:;:..:._ b tin' - u..~.-~ yapılacak umu Ak am evlnlne dllnen Oe ahbap ölüm tehdidi de Sultanı korkut- a.veti üzerine {1.e se e tenm e-nan~ ~ ve aildafaa op n a lUA&~ eye m ayın AU.MJUJU& • 
lludllellsi _.oldlilguadaıa iJun. UHl yWna. ait raporu okunduk- mi heyet toplantıBmda, tram- çavuııar bakblar kl bfeateki kut mııdı 'e bu sır da zabıtaya da ll- ri kom· yonu) na iftirlk etmek 
lara istmat etmiyen hava silah- tan sonra hayli mibıakatU&r vay seferlerinde halkın lehine uçmuı zım ıelen ma ümat verildi. icin ft.nkarava git..mişler ve h~ 
lan f ydalı lllar ~ falmt neti· olamıJ. ve aıhassa suculann ei· yapılacak tadilit hakkında ha- o gece h yatım-mm en acı bir Asli7e üçüncü cer.ada ıörblen nüz dönmemişlerdir. 
celi olmıyabiüw. şe damacana ve teneke gibi ih-I zırladığımız yeni bır raPQr gö- reces· ola k geçti. ZamauJa bu ınuhake e sonunda suçlnrı sabit Bu sebeple fakültenrn bir qot 

tiy&Ç)arı üzerinde durulmugtur. rüşülecektır. acı da un ıtul r d ye kendtle n1 olan Ahmet 6 R n hapse 8 Hra pa- dersleri bot olarak geçmektediı'. 
Ancak bava llihlarınm gün- Cemiyetlıa bu ihtiyaçların tatmi- Bazı araba! rmuzıa fstanbul teııelli etnı kalJdalar, fakat n· ıa na 'i\I ı de '1 tün bapw 

._ &'iille • hİf durmadan te· ni k:in ieabeden teşebbttsatta tramvay idaresine dev~ teknik ter pçtıkı;e bilhassa Mebmetle Ah- '~ 7 lira para ceza a mahkünı P:rofesör yalmıcla komU. 
rak. ıleri karşısınd yalnız hava bulımulmaaına. karar verilmiş- bazı imkansızlıklar yt1züııdeıı medin ıztırabı dinecell yerde arb· oldular. yorı metlaisini bKirmce derhal 
aiü.hlarıma ~l n ne derece- tir. kabil görUlememittir." ·=-wwwww " .latanlıula dönecetludir. 
Ji bulacak? Bunu z çok önü· ;~!!!!~!!!!!!!!~~~l!l!!!!!~;~;;;;;;~~~!!!~~~~iiiilmiiiii ~~İİIİ~~~~~~~'mıİİwmiiiiii;ı";~~~~;;;~~;;;.;:;. __ 
miU.d~isene~roeogrenebilece- ~ 
iiz. Ve ileıiıll ioa de fikir aaü- MiSsyö li'elr.e yüksek kabi· 
1n olacağız.. liyetinizle Avnapa ve A er·ka-

U.-.n- k&Wler; & iılim. Awi- daki. büşük bemş1relerine haki· .... --.. ·----tw-~a&llr.;,MlJl" *8. - UdınJv farelerinden. mtih bir tipt ... Çehresini v bakışım 
rilm • Daha bö le bir iBi1ı:t bıt edecepm:den dolayı size 
JOkkm ağır bombardıman tay- gıpta ediyormn. itiraz etme· 
yareleriııe bqka memleketlerde og Madam! Yoksa Mösyö l'el 
hava. kruvazörü gibi namlar ve- '111& her teYi qlemefe ve en 
rtlmelllıeJdi. Amerikan (servis k l}8D8a nail olduğu için 
febiğl) tarafından verilmiş bir kendtatnl tebrik etmeğe mecbur 
fJft14: cetYaU ellmfzde bulunma- edel'llintz: Model olarak en ca
tıımcıan esasen b6yle zamanlar· zfbedar 'V1ltandaffarmızdan biri
cla ba gibi vasıflar giz)i oldu- ni değr"l, sizin gibi hepsinin en 
~dan bu tıp tayyareJerfn va· teskirktmıı hlmalt bir tanstır' 
111f1an ._... .. 1BitaJea yürüt· Bunu~ Jek açık olu 
m9k cak deiiWir· Ve dGt)ru da ifadeline ta1la kantbnnk ~ 
ı' -. re g,Wiıiyowdu. Bil .-ı elll8a1l 

l"Yenl Sabalı" m Edeli Roııııam E-••••••wi!ISllaEE....,.. 

Bu harpten evvel baa hava- bulunmıyacak flenoe ıle nazDt 
ft dilrist itti ft Mı- kralın yaff-- tGtla uçan ~&V< 
6

· _, __ ı. evmfmı W1tlm: phei-tananllri tarafladaıa ı.it :ıra- ~ 

'9-:.- YU81l: a..te l'anHe ........ ~-- ...... :-""" p ___ - -:;:: .. - - • 

ettigiı.ıi dü.şünllyol'du. _ 
Marki 111 wali filOfdu: 
- Mitsuko, lııl&ıyö Felze tu

valetinizi bağelldi ıai? Naaal bir 
pos al&caaeuu&! 

l"üze, Marki Yor sakanın es
ki Japon modutndaıt hoşlanma
dığını fl&brh&dı: 

-s--: 
Feize kalemini kalduarak dur 

du. -
- }.fitsuko mu? diye sordu. 

Uc kPlıme Japonca biim y n bir 
cahilı mazur go1 ilnliz. ' '.a.Utsu
ko,., sixiıı amiııız mi Macla 't 

.Kad&n &dir diieyeeek gibi bir 
hal aldı: 

- Evet, garip bir isim değil ., 
mı. 

Dwıun h"<; bir mlnaaı yoktur. 
F~ze düşündü: 
- Sadao tyı ama karı&1 a

rala.ruıda tile onu çağınnaktan 
çe ·;or ve hiç şüphe yok x·, 
1 .y tlc inde bHe ko •as na 
Markı dıyor. 
v~ bu noktaya J§k.aydane ima 

etm Hen ke .. : ru R i.8 adı: 
- Sadno ıu? Bıraz evvel 

Mark!z Yoı "sala sizi bu is ıle 
ça, rmıştı; öyle işittim galiba.. 

Hafitçe !?iiIUerek cevap veı <li: 
- Ah! Hayır! itilmedi iz. 

ihtikar va~a n 
Beyazıt.ta fırmeWk ya.pea Ha.

san kendisine verilea undan f ız
la. un sarf ettiğindeD. 25 lira. p ı !I. 
cezasına, Beşiktaşta bakkal a· 
zari fazla fiyatla tuz aatt.ığuı· 
da.ıı 5 lira. para cıezasına v 1 
gün müddet.le dUkJrAamın kap • 
blmasuıa, f'!içekpa.zarında fo
tograf filmi satan lıılebmet faz. 
la fiyaUa film satbğmdan 5 li
ra para cezasına. Yenikapıda 
kömürcü Ahmet fazla fiyatla 
kömür satbğmdan 20 Il-a par 
cezasına ve 28 g6n mllddetle 
dilkkinınm lı:apahlmasıı:ıa mah
k{im edilmiştir. 

DtJH bir kadtn yakalaAdt 
CibaJide inhisarlar idaresi ö-

11\lnde dün tc ennün etmiş bır 
kadın yakala=ıa.rak Haseki has
tahanesine kaJdırılJmatır 

Meczup kadın haatabaae<le 
vefat etmiştir. Muayenea.1ni a-

l AK V lM 
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.... .,. •• -- y ... bir .. yetlllde izlıar Niycrill. Balıls 
kire zabip oldular. ~ m Jmcjıi& M'kmıdan olall1ıaaa erkelr· 
iM& JI' n • ya!nıa taanam. r. wafetisl tq1yor, ara91ı ~ 

.c:•eıı, tı:=:.:~-=~ ~çı~:::-=~ rJI.:. ..... t ... ım.. ..... .... .... w JU!IRl1'f.a 

- Pek beğendim, pek beğen
dim.! ... Her Z&.man gör.ilen re
siml'erden lllCJ birin lteuellliya
- bir pertıe: tjwneğe mııvaf
fak dacağımı tlmit ediyorum..." 
Pes;\ pllnce, tfmdftDt bundan 
~ BiiJJe acele ya
pWu;ak rMhnleıde moctaıı.imin 
her cepMdea. ve ller vaziyette 
Jmok.iW timdr 'Mte+hm+•. 
On iki. - laet mbndde elde e
derim ki lnm1ar Mr çelfit en:lı 

- Başka 111imlerden daha ga. 
rip defil. Gtmel isim, hele tam 
kadnı imli. MitaakCL- 'IU:lı bir 
çınlaytfl var. 

Kumandan Ferpa da taadik 
etti: 

- Ben de sizbı &rmmfeylm 
Jasyö Felze.... .. Jlitmko .... , lıf1t. 
8U-. llitau. - K1ll8'a pet tatil, 
gelôiif gibi mlnul da pek tat
hdır. Çünkü Mita .lapcıaca '-sal 
qıfı,, demektir. 

İyi bır Japon kadını kocasına 
lam.ile hitap etmez ve kaba. ol
maktan korbr. Eatf. eelrl idet
lerle kalır! •• Biz enelce pek te 
femiaillt bir millet değtldill, es
ld Japonyaa, yinf 1888 inlnl&p 
lumdan evvel büim etlerimi& 
llemen hemen esir gibi idfler. 
Oalann ~n, g6rilyor mu· 
IAlllllz! Yalnız ağndarııe lıa hl· 
bn.YJ muhafaza ediJor. .. 

~o 5 
1 
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20 
- ilia - alla... ·- - mııftla ... .,.ıs. hgilis ~ına sebep M' c. Bı'ulli nmim? i tı..,.. oa pm;ncı 
taarp içindeki olaylar bunun ak- ~ meıwıp • I'....-~ 
lini isbat etti. İli§ten geçti. LI- ri?e kont!anımı rakft)l olan eea
amge)len y61 1eırde .,,....,_, ._ tihen ~ llU'on ,e 
~. m\tetÜkllll ıaeutiltıal., 1lııdanmn portıelerl ftl'dlr. 
lıava taamHıtanBa h1'll mMa- İllgih deniz subaylan bizim. rru. e<Iecek av uçağı ve bunların ..... ... gel!Ctir. Buact. 
~ ~ J1MıWaa teakHi' ve 1ııatU111ı11lagjtiz .-ıs tae rUtbe
tt.jeJer klfi gelmedi. m.ve ~ m~el 

limdi havacı olarak bir şeye vaz•liae aile pek genç gör6r 
~ ediJorM. ,m.ır.a --~ a1y--. :Bir Genia mWizımı o
~ ...... _ .. s,Be-iıae 111:'Wi= 1aa lılarlD Yoriaak& biraz c1aba 

-.. ..,, Mıaktıl" ,. iı& ~ .. fu!rıpdp olmly .. 
u ki b m- ı ak b iki denız subayım. amka-

•;;;:_.. le ._,__..at X •n Y• 
rlaekonın da cın1an mukayese 

ffPel'blar demplrtjr ... ~ 
talHt aa dejru, en gl1llll pos da 
elde edilir. omrum., ko91 '1'1-
nua, s.ıtw11ı ~ ve ili· 
» Nkuak arada bir kalmı OY• 
nattıjıaa aklına etmeJbıiz. 

JaH renkli bir defter~ 
.,., tıir taraftan lımatmlten di· 
ğw tan.ft.an cfüııhrin 9atllnde çis 
..,_ ı.pmıfb. ırarti Torhl&
ka gtlteret ... .nıtateada bula· 
du: 

- llltaah, eenf pek eğlencB
recık bir poz alma Ç8fi4t ba... 

Marki Yorisalra bnplaa çay 
fincanını tepsiye koyda ve: 

- Ha, evet__ Dedi, "Bal 111'
fl,, demek.._ Bunmıla beraber 
eğer batb Çin harfJeriJa yazı
lırsa 'T..arar,, mlnuma gelir. 

Felze gözlerini fili Mhibine 
c1i1tti. Marki Yorillab pek tatlı 
glBllyordu 'Ve "1plle yok ki -
gmu.te hlg btr gllı1l ima Jeldu. 
Marki ilhe etU: 

- BeDim adla •tıodar ... 

Tekrar gilldfi ve pek nuik bir 
•ile kansının elini öptU. 

Febe bu hareketin sertli~ne 
dikkat eımişti, Marki Y orisaka 
muhakMk ki Mitauko'nun elini 
ikide bİıf' öpmüy0rdu. llarti mi
..Cıriıün bu nafiz göz at$Da dik 
kat ~ olacak ki, birden -
hata ~şJadı: 

- Bizde hayat kırk mıeden
W o WN" c1ef1ltt Jdl- §Uphe 

PERŞEMBE 
..... Cilt• ...... 
.zs •.n fl.33 ra..r 

t: ZB 12.26 15.38 v .... 
v.- 1.-c 

l NO 1.30 ltJ.d 
ı•.33 4.MJ 

-DiKKAr-



-

Fen Fakült,si 
yangını tahkikatı 

(Ba taraf'• l nci sahif eil ) 
Almanların Rcruı it fobrıka-

1 nnı ne m kull nd ı -
n malum o du gore, bu ha-
va akınının ltus muttcfiklcrc 
maddi b r ya dım olduğu ümidı 
izhar edilmel dir. 

V y, 4 CA.A.) - Bonl gne-
da 1 O ila 200 ev yıl ılım ve 

00 e l km ıns n olı uş, 10 O 
kadn.r insan yaralanmı.;ıtır. 

Clanart.'da 12 ev harap ol
muştur. 2 olü v~ 5 yaralı vardır. 
!ssy - lcs - Moulıneaux'da 20 ev 
yı ılnu , 17 k' i olmiı rn bir
çok! n da y ralanmı tır. 

Vill juiJ ıle 15 ev yıkılmış 4 
kişi ölmüş ve 8 ki i ya.ralanmış
br. 

Montrouge'do. ıbir ölu vaıdır. 
Neuilly de 3 h fif ~ talı var

dır. 
Le - Pccq'de 15 ölü ve 21 ya-

ralı v rdır. 
Sevı es d 3 olli ve birçok ya

ralı vardır. 
Rueil'e ait kat'i hiçbir hal>er 

yoktur. 
Boul zne ve B llancourt'da 

ölü s yı ının yiıksclmesi muhte
meldir. Çünkü bır sı • ınağa ilti
ca eden 150 kim lburad tıkan
mışlar ve imdıyc k dar olduk-
1 ı· yerden çıkarıl11.m nu !ar
dır. 

Vicby, 4 (A.A.) - Gecenin 
ilk sa Uerınde Paris banlıyösü
nun bomb rdım nından haber
dar edilen Mat al Petnin İngi
liz tayyar lerinin miıtcmndi hil
e unlıı.n. olü V" y lıların sayı

sı ve h rm ehemmi) eti hak
kında tel fonla mal mat almış
tır. D vl t re ı um uni infiali 

den \; e mılli bır fel ket mn-
. , l bu l kça kıt lin 

mc sum kurbarılaı 1 olan c kf'.k 
v kadın ı. çi rul0lerı bnündc e
lem ve istir pla Cbrilmcktcdir. 

Mu.re al, bombardıman kur -
b nın g mulm 1 ıı günU -
niın mu • mat m gunu olmasına 
karar 'eı mıştir. 

USYA'DA 

rini sc-

Allah seni 

Garp'ta 

(B:ışt'.ınıf: 1 incide) 

Reis Caous, şu suali sonnu.ş
tur: 

"Bomba tayyareleri içın ne 
soylıyeceksıniz? G neralı Vuil
l mm'e göre s crb rlık sır ın

da, hıçbiri modern olmı •an yal
nız 390 bomba tayyaresi \J ar
tlı. Halbuki (5 numaralı pl n) 

875 i hazır olmak şart.ile 1910 
tayyare yapılmasını icap eltiri
yoı • Yine Vuılemine göre, e· 
lunıGde 140 taııcsı modem ol
mak üzere yalwz 390 bomba 
tayyaresi vardı. 

Saat 15 30 d Kapar an cel
e.e 16 da açılmıstır. 

Maznunla re arnsıııda rn-
kamlaı· hakkındaki mlinak a 
de\'sı.ru etmistir. La Chrunbre 
seferberlik esnasında hat p hat
l.Inda 1470 tayyare nı cut ol
tiuğunu iddia ctmı ir. Bundan 
başka plfuıda derpiş ed len 1745 
tayyareye mukabıl fabrikalar
dan 1625 tnyyare çıkmış bul ın
ınnktaydı. Maznun yalnız 494 
ln:'.> yarcnın kullanıl b lir bir hal
de olduğuna dair ileri sur ·len 
ıddiayı reddetmi t r. Ona göre 
der hal uçabilecek lrnbiliy Lte 
ı1lmıyan tayyaı eJcrin adedi 209 
rlan ib retti. P rsonel ~ksiR -i
nı ıtiraf ctmis f k. t rrıe tı\ •ti 
teı<•ıik servislere yUl lcmıı. r. 

Reis La Chanıbrc tnrofmdnn 
narlamentoya gösterilen rakam
lar arasında müb:!ywct olma
dı< ıu sbylemlı ~,r. G n ı 1 l\ r

.. "1. g· re Fr • rıa 

b lan!!'l~l ıa 

t.<ı.m tcçhbıtlı 830 t yya ·e 
malikti. Halbuki La Ghambrc'a 
göre 2.250 tayynre vardı. Maz
nun idaresi nltmdnki n 7..arcttcn 
h!ı~ bir zaman bileli biı istatis
tik çıkmadığım idd'a etmiştir. 

Afrika'da 
(Bnştarafı 1 hK'ide) 

4 Şubatta C'..ava nc1ğında ce
reyan eden deniz muharebcuin
de ve son Ba• ya. ve Sır ya 
deni7- muharebelerınde dilmnn
:nın u~dı b kayıp} r bu rak -
7lla dahildır. 

mi lcrdi ırn.pağı el sürülemiye
<:ek adar k~n obn fınna b"r 
ç cuk saklar. 'bil~iııi katı P.n 
u• ıt ctm mı. a ı. m·t n c· 
lt:r ne de ihtim \ie ilem uı. 
Kız, knrd ~nı fırına ku. & 

hemen evden çıkıp gitmi , o
kakta bir yeıe gizlcnmı§tı. An
nesinın donmesmi beklıyordu. 
Annesi in C\e dôndUgıuıu gor
dükten sonra gizi ndığı ycrclcn 
çıkıp gelmiş. yaptıgı i i mnsum 
bir eda ıle söylemi ti. Ne ya
zık ki takdir cyllyeooği yerde 
tekdir edilmiş ve şiddetle yere 
fırlatılmıştı. 

Musanın an&! ı, fuıwn kapa.· 
ğıııı açar açma:r., dışarıya lıU
cum eden bojucu sıcaklıga e -
h~yet v ımcden. ~ i bnk -
tı. Buyük ıbir muC17.c ıle karşı -
1 şb.: O zıun.:um l ad r yanıp bir 

vuç kül oldui:'llnu z nnettiği 
yavrusunu dipdiri buldu Mu a 

TELG 

ca ;:tıı. 

Çi ' e 
---00--

C i.~ J 
(Baş tarafs 1 'r.cide) 

k •nakla.rının müttefik kaynak 
~ar le kıyaslanamıyacağıru söy
lemıs ve demi tır ki: 

'·Rus müttefiki rimfa tam bir 
gayret sarfediyorla.r. Ruslar 
mi.ittefik1erine güzel bir örnek 
oldular. Bu tam gayr ·tin önıc
ğine znfeı kadar uyalım. 
Şımdi dlinyayı tccaviizdcn ve 

fa.· tlikten km tannak için he
pi'l1iz birlesmiş bulunuyoruz. 
Yeni dünvamn kurul unda ay
nı l·ahramanlılcla berab kala
lım .. , 

Hol a. da Kralic0 i 
' (Baıı tarafı 1 ine sayfada) 

tanseverlerin kalplerindeki his
lere tercüman olduğum emin 
bı.ıhınarak diyorum Jd: 

13 hrıy ız, şiı d ye kadar 
o:d ğundan "°k dah kuwetli 
bır halde ) "den dir •ccktir. 
Bu aksatta dm hal t dbırler a
uııacaı:bı. Ho' nd I ıdı ta
nına bü) ük mi <'adcı sın c yar
dım için, iıukfuısız guru en . ey
leri dahi yapacağız. Çiınkii biz 
bilıyoruz hı valmz tesrm olmal 
kabul edildi· i zaman m Ifıı> o
nnur. Biz ma~lfıp değiliz \re bi
zım ıçın mtıcadele bıtm mıştir. 
D mız, s ıı zafenn ) akında 
Haza.nılmasıdır.,, 

uyanmış, sağ elini w;kten dı
f}an ç.ıkarnuş, nar gibi kırmızı 
t l , 

K d.n. J ın 
hay n ol r..t < 
çıkardı. Bu ınucı. 
tikb lin peygamb rı u 
ın ıdı~ı ;;ı .. vrusunu kuc -
t;'111n aldı; yıık_.r, g lurd r ır
lattıgı yerde hala n •ınm t o
lan kızına : 

- Kalk evlıi.t1ım, kalk! d di. 
ralk da kardeşım doya doya 
öp! .. 

Kız; ita t ederek kalktı. Ya
nıp ynnmıyn.cağım dtLSilnmcden 
fırına. s kladığı k,ud ıw annc
sinın kucağında dipdiri görün
ce sevmeli; tekdir edıld"-ini u
nuttu. Ann ınin ve i ar · 
yan..tltlarından ıra De öpmıyc 
ıb dı. Kız bol keseden öpUcük 
s dıyor, k dın ağ1ıyor, mi.ni-
m.ini Musa ise ~Şığı memeyi 

H BE 
Amerika'd 

• 

Şarktan Garba geçen 
Şatafat hevesi 

Cavad:ı vaziyet 
J ndıı.J Yazan: A. C. SARAÇOGLll ---e>---

ı,~v • 
l..ondra, 4 (A.A. - Büyük 

J.rita aya v. ıl olan n ühım 
bir a ı ku ·et ımali İrlan
d:ıda bır limanda karnya çık
ınıQtıı. 

dır." 
cll ın emnnde bu un n 

k gı ız kurmay ayı ıl 
:t duncı kıtalar, C v da. kal
ını !ar-dır. Bu ubayl r ve ker-
1 r Tu er Sı ll ın ku
mandasm aki gilız kı ıa.r~na 
ıltihak etmektcdırler." 

Jaı n hükum · cüsü, Hol-
landa Hi.ndıstnnındaki Hollan
d ılar, Fılipinlcrde ve dı er böl
gelerde şinıdıye kadar olduğu 
gıbı, y baucı duşınan tebaası 
muamelesı görecelderdir. Çınli
ler ancak uskcrl idaı e veyalı ıt 
harp h ekatı ıcm tehlı eli te
l ı ı o.unduk aı ı t Kdırde g z 
altına alınacakl rdır." dcnuş
tir. 

Londradan u ınalfımat veri
liyor: "Bırmanyadan alınan son 
hab .. rlcre göre, Japonlar Pegu
yc do ı u ılerlemektedmer. S t
tnng'ı bırço · nokL.ıda geçmiş
k dir." * Başvekil M. Curten, Japon
ların yemden Darvm'e bir ha
va akını yapUklhrllll bılaırmiş
tır. * Çungking'den bildirildiğine 
goı e, Çın askerı sözcüsü, Jnpon. 
lnrın Honan eyaletı şimalıııde 
) eni hareket! c bru lan ak üze
re Hank o bö esinde şimdi as
k r kıtalan ve tayy reler bınk-
tırclikleı ın..L.:ylcmiştir_. __ _ 

Tramvay çarptı 
Vatman Yahyauın idare tti

ğl Ak y - H bi.}'e tabelalı 
tr nv y dun Lalelid 55 :yarun
d ı Mcbn.n eye çarı mı ve ağır 
sur tte yaralamı. tır. Mebrure 
H ki 1 ahan ıne kaldınl
mı ır. Suçlu v. bn n yakalan
mı ve ta.hkı cata ba§lnnmıştır. 

Otomobil ç rptı 
2671 numaralı otomobıli kul
n n ofor Arif dür1 kop,-u ti

zcı ınden g..;ç rkı.::n N dımc ısım
lı ır kadına ~ rparak :hr su
r tte yaralamıştır. Nedıme der
hal Esnaf bastnhanesrne kaldı
rılmıştır. Suçlu ) ak !anarak 
h ,kınd t .;ıoata başlanmıfi
tır. 

L ks Telgraf kağıtları 

= 

m; ri y tan 
Arti~ Shaw Cazı 
FRSD ASTAIRE • 
Paulette Goddard Gl.M! 1 ı heı· gonuliı f ·h rlcn _ 

Bu akşam L A L E Sinemasmda 
Senenın en buyük Siıp r filmi olan 

CAZ F RTINASI 
Saheserinde birl tıler. Neş'cden Z \ktcn " :ı.Iüzı'ltten 

yar tıldıı bu filmi görünüz. Takdir ediniz. Alkışlayıwz. 
DİKKAT : Programa ilave olarak 

WAL T DISNEV'in son şaheserlerinden: 

FERDİNAND ATEŞ SAÇIYOR 
Numaralı yerlerinlzi IUtfen erkenden Jaıpo.hmz. 

'~~-............................... ,1 

büyük bir ıflt:ilıa ile enıi) ordu. 

* V lıt b n 
yük d' anı 

0 eli. Ct!Znrn ıll tine y 
nan bi !Ci. kızını bu d 
kın tarın k için de alış ordu. 
M le' tin en iyi d ktorlarını, 
h ı ıı1er ni s feroer e nu ti. 
}ı., k t yapılan tcda\ ilerd n, ~ ıı 
vurulan çarelerden lıi hır n ti e 
ç.ıkmıyprdu. Zavallı kızın iı"r 
tarafı lime lime olımı , cıFk ya
ra kesilmişti. Asiye, lrocasım 
mütemaaiyen sıkı tırıyordu: 

- Madem ki Tanrılık iddia
sındasın. kızmılZI lbu dertten 
kurtar. Aksi halde Tannlık d -
VMmdan vazgeç. Çünkü Tann 
&emek; 1ıer ,1eyi, ~er ıeyin e-

ob!ni halkcden demektir. S n 
~ sevgili kızımın, svgili kızı -
mn, sevgıli ~nzımızın derdine 
derman olmaktan in. 

........ ..ı ~- +' ·. . . Ji.: ,~ . ..... ~ ... 

öLOıvı 
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R0KALI 
Yl'rük Ali, hasmını altına alırl Yönik Ali, çok zeki bir ço-

almaz üzerine çullandı. Eğer cuktu. Hasmının ne demek iste
Osman tetik bir pehlivan olma- diğini sezmişti. Kanbur Osman_ 
mı olsa idi, çengeli yediği za-· kapalı gü.re§Dlekle başka bir ta- Ba Ş d ,., 
ınan :yiızde yüz mağlup oluruu. biye kurmuş oluyordu. Hatta ' ' nezle, grip, romatizma 

Yoriıgu venler bağınyoıdu: Cazğır eski kurt olduğundan 

- Ha d" Yörük!., Kanbur <?SJ?lanın tibı~~sini der- Nev ralli Kırıklık ve Bütün Ag ... rılarınızı derhal keser 
- Bith bu, i3i!. hal sezmı tı. Çalık'a donerek: .., ' 
Y ugu tan 'Yanlar lb}le sev- - _Çalı~!.. ~bur:un ı:e yap- Jcabmda günde 3 kaşe alınabilir Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

mışl rdi. Onlar b le 'bağırıyor- mak ıstedıgını sezdın mı ' 
du: ..- N~ yapabilir?. ı~endisini . ' . . ," ~' . ... . ' . . ~. . . 

- Aferin Yorük! koru.maga ~alışıyor .. Fırsat bll-
Çopar mağlüp olup bir köşe- ~ursa salıyor.·~ 

19 çekıldmten soma. ~~~ - Şöyle bir iyice dlişün ! 
ıneyd na d k basımlermı - Bundan baska bir şey gö-
t!leY y ı V ık Alinin o- rerruyoruın .. Bizim oğlan güresi 
y l rına ve g t e girişlerine bıti1'm·ş halde . 
d at e<lıyordu. Onu, ç k be- - .Met, ama. Osmanın tut-
~·l?nm 'sti. Pehlivan bulmuştu. tug J yol Yörük iç"n iyı değıJ.. 
Hatta yan n la bulunanı~~: ı - Bir şey yapamaz .. 

- Ruspalı Yörük, hepımızden - Sen ki, bu kadar güı·eş yap 
pe li n <l ğruRu mış bir adamsın yine anlamı-

De ı. Y ilk Ali, hasmını al· yorsun be? 
tında ept yce ezdi. On beş daki· I - Ne! .. Sen, anladığını söy
ka kadar her taraft n yokladı. le.. 
K r O man bir tia lü küçük - Yörüğü kendisine saldıra, 
hasmı un elinden kurtulamıyor- sal~ıra yormak istiyor .. Sonra
du O, ne yam· n Ye siılük gibi dan giırese gırisecek 
b r t.-.. m lı. Hiç boş durduğu Deyince Çalık, kahkahayı bas 
yoktu. Oyundan oyuna. geçiyor- tı ve: 
du. Nef s aldırmıyordu. - Ben, b1mu aklıma bile ge-

K nb ır Osman, bir kolayını tirmedim. Ve, getirmem de .. 
buldu bir ba..~ı ile dönerek a- Çünkii sen, Yöruğıin o tarafını 
y. ~a 'kalktı. Osmanın kalkışı bilmezsin 
ust hklı ıdi. - Kanburun, oyunu çok silr-

Osman, ayağa kalkar. kalk- mez ba ka türlü hareket eder. 
maz çu pınarak bir nara savur· ı - Ne yapabilecek ki?. 
du: - Bekle .. Bak ne yapar o?. 

- Hayda be!.. D eli. 
Yo. uk Ali de mukabele etti: I \·(', Cazgır, işi alaya vurup 
- Hayda Osman be!.. suS!.u. Çalık. ab k sabuk söylü-
Gfü tekr r ayakta başladı. yor kanaatinde idi. Fakat çok 

FnJ r nbur Osmanın hücum· ge\!Medi. Yörük, numarasını tat 
Jan k iktı. Yorük iı t üste can- bike basladı. Kanbura açık ver
Iı hamlel~r yat>'lyordu. miyordu. Lükin belli etmeden a-

- Arna,·utoglu, yanında bu- c:ılı) or ve fırsatlar oıtlva koyu-
Jwıan bir "Paya: yordu. 

- Şu çocuğu güreşten sonra Kanbur Osman, hasmının a-

ENSON J 

MOflALARLA 
Al-IENKTAR 

PARISIN 
Y!N~ PUDRA 

JtENKLERI 
. .!(: 

go mek isterim, haber verır mi- cıklanndan fırsat kolladığı için 1 
sini4. dPrhaJ harekete gerti ve çapra-

- } ay hay!.. m "İldi. Kanbur, do!uya hamle paris ta'Zi 
- Çok haşuma gitti. Ona bir ediyOFou BOf'.a hamle edip ken- baneıet 

naBih.at \'creymı.. din 1 yor'lıak istPmiyordn. Dolu- . nin bu se. 
- Usta.! Eğer bir de senin yu btılun~a vüme yüz emniyetle . ~eki kollek· 

nasihatıerıni alırsa meydanda girtii. ~• 7 on lan. 
hiç bir çocuk bırakmax... Kanbu::- hasmını aldı!h gı"bi ı n~evs!m ı ro~leır~ ... )'ü&,_.A_ve_,_teı-

Bö. ı "d t b - ı· • o nın yen ren... r.. ...enn...u -.nası 
Y e gı erse, za en ır-, yürüdü. Hem de SJm.sıkı y\lrü- ıaınn ıeldltinl ıösteriyor. Bu son 

mıyac~<.. j yordu. Çalık. gülüyordu. Caz-1 moda yeni pudra renlcleri de bir 
~ı. .. . gır Cahk ın halinç ı::rıştı. O'z:ile- 'Fransız aüzellik mütehassısı ıara-
Yorük avak gureşınde yanm c rn•ıe !!üiüyordu. Sebep ne idi tmdan icat ve pt:rua:va arzedllm ... 

saat kada ça tı. Kanbur Os- &<>aba?.. 

1 

tir. Burada. bunlan ancak Tokalon 
man kendıni kaptırmanı~k için U - ç 1 k' . pudrasm n Ymi ve caz.ip renkJfti ' 
elinı.len geleni yapıJordu. Ç~kin a?~r, a' . a. ara aıda bulabllirııirm. Şettat ati· 
m ~ e başlamı tı haamınd n - i: ahu. smırlenecek yerd~ ız:ellık ve gayet beyaz clltler ıçm 

B . al k ş K bu Osm güföyorsun!.. Sinirlenmiyecek "Naturel .. pudra şayanı tavsiyedır. 
h 

1 
' r ı 'ak ~rd.ir y·· · .!? ı: röe de sinirleniyorsun' Bunda .Ek~rı '8rışınlar ı.:e a'lk 1enli es

n11 n ı a çapr gı • orugu ....:11 k b' • ? T merler• .. Rose uy::un celir Pen
hız!a siirdü. Ve, işini bitirmek li" ece ... ~r şey '!;ar mı · ?~a~- ~ blT parJahlık ;eırir. •Racııeı., 

U. Ç pra~ ko kunç mal\Z&.ra laVlp goturUyor o~lu?u. 
1 
Pısıpı- ))\Mirası da etmti'~r. cazlp bir rl'Dk 

tmeğ ba ladı. Yil'mi. otuz sfre: k ptı~ı kcndını be... . verir. 
U<l8ra.k gıttiler.. Kanbur Çalık, sUkfinetle ~evap_ Yerd : "~e·'. y ın ald..touz aun in 

Osm fır , tı kacırmamak is- - Korkma .. Yöruk. bile bile altın csmerllğıl~ ld al bır ı •ette 
ttyo du. H Sll'lnı cengelle sırt verdi bu oyunu. lmt1111ç fller Bunlard"n başlta To--
u tU kt a· d" t.e bunu - Böyle şey mi olur Ç lık ?. kalon ı .. ıdralarmın şınıdtye kadarı 

8 vuraca ı. 1 ış 1 . n . ruç görmedığinız daha canlı daha 
nfu.teı İ' ordu - . Evet dıyorum.. , "" -• dJ. ,_., e'""'..'.ri v~ 
fi"" "' • • l d'ği · · d" t tb" ed ca ..... p ~.. ""~ par._ r ........ -

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanlıul Emniyet sandığı 

Miidürlüğünden 
n H ·:ıııt ôzacem;ı nn 243581ıesnp No.sile S:mdı0ımızdan nldığı 

ı ı Bt:.> oğlunda Feri koy 1 nci kısun mnh::ıllesinde Frnnsız Mezar-
11 ,,• agı lCt l eskı fiG M. Yeni 2,37 No.lu kAı}ir ıkı dükkılnin 

lı bıı ı .:ı dcrect'de ipotek etmiştir. 

ll t tapu k:ıydı url't nde me-Lkür gayrlmenkuliln (aynı 

Fr ~ eı;kı M ' rhp yeni Fran ız mezaı lıl:l ve Eş-
e-.kı 66 M. yem 37 r'ı .msız mezarlığı 2 E§refefenc\i 

sok~ l • u • t. Jı F ansız r.ıez, ·tıgı c ddesi iki taraü uhdesindt• 
k huı dükkAnlar ve tarafı rabli ~efendi eokaiı ile mahdud 17 arşın 18 
parmak mesahası olan iki dükkAnm nısıf hissesi) olduiu beyan edilmiştir. 

ikraza esas olan muhammin raporu mucibince rnezkQr gayrimenkulün 
umum mesahası 38 metre murabbaı clup tnmt..'Tit ~Ai'fr, çntısı ahşap bln:ı 

ılc meşguldür. Bina bir l •ıçt k at ol iki du': • l "c ıl ı odadan ibaret 
-.. e deronunda c ' tc • tı \, lı,. V rles nde borç odcnme
chı!"nden dola:ıı hr.kJ..ı 1.t .>·'' ıl. n t •P lı c·ıne 3202 No.lu kanunun 
4ı: ne maddesiı i 1 , u 40 l" , ' c c ine "Öre m tılmnsı icnbedrn yuka
rıd:ı yazılı ıki o\l ı ( J n k: r iki < tıkanın ynrım h! esf. Biı· buçuk • y 

Emn~,t Sandı ı 

!ı;tıye>nlere muhı m 
etmemek ibıere 11' • 
], ylık ga.terınekte ı.r 

ı l.ı ıznhat ta şartm:ıınede Ye takip dos· 
ol nl, r bunları Wtkık ederek sahlıia 

e eyj o renm\ş ad 'e tel, kki olunur. 
ı ;ad C Pazr t . i gtimı Cngrıloğlunda 

\ <" • d r yapıl, caktıı-. Muvakk .. t ıhale 

bdtlin t<'trihan almm. ı icabeden gay-
• 1 c • • ı 11 t;ıma , el ge<"mi~ olmn.o:ı şarttır. 

l o ki kaln • k şr.rtile !!.0/5/942 ts ri
ı . . ı ludd~ ve aynı saatte son arttırma

ı .ıcn'lrnt en çok .n·ıtır ııın tlstunde bı
aliik, d .. rl:ıı- \•e irtıfnk 

·. ıe ::-.ız ,·e m:ıı: ı ife dair icldıııl -

DiKKAT 

bernl:ı.-r 

iı"zumu ılan olu11ı..r 

i enl,uhl lpott-• o t('rn k 
ı-u kıvrnetin "· 40 ını tN:<t z 

bo \ f'rMPk , retile ko- j 
13tl:.!3) • 

Gayrimenkul satış r inı 
latan/;r/ Emııiget Sandığı 

hlüdü rlününnen: . 
S yırdler, Çalık, Cazğır her- : ( ı mı şım ı a ı ıyor dır. 

'kes h yecana diıştü. Yörük gi· ı~tF-.. . Tokaloa pudr&8' "'havalaııdınl- Y<' 
diyo d ı. Arnavuto;ıu bile ye· .. - ~ . ~amıyorum semn 

1 
mış .. tır ki bu SQede on defa daha 

rind ıı kalktı Heyecanla Yörii-ı ROyledıklerını .. ıı~e•eşır ve Adeta tabtl gibi 16rü• 
~ }T:> d İı. - Biraz sabır et. şimdi an- lür Taze cl~eklerln ... naıarıı ta-

Nih ) et b:r şimşek si.iratile laı f.10 ? .. w tir edilmitt\r. Tmklbin ••Krema 
Yorr w. n razı sıyırdığı gö- Demege kalmadı... Meydan Köı>ütil,, buıuadu~ MdT~ 
r · dü Yortl' caprazı sıyırır sı· Y" inde yirmi beş otuz adım a- daha rodr1ı um;an ..!. ..... caru~P renk: 1 

· d h EÜ iftl · b" 1on pu asırım ,_ ... 
yı z h mınm altına yUzü ~m .arman ren<; erın ır- ıeruai hemen ~ ~ edl• 
k d.. u Ha mı da olanca bır ennden bo andıktan ve Kan ruz 
h ~ .. rıi .. n üzerine düstü. bur o~ma~ın. eline düştüğü mü-ı ~------------· 

F ' t ~ re düşen Yörük bir· şahc<le e<l ldı. 
d bre kıçını havaya dikti ve ("alık, yine kahkft.ha bastı. v-., 1 1 
h ç kı çığına girdi. o~ı·ma doğru ba~rdı: A.Blıerlllı işleri 

1{ tr Osman kılçığı yeyin· ·-Aferin YörUk! ._ __ .... ________ .. _ 
c" h nıın Uzer'nd~ kaydı ve _ Hakikaten Yörüğün gös-
d" rt elle Y re dü il. Ve tetik tercli.~i epey muvaffakiyetti. 
davranarak kaçıp aya~a kalktı. c 1 razı boşaltmakla kalmamış-

Yöritk, P inden kostu. Yaka- fı. hasmını alta da düsürmüştü. 
layamadı. Fakat Yo··~~.;.;,_ "an.. f · 

• '46"'" ... ı- Alkışa değer bir muva akıyetti. 
rRza mukab lesi şaheserdi. Ar· Fakat işin iç yüzü başka idi. 
n ' oğlu b'le dayanamayıp ba ("alık. daha bili keuifli kevlf 
..jırdı: .1 

L..... 1i güliıyordu. Ve, meydana ses-
Y ocuk -!.. 1 . rd 

Yoıilk A ı. v a kalkar kalk enıyo u: 
m :ı. çıı 1 ı Key m ve meydan ·- Yaşa Yörük! .. 
okur-.a b nii.ra savurdu: Cazgır bir eey anlamamıştı. 

- Hayda Osman be!, F kat Çalık, i7..ah etti: 
Osmand na a atacnk ve mu- - Buna Yöı'11k Ali açmazı 

kabele edecek hal kalmamıştı. derler., 
KiiçUk hasmı onu tereddütlere. - Cok güzel bir kurtarış yap 
korkulara sevketmişti. Çaprazın tı.. doğrusu fevkalade. 
Akıbetini dUsııünilyordu Yeneyim - Mesele bu değil usta? 
derken az kalsın kendi!':i mr.ğlup ne-;a~~f? ya? Ortada başka 
oluyordu. Bu, nasıl işti ? Osman (A1'ka&1 ftl') 

keıadikendine: l====================:::::::::=ı 
- Bu c;ocuk yaman bir deli-

kanlı .. GU~.!ı~z. . 1 RADYO• PROGRAMI] 
Tosun koylu Kadri pehlivan, 

o kadar canlanmıştı ki, Kara - 5 MART 1942 
Mehmet bir tUrlU dayanamıyor
du. Toeunköylil açıldık~ açıl- '1.30 Progr m 
mış{ı. Kara Mehmcdi, birdenbi- 7.33 Hafif prog-
re yere wrmuştu. Güresin eok ram (Pi.) 
trllrmiyeceğt anla ılıyordu. Yani '1.45 Ajans 
bunJarın gÜJI i Kanbur Osman· haberleri 
la Yörük Aliden evel biteceğe s.oo Hafif 

M l isi 
19,30 Ajana 

haberleri 
19.45 Yurttan 

SCslcr 

8eyqlu Yerli Aı. Ş. Bık: 

Şubemi?.de kayıtlı Yedek Tabıb F.c-1 
zacı, Diı Tabibi ve Veterlnederden ı 
(301 ılA 3o6 dahil) dolumlu subay 
ların askeri vesikalarfle b rljkte 9ol2 
yoklamalarını yaptırmak. uıere eq 
geç 14 Mart 942 l6nliııe ._. .. ~ 
.,.e müracaatları il&a olunur. (d15) 

Beyoglu Yerli As. Şubesinden: 

Emeldl Dz. Gilverte ön Yilzba$1 

Hllseyin. otlu Mehmet Ali Önal 

(1021) ın acele ıubeye mılracaati 

(3763). 

idare katibi 
aranıyor 

Gazete idarehanesinde çabpnak 
ilzere bir katip aranmaktadır. Ga· 
zeteıerde çalışmış olmak daktilo 
bılmek ve askerlilini yapmış bulun
mak tercih sebepleri oldulu gıbi hQs.. 
nühal ''arakası ibrazı da elzemdir. 
lstek,lilerin Pazardan maada her gtln 
(11) dP.11 (12) ye kadar Yeni Sabah 
idafthanesine milracaatlerl. 

ZAYi MAKBUZ 

ııi takdh·de son arlt r. un t, :ıhh 
miis, dır Çarşamba •111 lı n~nı m hnlde \C aynı saatte son a tt ımıısı yapı-! 
lııcaktır. Bu arttı da g vriı enkul en çok arttıranın lİ t ınde b rakıl::ı
caktır J akları tapu sicili ıle s bıt < ı ıyan nlakad. lar \ e ıı t ık hııkkı 
hhipl ıi. in bu baklnnnı ve busu l f z ı..e masarile d. ir idialarını Jlan 
tarihind~ ı itibaren Jirml gün ır;ln e e rakı mu bitelerile beı b r dni cmi 
l>ildirmelt 1 lAzımdır. Bu uretl l r bıldırmemiş ol 1larla h 1 ·ı 
tapu icillerile sabit el ıy nlm tı~ bedelinin paylaşmnsmd n ha iç kalır-
lar. Dnha zla malCı t ıı L tlyeruc.r n 940/1776 do ya No ıle Sandıgı-
mız Hulnk işleri sen müracaat etmeleri lilzumu ilAn olunur. 

DiKKAT 

Emniyet Sandı~ S .ta alır. n g, y l 
fstlyeı Icre muluımn lcrimlzın koymu oldu u kıy tin r 

etmemek nzcre ihale b el 11 n Y• ı na k dar borç veımt-k 
hk gö tcr:nektedir. 

benziyordu. program 
Kan bur Osman, ayaifa kalk- 8.15 Evin ıaatl 

\ıkt n onra daha z"yade derli 12.30 Proıram 
1o lu olma.J?a başladı. Hasmına 12.33 Türküler 
h · C' açık vermiyordu. Fakat fır- 12.45 Ajans 

20.15 Radyo 
Gazetesi 

20.45 S~nak 
Makamından 

prkılar 

.Jehlun Vapunı ile namıma gelen =================================== 

t bulursa hasmına saldınyor- haberleri 
iiu. 13.00 Turküler 

Yörük Ar m"temad'yen bil- 18.00 Program 
~ edıyor ~e oyun kapmağa 18.03 Fasıl he;yetı 
~va.şıyordu. Osmanın kanab 18.45 Zira t 
~den dolavı muvaffak T lml 
~IJAJY~ 18.55 Daq 

21 00 (Derdlesme 
saati) 

21.1 Türküler 
21,45 Senf ni 

or e ası 

22.30 Ajans 
haberleri 

22.Cll Program 

S. C. Marka 8 fıçı Analin boyalarına 
aid tstanbul itlAbal Gilmrilğlinden 

aldığım 3/12/940 tarihli 18091 sayılı 
irat makbuzumu kazaen zayi eWm. 
Suretini alaca!ımdan aslının hükmü 
olınadıiını ilAn eylerim. 

3'•rakçı1ıl' Çlnffihan 
.-rmo.ıı .KoJM.•ıt 

lslaııbul Terziler Cemiyetinden: 

Sahibi: A. Cemaleddln 8araço!lfıı Nqrlyat Müdü ü. M, Sami Kırayel 
JS.flıhfı§ı ~·r; iti. )leklr C.Uı:aoyl.,. ve A. Comaleddln 8aragGll1o1 matbaası) 

Trakya Bölgesi Mahrukat Ajanllöı 
yapmak istiyenlerin dikkat nazanna 
Türkiye Kömür 
Satış ve Tevzi 

Müessesesinden 
Müessesemiz namına Trakyaaın 

muhtelif ıehirlerinde halka ve re.
mi dairelere toptan ve perakende 
muhtelif cins kömürlerin satııım 
yapmak ve bu maksatla depolar 
açmak üzere bir mahrukat ajanı 
intihap olunacaktır. 

Talip olanlann : 
Şartnameyi görmek ve teklifte 

bulunmak üzere 16 • 3 - 1942 Pa
zartesi günü saat 15 e kadar Anka· 
rada müessese merkezine müracaat 
etmeleri ilAn olunur. "9576,, "3014,, 

Kırşehir Na/la Jlüdilrlüğündem 
1. - Eklliltmeye konulan iş: 
Kı • h.r - Kayseri yolunun kllomt'trı• 25'1 000.--276 080 aynı kı 

mfJ:rt'ler ar.ısında 14448 mctı c mıkiilıı Uım taş ıh7d1r.:ıh olup 27/2/942 
itib:-ı en k:ap;llı zari usu ille ek ıltnıe~ e korunU§tur. Bu işin k~i1 bed 
93921 lira 92 kuruştur. 

2. - Bu işe nld e\·rak unlnrdır: 

A. - Esiltme şartnamesi 
B - Mml\ ele p10Jesi 
C. - Bayındırlık i ler· genel ı>ı ı 111 1 e&. 

D, - Şosa \'e Köprüler fennı ş.-ı ı.tamu.C 
H. - Hususi şartnıtme 
F K~lf hti!J ... a l'f'h Pli mt' h-ı crh Plı c:eı · doprı :ıs.ıtı mes le 
G. - Gralr~ 
İH."yenler şortn:ımelerı bede~İ7. "L ı · Nafia :!\ılüdlıı'luğlinck> l(Öı ebl\ı 

ler. Evrıtlon aullftinı 220 kuıu~ bf'dı•llı al bilirler. 
3, aaBıtme tlt/3/942 t. rıhınctc C ıma günü saat 15 de Xır$ehir '°' 

yetı Safia Mlidürlıiğ'Und~ yapılııc Uır. 
4 - Eksıltmeyc gir<>b lınt:k ıçln ı<;ter.'ılerın 3294,14 llı·a mu .,)c t 

mln~t 1renneıd, bundan 'l:ı ,şkOA 9'12 yılı 'llcnıet Odnsı vesıkası ıe eksi)iıtlf:' r! 
nünden «tatil giınleri h. ı i~ 3 gıin e , .. , Kırşehir vili;retinden .ıhıcQk 

ehliyet vesıkasını haiz ol ı teklif mektı "nrıle birlikte veı·melf'rı ~ ttJr. 
5. - Teklif mektuplıırı yuk, ı d. 3 ı·ı clı maddede ya7.ılı oattE'n b r I* 

e\ H'line kada1· Kırşehi D imi E cUrıe ı ri.vasetinf! mP.kbuz muk. bili 
Vt?r.'ece tir. Pota ılc gon ·ı len n t-<it l .n 3 un il madcht\e y. zılı 
~adaı gelmiş olınaı:ı \e oış zn !ın ımlhil · rmmu jle iyice kııP< tıl ı oln 
lAZlmdı ·• Po:.1 da ola k ge ıkm l r bıl edıln e7!. (2.S ). 
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1 
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l\lu.rıammen bedeli ( ı220) hı a olan JKı tak m 100 to luk Hidrol 
ren (12/3/1942) perşembe günu a t (14) on dörtte H ~darpa 
bin .:ı d laıl ndekl komı yon tarafın-1 n • k ek!rıl ıne u · le 
caktır. 

Bu , e giı"ınek ist enle ı (fil ı 1 r ( 'iO) k-uru uk 
\ e kan un tayin et ı \ e ı le l.ı rl te e it e ıwıü 
mı vo.ı. ınira~ tları l • dıı. 

Bu i t: ait 1nJn deI nı vo can para 

lSTANl3UL BELEDlYEc::t 

$ehir 
TiyatroslJ 

Te. hMmda Dram Kı mwdıl 
Bu ak m s ~u.t 20. "O d 

PA ~A 
Y ~: N a l J{ 

* İsUkli1 Cad. K ffiJ 
Bu akşam saat 20 30 c 
ö.KSE w SUKSE 

lr"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

• 


