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Bomba hadisesine ait r s .. ·_· !ft.-
ilkbahar 1 Parçalanan adamın Y 

taarruzunu 1 komDnist olduğu t 
osla yalı 

it edild. 
beklerken -----~ 

·- __, Mı·hvere karşı Mihı•erin bir an cvv 1 ne-

o---

Hadisenin suç ort~kları da yakalandı 
Hazı eenebileı•in l•unl:aPı ... 1 aııt•ı 1 r d~ · •• e 111 •nsnp 

iki zata karışı seikast bazı Jcıu hn•ı ,~ A9 • • n suilnısdinln 
Alınan H. l~lc;lslne möle'\'e "t•ib oitl ı r; an a şd.makhıdır 

İngiliz ordusunda 
c zrf r sfiye 

Alman maneviya ı 
gitti çe za ıf hyor 

Bedeni f aaryet ve /laik bu Jıarbin 
şah.si prestijden Mes'ut bir neticege 
nıalırum bütün 
şefler vazifeden 
uzalllaştırılacak 

tı'ce almak İfİn bu buhrırdan 
gani son fır~at <· imkan 
J~t1resinden azı.mı ı•lifo

dege kcılkmıyacogmı duşün
ıııek bügük bir hata olur. 
Fakat insanlar irin yalnız 
tehlikeyi görmek, tedbirini 
tosavvur edebilmek tclıli

keden kurtulmayı tf':min 
edemez. icap eden tebbir
lerin elden 6elnıesi .,,. bi
rinci şarttır. Mihuer, bu 
önümii:deki bahar vr, yoz 
aylarında ıtihai zaferi ka
zanmak golunu bulacak. 
mı dır? Zannetmiyoruz. 

Amerika Günde 

BiR GEMi 
YAPTIRIYO 

Aukaıa, 5 tA.A.) - H mi 
' teblığ: 

24 2 1942 alı glmu Atntüık 
buharındı vakı ol n infilak 
hakkmd z.nhıta tahkıkatının bu 
gün k dar ı netle lcri aşa;:ı-, 
dadır: 

tandaşlı nmıza gıı mı t ı Adı Ö
mer Tok t'tır. Üsküpte mu 1-
lim Baht l in oğludur .• 1 m
lekctındckı adı ön er H Jido\ iç 
lsiç'ur 1' 17 ao~mludur. 

Londra, 5 ( A.A.) - Yeni 
harbiye nazırı Sir Jnmes Gıigg 
lııg z ordusu kndrolaı mda der
hal cm>.ıi bir tasfiye ynpılncağı
ıu söylemi tir. Bir modeı n or
du ?Cfi için elzem olan bedeni 
kabılıyctc, şahsi pre tlj \ e fıkh 
canlılı ~1ndan mahrum ohn bil

zarfınd tc bıt edilnuş ve arka- tün Şener uzaklnştırılncaktır. 
d. şl ı ı yakalıuunışlnrdır. Bun- y l:ın en çok 45 olan yarbay 
hı da Yugo lavyada d ğmu., riıt esine kadar b' tün ub y
buyi.unü , oı nlarda kamunıst ol- lar .muayeneye t bi tutul cak-
muş 'c son senelerde muhacir (Sonu cayfa s ıUtun 7 de) 

1 

Yazan : Huseyin Cahid Y ALÇIH 
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Yaz gelince tez· 
gahlar gü de il::i 
gemi çıkaı;ıcak 
Vasington 5 (A.A.) Bah-

nye cncilmcnl l cis mua\•ıni tug
&rniral Viccrv ô le < mi tır; 

"Amerika nız t ?.gahlaıı 
'ındi glindc t 0 ıııi Y< pmak

t dır. Yaz.ııı u 1de ıkı g mı çı
l , rncn.klaı clı . 

Mumaileyh s n<:' sonundan 
1: vel ,. e btitiın 1943 senesınde 
.Alı1erıka d r ız k gii.hlanııın, 

' 1 ızeme siir lle 'e ' ıııd 't ışmck ve iR f!! 'lerle kc ılnıc 
n k şart.ile gtindc ü gt:ı ~ı yap 
<: !arını ıHh c.: etn11 e ı. beı c 
tıp· 1deki ge nılo ın halen 105 
• · ıüde .}apıld ki ın ı b ldirmı • 
tır. 

Eden'in sazı ri -----
" Bugünkü Atman rejimi 
d vam ettı çe lngıltere 

-iıedeflem, 
I..ondrn, o 

~e bitaıafları m iın1; ek Ame· 
rik n ve lngılı ızmının tcşkıl 

t gı tehlıkey kuçuk görmek 
ve kUcük gost~ınwk istemelel'i
pe.I{ t lbii idi. l'< k tt bilt un diıu
ya gıbı mihHH'tkr d bıli) orlnr 
kı Aınerikalıl· ı dediklerini ya
pa aklaı dır. ııi, bu sene ıgiıı
de en az kırk beş bin ta~') are 
ile bundan çok daha fazla tank 
y tı tıreceklcı dfr. Gelecek sene 
vaı a kları r am ise şimdiden 
rnih\crc soğuk terler döktilrmı
)C a.11dır. 

İRte bu d ırum k.u ısında 
mıhveı içın binClk kurtulu yo
lu ellennı çabuk tutmaktan ıba
rct olması tab ıcııı. E ğcr bu si
l lılanma progr mı fule konun
caya kadar m ttcfiklcr tamin 
imknnSlz bir frl kete uğramaz
larsa mıhveı mahvolmus de
mektir. Çünku, bu hn?.ırl ınnc k 
ta) yaı eleı in nu b b la tına ta
hammUl imkanı dn. ı ar
tık denizlerde goı unmı.> çar 
vardır. Mütte ikleı ıı.. hnkı-

2 - 1nf l nctıc ın p r-
çala.n n bu d mm v yakın ar
kad slannın htlvıyc eı ı ıki giin ı - Jnf ılak nıadcl sini taşı

yan ve bunu ate~leyen adam,,. 
aa.len Üsklip vilityetinfn Geylan r:==~

1
-===~-====;ı 

knza ının Dobrcan köyiindcn ç N ı· LER 
olup Üsküpte lıs tahsilini bitir- J 

dığmc dair diplomaı;ı vardır. T;\A=-RRUZA Yanında numarası silinmi bir 1 a. 

de tabanca taşımaktaydı. Üs-
küpte lrnmunüt olduktan sonra GEÇECEK 
5 10 1940 taı hhıd yurdumuza 
gdı ıi , ccnt b ol rnk 1stanb ıl 
Hlılmk l<"' kul ~ınc kaydolun
muş \"e 9 5 1941 t.nrll.indc .nıu-
h irlcr hakkınd ki umumi hü
kumlerd n i!o;tıfade ederek va-

Tokyo' da 
ilk alarm! 

--o--

Ufukta görülen tayya
reler meğer Japon 
ta~ yarelP-ri imiş 1 

-o---

FiHpi .tar'de 
--<>-

Amerikan hava kuvvetleri 
Sübik körfezine ani bir 
baskın yaptılar ve büyük 

bir gemı batırdılar 
T k)O, 5 A.A.) - lmp:ıra

toı luk umumi knraı giihı, bu sa
bah Tok) oda ,. dığer schirler
d hava tchlıke işnreti Yerıldi
gını bildirmektedır. 

Biraz onra Japonya. doh'U· 
sunda deniz iızennde mıllıyetl -
ri meçhul oldu!hı haber verilen 
tayyaı elerm Japon havn kuv
vetlerine men up bulundukları 
goriılmüştUr. 

* \', ıngtoll 5 (AA.) - Har-
bi) e nez.ıı etmin çarŞamba ak
~ mı teblıgi: 

Filipinlerde, Sübik körfezinde 
Aıneııka ha\ a kU\ vetleıi tara
fından yapılan hır hava baskını 
e~nasında 12 bfo tonilatoluk bir 
Japon g misi batınlmıştır. Bun
dan eV\ el d bıldirildigı gıbı ba
tırılan ıkı JaJ?On gcmiı>i Mac 
Artlmr km· cU ·ri taı .tfından 
du. n: n. \'e dııılen gemi zayıa
tı ~ ekunun 30 bın tonilatoyn 
.) u ltm kt dıı . 

Şiman Afrikada 
1 ng iliz kuvvetleri 

taarruza gaçti 

Mihverciler 

--00---

FAKAT 
Bu harekat, harp 
mafzemesi sevkiya
tına ve Bırmanya 

yolunun mudafaasına 
bağhdır 

CAVADA 

Japonlar merkezde 
tazyiki arttırdılar 

• 
Londra, bu adadaki 

çarpışmaların Omıtsız 
olmadığını bildıri}or 

miyeti ile bıı lıkte d ı ha
kimiyetini de çok ezıcı bıı uıct-ı Gazalanın şima-
te elde edt: eklenin. Çunku • • • 
bır taraftan da harp gemı} M lındekJ mevzıler 
~ pıyorlar. Hem bu Jeni ın at d • k•ıd·l 
hem eskileri çok üstün bir ha- en gerı çe 1 ı er 
va kuvveti ile birleşince mihver
cilere havai n ve denizleri zın· 
d n eder. On lan sonra da sıra 
pek tabii olar k kara hücumla
rına gelecektir. Bu şartlar al
tında yapılacak kaı a hiicumla
ıınn dayanın k kabil olamıya
caktır. 
Yakın istikbalde muhakkak 

gıbi duran bu tchlıke kar§ısın
d mihverin bır an e\'vel netıc 
almak için bu b rd n; yani 
son fırsat ve imkan d vresin<I n 

mi i tifad ye k 1 ll c ğı
nı du unınek buyük bir ıh ta o-
l . F tin lar ıç yalnızı 
teh keyı gdrm k, t e d ib ı r i
nı t :vvur edebilmek 

l ym utım ıza gelip \at il• ------------------------
d lığımıza ginnıs kimsclcı dir. 

3 - ~ak !anan suç oı takla
ı mın ıf ndclcıinc göre Aı kara 
ve İstanbuldn hiıviycUcrı tesbit 
edılcn bazı ecnebilerin bunları 
yabancı hir devlete mensup iki 
ıata karşı suil< ısta ha.zırla.dık~ 
ları öğıenılm •tir. Bu ecnebiler 
hakkında ela tahkikat yapılmak
tadır. 

4 - Ank rad ki suikastın • 
Almanya Büyük Elçı i Von Pa
pcnc miıteveccıh olduğu anla
şılmaktadır. 

5 - Tahkıkata devam olun
maktadır. 

Par iste 
ölen er 

Cenazeler, yazın her 
mahallede ayrı ayrı 

kaldırılacak 

S. Welles'o gör 
lngiliz bombardımanı 
tamamite meşru bır 

harp tedbırinden başka 
bir şey değıldir 

Vichy, 5 (A.A.) - Parıs do
la.} armda tngıliz bombardıma
mndaıı oleıılcı in caı zcl ri h r 
m h l ede cumartcsı günu ayıı 
a) rı kaldıı ılacaktıı. Bu mahal
leleı İsı:;y, Vıdcne11f ve Bou-
1 hnc\,>dır. Dıuı a~ın Notre 
Dam k.ılıse inde yapılacaktır. 

Dun gece Boulogne'd yem-
den 30 olu bulunrnu tur. 

Smnmer \\'t il 'e Göre 
&111 ıaıomı ıı j .ıu 

Yaşington, 5 (AA.) - Düıı
kiı ba ın toı Jantı ında.. hnrıcı~c 
nazır mu, vını M. Summ ı Wcl
lc , Alman h 111 gayretı hesa
bına Alman kontrolü altın
da çalışan J1 ran.:;ız fabrikaları
nın bombaı dımaıı dılmesinin 
ta.ma.mıle m şru bır harp tedbi
ı i oldugunu ooylPmı tır. 

M ını ıleyh A m n kontrolii 
al ına b unan ı 1''ran z 
1ab ıkal:ı.nnın Alman ord u 

h m • ı ımal t• k 

Sovyetler üç 
kasabayı ai 

Demiryolu istikraz ta v~ 
• 
ikinci tertibi yarı 
sabah satışa çıkıyo 

------- -------
MaliyeVekaletinin& b!. ~ i 

BA M Z 
Martta toplantıya başhyacak 

olan Mecliste Refik Saydam'ın 
bir nutuk vermesi muhtemel 

Ekalliyet öğretmenlerine de zam yapılac k 
Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor 

Mıll t Ieclısı 16 Martta tl ı lantılaıınn başlı-



........ 1 Tariht~ b. yapra:!'J= 

UMUT PAŞ 
__ _. Y.-ıt~ Oaman Nuri Peremeci .---

lt".lan il, Is .,,........ ••.,Y,,.roer w /o~ild •olıi&i 
A ,.,,.., Papnıa ıuwl petiıüjw uılah«ra.k F atilı 
.. ..... ppblı iia•.t/ui 11• ........... lll11111 
ctlif Iİllİ izala etligor. • • 

EH 1 HABE 
Fedbi 
tramvay 
kazası 

Zavalb bir çocuk ikf 
tr.-nvay arasmda sıkıştı 

ve 61d0 

·ht.kA m niolacak 
yeni tedbirler 

Satışa arzedilen her malın 
izeTine asılacak fiyatı 

r< arih ldtaplannda ve halk Bask"-'- -ırm- oradaki çiftli-
..,,a ~ Dün Beyazıtta 16 yaşında za- K k d • • J .. ğ • • 

~ arasında Mahmut Papyi ğınde yqamıya ba§ladı. vailı bir çocuğun ölümü ile ne- arar ya m a yunar U e gmyor ... o ıumda .-..ı:ibin bil.JUk ... 
... ~ n Mah>Jlllt Pap71 Ve),\ zadesi Sultaıı Mustafa vefat et- ticelenen feci bir tramvay ka- Dtbı vali mııavtaıl B. Abmet. rafında tıul mühim ka.ıvtu 
ac riJe anılan bu zat. aelaıı Jl.. -'- " .. .M. 1 1-..M-· zası olnıuıabJr. vat•a lll pkilde Kımt'm ri~tı aı-.:ıı- to ..... - -1..+1.. 

RI 
Karadeniz 
de yeni bir 

hadise 
Ada~a vapuru da kara 

s arımız dallilinda 
tecavlze utrac:ı. 

- .... ı'l) ..a- 2- s·->- ....__ ~ 'M • ~ e eM-wMnlllŞ ..tın~ .J - wuua ı-'" ,,_ ........... 
.ııı.&.J- ' -·r .... ı.nAll.l ~ idi" 1-1 ...... h d · ı..- ned cereVay~H Beki..,.rr·i .. :.ıı-~:-..a-1-1 nan murakabe Jromisyonu, ihtJ. dır ilk nnnn1annda B88ııa ve .- .,. .-~.., emn ~r en- "™ .-~ 

Öğreııdiğimi7.e göre, Sadık 
Zade Fehminın 1750 tonluk "A· 
dana'' vapuruna, 3 lılart salı 
cilnil Karadenüda Sankum mev 
tiiıde- eabüden 5 mil açıkta 

BUDıdalL sonra aatıe& ~ meçhul bir dıanizaltı tarafından 
lln her tetit maı. fiJatı dllk- lııir tor,nı abbnıştır. ltlr. bir se lılllbllıt P8IB ile ara.lan pek kira miDi. olacak. tedbirlar • 

~ va.tht 6-rine yapdan a.. ...... ,,. idi. Büt~ memleket l.fün~~ Topkapı • Sirkeci tfta•..., -~""""'~~~VV"...-,.._..,.,_ 
kin sab.ipler:I tarafmıdaa birer Vapur sür'atini artbrarak 
etiketle gösterilecektir. Üzerine aeri bir manevra ile torpilden 
etiket konmıyan malların fiyat- kurtulabılmiştir. Tecavüz kaza
ları diikkin sahibi tarafından sularımada vukubulmuttur. 

tında Bıill'lleli SipUıt Mehmet ...,... ._.__ "'""ırUA dün sabah saat 8 da .üdur.rab-
Ağ:ı tarafından çıkarılan esir· leri .urnuıbula geHp .fı'atihi tazi- man isimli lJ°r guç tera taraf- Bek16r Aalıara7A 
lerJeııdlr. JılebıDet Ağa kakın- yetlııf= Paoa da Haskö)'d~n tan asılarak binm.iltir. Abdur- gltU 
da düşman memleketinden Uç kalkıp İstanbala gitti. Patihi bu rahman n vaziyette Beyazıt-
de çocuk çık~ idi. Çocuklar, elemli gününde taziyet etti. Bu tan· Koska caddesinde Huaıı- Üniversite RektM Cemil BU-

Uk ve yol yürüyem.iyecek bır --.L. ..,_1w- -abmnt Pa"'a- paşa fınmnm önüne kadar git- sel Ankaraya g:tmişttr. Öğren· 
•. IA- ld.uklan .. b ... h ~ ...... ~ .- "' . _,J_ tr d . diöj ..... ıı- on- Rektör" F- fakül 
~o 1Çlll ınsım e~- JI ,,me sadrazam yapma9l ihti- mıt ve o~ amvay an m- -o~ 0 -- ~ 

lO bir ıöııUDe, ıkisiDi de öbür mali nrdt. Btmu eerıen diişman- mek istemiştir. Bu esnada Be- tesi binası yangını hakkında 
gözuue .koyarak Bc8ııadu. & lan l'Uil Sultan- Mehmede, yazıttan AkBaraya gelen vat- Maarif Veklletine etraflı iDhat 
4inıeye ıetirm16. MUalüman et- man. Yqann idaraiııdeki tram verecektir. 
mil, evilıde evlit gjbi büyüt. tehndemn Himünden .Mahmut vayla ani olıırak karşılapn Ab- Bu arada FakOlte binUlDDl 

d h · · b11...... Pa§luull pek memnun olduğuna, ~ 

bir katalok halinde herkes ta- ----------
rafından görtllebilecet bir yere 
MJlacaktır. Yahllt dHkkAııda 
mevcut malların fiyatlan Mata 
halinde yazılarak mtl§teri tara
tnwJan INr talepte pteril&. 
cektir. 

Kartat cfnayatt faille
rinin hlanıfan istendi 

•il§. a a §1§Dlall, gur ~o- llonağmcla şenlik yapbğmı ha- dulTabman ~amış n uu hllkilmet taratmdaıı vadedildiği Aktar, hurdavatçı ve nalbur 

!:lie:!.: :1ıru!m ~=: ._. wrdiler. :ratih, ltunun cloğ- !:!:~ anamda kalarak • ~bim!'t'ii1~~ ~= Pi dıikkAnınd& fula nW et- Suçtular, k6y rnvhtanmn 
IDUt, öbilrUnüa Ayu koymua :. °!:m~~~ !ki kotuyla kaburga kemilt ~. !:t~m:!~ ~ kandilerini tepik ettifini 
ldl;..w.M .. M lıJ\uUun- .... ·.+·ı- mıağma g6nderdi. kırılan Abdurrahman derhal öl· -~ binır katolok tanz:im edecek&ır söytüyortar 
~ .....,...,..., Y '•1 Mahmut Paşa ise evinde be- müştür. Hidlaeye el koyan C. ve böylece sınıflar& aynlaa her 1'arta1m, Bqabiifilk &Gyftn-

Abdülkerim ile Ayas okumue ~ eibiae ~bir udi.mi ile :M. muavinlermden B. Orhan 111111 Piyan•••-- mabn flJıaD bir cleflmde gö9te.. de ~banlık yapan Muradı geçen 
adamlar olup ilmiJ'e "*"tiioi otunaut e&tl'm; op JOnlU. Koni, çocuğun ezilerek Jıdutt\· 7 •art çeld.Hşl ıilecektir. sene öldtirerek bir dere.ye gö. 

:'~!r.n~= := ~: Bu da . ~tihe, ~ Pap. ~~itesbyapi~ı:~r-~ m:.3;;: Karamı illn tarthtnılm itRJa. mveea.a~k aı~~~imd, .~~~n-
makla ber her ~leYent bir tWi ıwı. sevUıçli. oJdııgu şeklinde an- M.illt piJangonun 7 Yut ge. nm. pazarlıksız sabi hnununa .- .ussnm .... "91D..._. 
kanlı olar~ yetiştiğinden Meh- latıldı. O da Mahmut Paşayı n~- met 'nimer ceaedın defnine ruh- klli.şi cumartem gtlnll uat on. Ubi malların bir hafta zarfında a dün ıkımci ağır eeja mabke-

IDet .a.,;. .. onu t•·:-.. : 8 ....... _ Mır hak y•e. ~ suçsuz olarak. ol- sat vermiştir. Hidise yüzilnden beşte Ankara Sergim ıbinaam.. .. _., .... __ , ID88inde devam ~.,. IMIÇ• 

ra4a t:kdiın et~ u-. ' dOlrttif kı, halk ...... <1Wı8: tr.aun ylU bir saat kadar ille- da. :yapüacakbr. Teknik bul.,. :;:1"da" ~za~~k~fi";: lulann idamı istenmiŞir. Mak
....._,_cf a...ı.. .. - ..... -t, ~a.-u- • a.wı, Mabmat Paşayı y.em~. Yapılan tahkilta.t beplerie bir milddet için .MIUI Janm ...R.rt..!~'-- n-te In.. tuil 'Kunt her üç şalue tarafm-
.l&lll ""'"l.All -.u-• .-IUUI& Şehit d b k. h k neticeande Abdurrahman Ko- Piyaap ~ ndyo ile 6 ........... vuar &ID \ıUAI'" dan., .~:ıde oldürilm'""tiir: 

du evveli bazina hümayuna çı- enmesı u açı a sız- camustafapapda Gedikpqa aakledUmame& ~. Un. sahipleri taraf:mdaa huır- ._ ~ ""9 

nj .w· aear oil\l Ş ' eh 1*taıı millet.in memı olmadı- caddeainde 28 numaralı dUk· Bu yüzden 7 lılart ve mütealap ]anacaktır. Bunun. hilAfına U.. Köyün muhtan ltl118tafa.. ile 
Sultan Mehmt:de v~ cma dalilet Ur: (Sine: li74-J. t:t.-.ıı.. ku-·--' ... yanan H~·- --4'L-t...- ile __ ,.. -'·-t ~--ı ...:...1~ı- ı. kerv:Usıoı dinlem.iyea ~ lıl• 

Mahmut. bundan 9DD!'a Şellr P"atihin, Maftmut Paşa mer- auu<1. MU&U M;ıun. ~ '"' çekiliş r>a.ımmm radyo uaa· .n:a.v ll:Urnler .....-- cen • nıduı aralan açılınıftır. sa yüz. 
sade ile birlilrte Manisa nül1*i· hwnua cenaze uama.z:nda. ha- lfurinin çaragı olduğu aıılatd· ledil~ecek. ikramiye kaa- dınlacaktır. Böylece JwlkıJDlmn den ikiailuo arası açıktı.r. Wua. 
M gitti. Sultan Mehlllet, lılr.ni- zır bul~dugu ve öldürtttiktelL JIUitır. nan mmıaralar ajam habsled abt ver.itte aJd•ıvnaltn kat'I tafa bir düğün gec.a .banlatm, 
ada bınlundugıı kadar llalııaul sonra pqpae ~ da ban arasmııla &!lfMllrA.. BllftUe iiplenmis Glacübr. Sabahatt n ve Halli, lılmadm 
4a yananda bulunmuı. memleket tarilt kitaphnnda rıvayet olu- fnhnm· tz' de b"hı"an ------------------- buhınduju mandar&J'& giderek 
tdaresillde ona hi11net etmif. ı. nll)'Ol'. yu UMI K K lluradı oldürmeleria 1Btem11tir. 
taııbulun fe lU pbUılarmı birl!k- Mahmut Paaaya halk arasın- veliiller·ııı dlln a ra iZ Her üç şahıs da. ~ıraya gı-te hrw.lamışla.r di İkinci SuJ- da .llabmut Papyt Veli adi da r dip Murada. seslenmişler ve ail-
tan. Muradın ol i1ğü qman Şen- Yerilir ve erenlerden sayılır. ·~ rUai.bMI kendi koyualannna k~ 
ade ue birlikte Wimeye ger- * yapı.itlen fnflt;.&IBf Bademe •aatafa bpt'111D1da• •~· nşbğını bahane ederek Muradı 
'1.ler. lllUG.ll lGU\lft odasından dişarıya rıf<ar :ıışfnr-

lkiııcı Sultan Mehmet, taııt.M Mahmut Ptap, pelt çoıt hay-. aaa kıu .. rAaee .. 7anam••'9 -Ye dır. Kur koyunlan a aıak 
cWP P dişah olduktan. aonra rat yapml$1". :brtanbuld'a kaı kolaadaa J' ..... Tlllea... üzere du)anya çıkar çıkımı.a ü-
Mehı.ıut.. yine onun görür gir camii, medreılefiı, meli~ çiti. GOMf'1k ve inhisarlar ye- çil birden. üzerine atılmışlar ve 
SÜ. Uıtar eli oldu. fStanbuluo te hamamı. çarşısı oldUi'U gibi • llllstııda De ~ w _.. hı 7a1ı bir ,eldlrme, hanıma -tuk- bogarak öldürmüşlerdir. Sonra 
fetlü için lizım gelen bazlrlı1'- Ed1nıede de bi hamamı, bir m- kilile MünMallt vekilı Slrbclde bir ~ --n·e 1uluna ntmea aJ'aJdarmıda çorap cesedi cıvardaki kunı dereye 
lılr JJ&plldı. 1453 senesi nis:uı1n- viyesı varIWj lfamamı. kale ha.- muhtelit daitelerde bade lirler. DQa ......... T. elnut- periıpın- labldr .. derdini gömmüşlerdir. 
da Jataııbul muhasara edılu"ğt ;_:~~y:ı!'!~ecam~remmboeylunb~! me~ul oldıla radd'el..md• iki ~ =-it .. anJaUı: Suçluların ikinci aiır cea 
aman Mahmut, ocak ağası o- r-- uw ~ y UA ... ....- nm rıme ,.....kh 'b - a.--ada..._..._ llıldlr, ~ yapılan dttiıkü 

Her zaman hamsi 
yamak istermisWz ? 

K .._ Karadabl•rin 
fstanbulluların ve beyaa 

det1merfn bir b.ç ay!ıt misafl. 
ri ... ..... lıalılfarml ller 
mevsimde yıyebilmek için ,_. 
Jauıura) yapılmaktadır. 

Jlawainin {bmerw) 81,. ..... 
..... flaltu ardal)ain<llla 
daM malEbuldlr. Daha lemetll 
"ft temir4r. Çlnlıü Mın 5 J & 
~aınura yaparlarken sardal· 
y~ lııahğıadan &yırt etmek i.çia 
balıkcığın boyunca.~ dilim 
ayıı ırla.r da elldaıa e<mra güzel 
kutnı.ara, sağlam fıç:rfara basar
lat. t.mlarlu. 

Kamdm:a ~· ... te. Gelibol11da yapılan baaud 
konservelerine bayılmm. Yedık 
çe :>erim. 

H.'1.msi salamurası, yemekten 
biıu P.nel ywline mideuuı ~ 
talum acar, yemeklerin h ı
nı. vf\cude sindirmesini kola v
la tınr. 

Ham."inin etcikferinde (fru. 
fn .. ) bolcadır. t~ bundan 

y~ ~ bu --- ~" 
dln yeti ~il CjlOCUklan pek 
bereketlidir. Çokça yeni'e h n 
si ( u-•1:t>klik kuvvetmn kn 1-
Ia.r. (Ask ateşini) alevrendtrir. 

Ba'1kcılı1da uğraşan mtı & 

hasmııı1m-. &ılgialer l'lanu!'""1 
(0- 00)' c;eı,it ald ...... ~ 
la. Hatt& Mm hamsilerin ııııebir
li c ld 11klanuı da PıDlatırl&r. 

• •• 
Taa allnak -* l• Jllllmll' 

tanın llMUUBI.. beya.anı a)tn WJ· 
n doiramalı. Tabağa konulan 
bam i bahklanmn anunm dot
durff'alı. Bu:alarnl üzerine• 
bolca (maydanoz) serpmen Lf
mon veya sirke ilave ederek t t
'' ta 1t ~eırnetfdir. Uzanca. clmnı 
ım~ clnnek ı~ nazırla,_. 
Ateş'"' Jnza1"tınut Bm!lann O t-
1l"ritre tmsur tereyağ! l!llll1tmk 
Dfnnı dilim hantıri ealanmntıw 
da fl,..crferine k'"'dmlar ımt &J
le neffı:; ve lenetli !ıtr yenıelt n
tur ki: 

Yemveıısll aatatafarm ttatıerm .. 
Jmnulım ~i ltou&enelert a-. 
imdat' f11ydahdır. 

Hnmıııt 8 lamen 8&Drib J4fz ~ 
mıncltı (250) k~lori V'll'l'dlr. 

Hamsi ba~a ew ııiyade 4-
şık ott.n lbhrrdı~ Ctmri. t..
hmm hklr Lizı!r biri: 

(Cam da var. aini dw •11.r. 
Mermw ~bi g62Iİl e \ .. I' ffMnM 
tmt tr 1nn-baa olar' mu lie&h ~ l' Jara.k büyük hizmetler ettiği ~·- ba_.. imiş . ._kat 80Dra: Avcı. Bir aç llJııdsdı•I ~ an s.ıma .,. H_.,. 5*7> • 'a ıeldan ~ ............. Ozeri- dUl'Qllllalan esnasında C. M. 

ili, fetih SU"wnda Raneli vali- Sultan :Mehmet 1..aınanında. ha· de bulunan :Uiioakalat Vekili bir ana m o dv1lrdma ~ me, gelesin bura kara im cli7e. Yap muavinlerinden B. Edip, suçla· Leı,,..,,. Re/Hilr 
liğine tayın olunmue, Rumeli mam tekrar taırıır ve ihya olun- Amtral B. Fahri Engin dün ak· llllf. Bu lı:ad'mlardilla am,. ._.. ma kardeıim 9eD tamr mwn bent, nnı sabit görerek her~ sw;Ju- ""'.vvvv-""""'""""CIV""""~t'V'V_,,,"'. 

demiş. 

nJiai. ata.tile Rumeli si.pahilııPri mua. ki Iilvllya Çeietlıt. illemek- !j8lllll kaellr 1imaa. illetme'tri. g. tlıftınaa ııoeuna lltmıll -.. lı:r diııl)'fnae dit iz.erine .aaau, ve nun da idam cezaaile onalandı 
Be 1sta.nbula gil'ln13 idi. te ve pek mamar olduğunu, hat- mum müdürlüjilnda tatJdkletdne billerbll ~ ~ b•sla s> c.w- nlmasım ve aleyhinde hi' bir 
Çendereh Halil Pata- sadr•nm. ti. 1- hamamda altnue tellak devam etmistir. Bu arada liman - 11111'a ım, ...._ ducu;u - k-sllmecinl iaterim. delail toplanamıyan muhtar 
llktan azil ve katlohmdugu va- hiımıet ettigını söyBıektadir. ""' tahmil tahbye i91eriııe dair aun seı ete bizim ......... _.., Lfsanmdan KOrd oldalll anlall- Kustafanuı beraatini talep e -
kit, yerıne Malmıut Pap sadra- Bip bu hmmmm yen bi <:! alakadaıiar'.daa iaAat Mmıftır. ~ sırrtmıtıııta. bir ~ .. ı.n aıÇu ll'llWa da wılrllJI ldllll- mişt.ir. Dttrntma mPılarnı mU-
sam tayın olundu. lıılalmuıt Pa. bemeıı betli değildu-. Za.wi1 "1 Diğer taraftan evvelki &i1n kiztatıza tutup 79DIDlt ...,. ._ ,_ lnkh edf7Ql"du. dafaalaruu yapmalan içnr baş-
f&, Fat h Sultan Mehmede, he- Tqhkta olup bil&hara • mıı- genrimize gelen gUmrWr ve in.· mele bqlamıf. aı •ı ı11ın ....- ftkat Plhlt Nlzun wbıtıhk ve ka giln.e bıralnJmUjtır. 
aıen on bet sene sadrazambkta JeYI yapadıeıı Mimar Sinan ta- hiea1 hır Vekili B. Raif Kan.de- 8ibt ırnlmM'le kaıjflSlll& .,.aa 4Qak ıwııuw bötaa tafallltile n..A..a... Clna ·...H· Da 
buluııa.rak Bo n leL aSHU&. Ar- nfınde• awwn yerinde bır ca- mz dftn sabah gftmrikler ..... Hurf1e mubaWet .UU- ela ~ mJatta. vw J'"'- ""81-
..... :vuti••&.• .. fethinde hö\uaı.. ya• mi yapılıruştll'. Bu camı, _..,_ -n.u1. .. ın•""-e ~-k ~a.ı- Bundan birkaç ay evvel Ga· 
- "'fl'AM "'"V- unn.unwsuu a•~~ \IC1.&uu .... - kabaran MWıtafa tokat, 1ıaltme .. Dıwa bttmlfti., Wlda ..... eııın.- ı_ .. _,a_ Neeatibe -~ · d 
rarı.t.ı-- ~.....1ı o-....- ~' Werdea, mubaaralal'clan. ISb- ..z.-. ı-1...-........ r. y..a..ı• """__.._ __ --........ .ı; y -.aıeaın e 

UAW- &~....- ...__ '"~ oı;n:ı ı;;muumW'I'"" ıca.u "1§•!Cl.lal zavallı.yı bir l(bel pataJrUım11. __. n kararı ı.ıblm. etti: kahvecilik yapan Meb•edi bir 
mrasında Osmanlı memleketi Eardaıı pek zıyade harap bir 30l1ra İnhisarlar umum mlldtlr· mma uıınce. 0 da lı:avpcl]mı QI- "!ılu.Wa ile Kesme IMlrlaı-
~ gelen ve bvonıit kale- haldeydi. Geçen sene yıkıldı. '":?tinde tatkitlerine de9am et. ... gece- odaaında. bojaraık öldür-
aini mulaaw'a eden bir Jıtuar limut Paşa merh11111un Sof- • ....., J"a7llll. baban•iı. •k&.- *" • niPMn arkmbllk w clQak dükten eonra parasını çahp kaq-
ordusuntt pe1t fena halde boz.. ya8a- da hir camisi vardır kı miftir. ba7lt prdımda bu....,. .._ ..ıım. ol....._ •••hı. mail iatiJ'81l Velabi.. Öa!eneria du-
mytb.lr. Al:Da.wtlukta Fatila. sw. Bulpriatan olduktan 80nn Bul- lthalltçdafwı hlF hadcllt DOn CUrmQmeebut .acım- -. ._ .... '*' dln. - da lıılr ST "'ll"'•na dün biıiaci afiır cesa 
•-- 1'6-'--ed k kal t t 0'5l!Plar tarafından miDAl"Ni. "'8 arttırıl,._ Un SuJtnıahm• ~ Sulb - JDOddt!Üe hapse lr.cılllllmllıl mahkemesinde devam. ediJDUj 
.all .ID""1U e arşı a U mi• D- UI _ ....... a.. .. ı.. .. _..._ ..._ • k ....._'--La .. 6-·k}-- ...,_ aupltınun Tür" k - '----. 

çaı-..- İskeDder :ee,m h• millberj yıkılmJlt miilre y.apılmıı ınalıkemesinde - ---· .._- - aıçıu 181 m ~ ·- _,, ı.ua- .... °"'Y .,...._ n.DDU11u 
~el m.edreeui de ahtı Y*· ve. bupa mU.. oıaı.. kullı9r Memleketiı:lme ithal&t eoam nıt, eımmt JDftZUllnm aııat9a .. ..,.. ~iten iltt::ııatçtl« nun 448 inci ve 493- ünctt macf-
Dallı. an&ı ZP>asan llülsıai a"•akta. Wlwımqtur. Cenubi wu faal& miktarda plmeini • ı ...... üvanm dut,, - ,.... ..... kala'mdlm: ~~ ... oew"dll'tlmaJa-
• 0 yapm11 idi. Bulganstandaki Uzunca.ova HM mia ~ toptancslara enelol H1kim Mehmet All danca Jlud.. - Oh oJwn a&dnllıt ... -- u..... __........ 

VWdiW•, Avnıpa)lla.rm köy kaaahaat üe Bdime kaza- tahlt edilm~ ytbde kir maW. I ~ llUrdai .-U. "!Jmı1. ,..... ..w Al ı e -~ ı na, Duruşma, 9Uçlunun miW&faa· 
Blodakı HaakoyU M- M mut ltd'i azalblmıa i .. ı.-ıa-ı...-- .. , .._ w•m'---da, tiz.erinde ellld. il- e,e ~7hll'P danyorı.nh. 8IDI hamrlamaal için baeft gtt. ,........ llirualık Korent ka- ı.&~IM .,_ ,,_ .. , 

Jesi(ki bizım tarihler bıma ~!!!~(8;o;'"';;!:!Sa;y~fı!;a! .. ~'!11&.1!-"!Ml;!$~)~ı.A;!r!Jai.lbeti!·;~arttınım;;;•;ttı;r.~.~~~~~!!!!'!~!!!!!J!!!!!!~~~~iii;~~;;;!!!!;!!!!!!~!!!n&~lnrakı;;;;1;DH§;~tır~. !1!!!!!!111!!~..,ı 
GermehUIM d8der) üzeriae •l· '! 
cbnp almışlar ıdi. Mahmut Pa. . Ve lınparator Ha&ret-
1& ordu ıle yetifjp korenti ~ ltırinin bıiııt arhlmııda. himıet et 
alıılljı gibi VwdıkUJeıria elllct. DiN. Şapa'üa veya )'Mean 
blm11 -- 4ii111111']4IM ... liır:ı ..... bir1'alJI». remnbl b ııs•• .,. 
alılt. a.m.uu fk • n.. • .,.._.çeteleri mvk v ida. 
eldi alan Mahmut Papdır. a ~ daba .-eAi bir 

ı eneejmle VJ ttSdir ... 
~ aldıktan büyük ,_... Sözilaü keeerek ~ mue•· 
...._ ,,._ · · imi 1u; Dllt Wıtbdek TU.rk cJjan. pake 
~ u.. ....... dfııezıM ~· ' tuw _, .... - n .. : A-· .... ı.ya. uzat· lw: k;al . f .ımıp.,. idi. ,,.... - ........ ... - ......... 

---"-' b.: tih, bunu haber alınca k~ 
~-...a~ 1ı1==~ u..- ~ - MN,aer. bia ıa. güD tak· ----. -- a....... dia ..ü:&ı-:. bil in .,.. terakkileri 
... JW ...... l8ldlrmlllar. ----•n...- .,......."' MiJu•ı11- abıe ~Juyım. Bwıtı 8ı8I-' Ullut. 
lar, ve bır saat içinde de 1nozu mamak ~ bWyer.us. Ve ıuin 
aıwım& bilsem.. pteıdigmı bu müreh 
~ 1Miı sn ··dl Kara- biıKkte ne kadar. kUNLr ve aabu'

•gg jlu ı:ııa- ~ lleJiD. is- lı oldııiunusu da. .-a \UIUtml• 

7amm da M•n•u•• IPmls 41asta- n~J~ a~::"',:. 
llUI 111e de Ahmet Beylı blıalp 
lldtırmedı&J. Rum Mehmet. Pa.ı- dırmasile mıhlanmış kalmıftı: 
.. Qlıaftndan Yatihe anba.- garp meKıma'ım, Hmini ~itik· 
4liır yapma.-~ ihbar edildi. le- j(.t.l ett.J !l'dtt S.llli 1.Mr gün 
tmden ~ tarafından sada- ~ haJrikaten ~ 
•tten asil ve Gelibolu sancağı tm. yem Javonya u.taıarma .. 
w™lğih dm--• uıı•ıaı..ıı~..,. ref ~ldek 
eııq,m. olı•dll: .__ Yociaak&ya. yalılap11 

14111 da !htırrıa lPıluı doeall- ft om&. & 'l'lrll cigaraanlD pa.
n. lidilr iJis ib8ii CO.-) .,. ketini takcllm etmittL Kadm bir 

..... fetheW. dakıb.. tereddllt d; IOD1'L bir. 
H73 de Uzun Hpan ile olan cigara alarak lbcasl kibrit yak

muharebede Mahmut e._ Jr,ina mayı dütUnuıedeıı acele bo cıgaı. 
ladarete geçirilmiş, Otlukbeli ra~:aat ~ gtis -~· 
._,... .. mullarebesıni ku.amnıa nnın ~le öarttill!llaı a. 
illi Pallıat d8IJma n, •-.aıt. kııt" bir ı.=-ıa Jeaıı Pralıçoi9 

ot .... dllşmanı takip et- -. mıtlmma 
llte gevşekll e ; eger ıriir'. Pelze'ye Jrlsenk umu 

tli davrama Uam Hasan bitlrdlıİenib tam tekemmW e0ı 
ar edilirdi.' eli e anet- m. d lız. fakat yüksek ha-

~ Pap.yı yı- yırhablıgmız. bizim Rus ordlJ. 
azıe:ıurwıe.r. muvaffakiyetlerhni· 

s.t ~ lkı yor Sis ime iatikllU
:vafa'hi.p*h müa.-

,.._ .. Yem s.IJ&h." lll Edebi Romam •1B11H1••-••m31HEllimi.:El_Em._ 

s 
~ Yuaıı: ~~ 

dele etmek kabiliyetini verdinis. 
Bir garplının yapacajı kadar 

egilerelc sel8.mtadı w aözlerial 
.Oyle neticelendirdi: 

- Rıw dsrıelt, Asyalı dlımeJr. 
tir. Ama biz pek yakında Avru· 
palı olacağımıza kaniiz. Bizim 
zafeumiz bizim oldu~ llaaw 
Avrupa.nın da zaferidir. ÇUnldl 
bu 1..afer Avnıpanın Aayaya kar 
şı zaferidir. Bu '81'Bfi kabul e
diniz ve ıslııe lcfzane minnettar 
ol•am•M • ._ te bılruw 

il 
H ........ , le&m9' fi J

1 •f 
ilk gUnU ili~i bitirerek Yorisa
kaJRrJan ~ hıtedili ra
ma... -.=+m ...... IG te)Q. 
lifte bWN+: 
-~ ....... Vı' .... 

JWikmı J&tllla ...... , 1 •• 

dıtjjlml?Btadao.,._116ı 
yorum. H'nss ta e i u wai• ,.. 
arhıl••hb eda'• 

ıı. hjrW!t .. .,1ca, llmdt:,. 
yan ve yanyana gldiyaıı.m. 

Y•1 eğri biirft ve ~ aırttan 
PCiıorda- Oalarinde illl JllPI• 
ıeagiıadellt dam1aritle ~ •• 
ri f]fta...•.ıı. Solda o. s.. 
bahçeleri.. :Bma .,.. '8Dl ...,.. 
lar~ ,..ılhiillde. ftMherel
lHelerile '8ftali. ... kiru ~ 
lısnmn ,_.. ltarlan ar cm. 
bllJiik mabecl ak•enıw, haloo 
ki Af tarafta, meltemle mavi 

A 

Saraçlar Cemiıyetlı 

•'"""' teplartfrst 
~araçlar Cemiyeti, FafıillM 

AtpmrmUIQ medla binuın
da senelik tcapla.ntnnnı JIBIPllllllO
br Azalara idam heyetinin .,.... 
p '1l. okUDJlU111tıır • 

Rapa! da eemiye&ıl U. l&ad8IJ 
hftlun kay. lulaudup -.. 
lr-.lnlardan &enedlt •call 258 Ji. 
nlti bir varidat ...... -·~ 
iseh Mffini.Ur. 

Cermyet, IJll varidatta aneak 
bir a kirasr vesair m.nırl llJ8&o 
rafJannı ~ayabHdi~mteu 
.t.aydah bir~ balamana 
ınıttır. 



t'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-·~~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

ENSO AJANS VE TFJ.GRAF HABERi.ERİ 
._ taNfl t inci myfada) .... ~ - . •• ~ • .t' .. .... • 

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

=~~ı..:~ikat Hindistan ı· V kili .h . Fraasa, Vaei 1oton'u 
protesto etti 

Garpta 
Dar~ct,~~n;; = Bu mesele için . Cr8 e eri eyeti 
Mareşal Petaiıı tarafından ka- e a 

1 bul ecJDmtı ve kewfie'ne Paris lncdl.tere.. ..Hü .. k6 .. • dıın .... op andı ldvU ahalfıdne yapılan fngiliz e- -- r:_ 
hücumu hüJpnda tafaUU ver- meti SOnlfUDU 

mittfr;._ ••Am'rvh nepedecek 
~. 5 (A.A.) - Pariae ya.- Lmdra, 5 (A.A.) - Hindi:J-

D6n gecede iki 
taraf arasında 
lıaYa faaliyeti 

oldu 
Londra, 5 <A.A.) - İngilte

re han nea.reti tebliği: plu liagilia laücumu haldm>da tanın siyul vaziyeti hakkında 
l'raımz afk1rı um~ bWdmaethı yakınlarda bir beyan 
lw11tenbe11 lailküm süren iafial ame nepwtmeeini beklememek 
llgal plhpda bulunmqaa tep- Jbmgeldiğt bugün Londrada 
ralduiaki ı...da da. kendini salihiyeUi bir menbadan bildi
a&Jtermektedir. rilınekte ve lıilkümetin bu bu-

Demiryolu istikraz tahvilleri 

Sebep, Amerika· 
DID aai Yeni 
Kaledonya 

valiaile 
~üzakcrede 
bulunmaaıd1r 

Din ~ mü.nferid btr dftş
mu tayyaresi İngiltere cenup 
Mtı kıyMmtn bul nolrtalarma 
ve cemabl Gal memleketi ftt.eri· 
M bom"8.IR ıanpr. Telefat 
o~. Bul evlerde Wil 
buar vardır. 

Gazeteler, bu harebtt tngı. sustaki görüşmelerinin yakında 
.. ııla ,_. '* ~ ı neşredileceğt ilA.ve olunmakta
cliye. Ylllllflalıııdıta. ve bu dır. 

taarra.zuıı ancedeD dUşUntilerek ----------
yap.ılmış olması. keyfıyetiııe dik- • D 1 t ft , d D 
katı çekmektedir. _ 

Gazeteler, Fransız halkının t 700 ftnefi alarm-

Chtıarafı 1 incide l 
deli 19, 500 liralık talrvil bedeli 
475 ve 1000 liralık tahvil bedeli 
de 050 liradır. 

Bu bhviller UlllUDli ve mül· 
hak bütçelerle- idare olunan dai· 
re Ye mUeseselerce, vilayet hu· 

taarruzdaıı duydugu teessurü Valett& 5 (A..A..) -DüD iMi· 

~-bir saytayı kapbyan baş- tada aıtı defa hava tehlike İŞa· Crı·pps'i 11 sözleri va -- UıaeWrınektedinr. reti Yeribni§fh'. .Kaltada timdi- il 
ye kadarki tehlike işaretlerinin ' 

Cavada sat:~=~u:u;;:İea Atman bastlll 
Japonlar tazyiki &.aerllul• k"llaları o, 

arttırdılar ~=!rl 5 ır!~~!t/eriııd!111:J: Berlln, nutku "ln-
<Jlaf twolt 1 Mmtle> rekkep kıtalar diln Londraya af liz ai•aset adam-

Cnam. at.na yeıüden asker VU'llUflardıl'. • ıl . 
~· Burada şiddetli Bskl 'Vake adalar1. lanna mahaaa 
6-. ~cereyan etmekte- Tokyo, 5 <A.A.> - !mpua- çocukça sözler 

51 ı torluk WBUıDÜ k.&l'argahmıa bir " 
• •k .. 1nıe1~ hlçbtr tebllğlııde şöyle deıüyor: aaretinde wesıf· 

gıda mM desinin tahrip edimi- OW. aaQab &"8 Qoiark81l 80 ::t:. ~.:4!...8; kadar dnpnıll_ ta.y>'~ BwıiA landınyor 
Yalarına tahqutmemelılıcini taY ve Otori "Eski .. Vake adalan --()0-

ııl)'e 81ıe,,,.u.,ur. Balldeenk'de IU'alllAda. Markus adam cenu
iiçilncil el& olarak hava tehli- bunda gortinmtişlerdir. Yapılaa 
.. __ , ..... ~ :1-.; • hava eavqmda düşmanın yedi 
~ -.wc;U ver.uıuıştir. tay . .a·· ;.ı :a-· ~:.- B' Felemenk tebliğinde §Unlar . ya.rem llAUi•ılwmMI~·. ır 
Jamhdır: ''<lwaııın her tarafın. b~ .ranm11 ve 1eklz kiıJi oı. 
da Japon l8ttll tıtaıarma karşı ıaüftur. 
llluharet tlddetle devam etmek T11.. ..kllyal: 
tedir. HlilA.la otaraıı Japonlar koaferan•ı 
mütemadiyen llerlemeldedir. 

Solo ıkt 8lıftl Cavanm ~ 
Bodjoaegoro düşmanın eıme 
dilşmüşt.Ur. Garbi Cavada dill
ma.n kıtalarıınız tarafından tah
liye edilen Kravang, Poekva
karta ve Tangera.ng'ı iega1 et-

~P&ratorıut umumi kuar
glbınuı tebliğinde demliyor ki: 
"Cava cenubunda hareket ya
pan Japon kuvvetleri 'nıilacb
fip açığında 905 tonilatoluk 1n-

Viyana, 5 (A.A.)- - T\ma va
pur şırkettermin mtlmessftferi 
Pysti&n'd&. toplanm.ış.lu.dır. Tu
na V'apur şirketlerinin rasyona
llze edilmesi hakkındaki bütün 
teklıfler kabul edilmiştir. 

Konferansa Almanya. Ma
caristan, Romanya, BWA'ariStan 
ve Slovakya mümessilleri fşti
raı .. etmışlcrdır. 

giliz S canpold torpido muh- OUawa, 5 (A.A.) - ıteuw: 
ribini 'a AaheYflle Amerika top Kuada bükfımati, iaüfa eden 
çekerin batmmflardır. lran Şetıiııp.bı RiM Pelüevi'ye 

Banpok'dau bildfrildiğine Kaud&ya gelip oWl'mak mUsa
c&'e, Japon kıtalan Birmanya- adeeini vermittir. 
da Şien~a.l şlmalınde dUşman 
kuvvetlerini ciddi surette yen· 1 * J...ondra - Resmen bilctlril 
mlşlerdir. dlğine tJ}re Holanda ve AvuE-

Birınanyadald Reuter mu.Aa- tnL!ya htlk\)metıeri orta elçilik
biri dıyor ki: "Japonlar şimdi ler tesisine karar vermişlerdir. 
Rengoon'a 100 kilometreden az 
bir mesafeye gelmişlerdir. Ja
pon kuvvetlarl bir darbe ile 
Sittang ırmajmdaki lngiıiz hat· 
tını delmi§ler ve Vav kasaba.sı
la& kadar 29 kilometre ilerJemi§
Jerdir. .a..>egn Birmaııya yohı ft. 
arinde demiryolunun &)Tılına 
merkezidir. Vaziyet kanşılrttr. 

Neşrudilen lıir tMliğde '6yte 
41eailme kteclir.: 

Peu na .-.n prkjsfnde 
Vav -alpııfvle lmvvetlerim.iz 
..., dü mu. •lf,.,_ile çarp11-
ta11& bl ... '"lhrdır. Vav alb 
dHPNm bollik tayyaresinin ta
IZ'ruzwJa ujramış ve şehir ateş
ler içmde kalmıttır. 

Felı ım h llladWaıwlda 
~ lemmk Blndistanı kuvvet-

leri kumandaüiının General 
ten'e devredttdiği bikli

,._.JlaDtrldlral YaZifesi. . 
~ aw11•a demz &av• 
ı.ilie 1nmnta aıeıaktiL 

Amini Be1friCh -- ... 
l'W..fe e tayin .ed'itz 're. 

BUtün kumandanlara .-ımr 

kadar dıöırillmek • Ulimat 
vwümişür. 
&~ 

Reamen laiküriJdiiine göre, 
Japonlar Port Darwia, Broohme 
ve Wyndhaım'a kal'jl yaptıklan 
:b&va akmlarlRda yaagJD bom-
~ ... - -ıullılll "'m• 
.m.ışlardır. Petrol ve miibimma& 

lapoa mnuml karargilıuua 

depolan ateş almıştır. 
FUiplnlerde 

Japon umumi kararg&hınıa 
bildirdiğine göre, Filipinler ya.
kınında hareketlerde bulunaa 
Jauon demz birlikleri Mindanao 
adasının batısında ehemmiyeti 
bir stratejik nokta olan Bam
bangoya ..ter -armışlardır. 

• üa ıwı·Qa ~ "9.ib~t*' 
tir. 

Btt ._.. T-.arıı -~ 
JıllnlılTJlla lllım •ı ' tıl.va 
.._.,..., i ~W. at defa 
t.aan'lm ..... lğreıı.ilmştir. 1 

T.wat * • ata. 

kat ı Mi yek. Kedilerini, saç
ma da atı.. -*ka cevap ver• 
... .-.. ~ndır .• ..... -----ka. 
ili& olımyacalt plt1a t 

_ ... aı,te ..... ,.... 
A.liıe! 

llt.lb*t clalııa evffl ..... 
abıa.Jdt• ....... 
rece • ıs ılı. 

- ..... ht tleme mt! 
- '.laıait lellde... . --.r 
- MJft '* dllıpnu ilat et-

tia. O.. "'cadnaa _...., ••tl•wll ... 1 .... ,......, 
ylstePle 2 1 idSU ~dm; 
bınlerce çocutu da. adamlarına 
öldiirttün.. Buttin bu işlere ba· 
karken s9'gift kıZllmzm Uletile 
ali.kadar olma.dm. 

- Yankt tfltt1111y&i•an Asi· 
yet Ben, bu arad~ da 
ihmal etmedim. en 
yüksek doktorlanm çağırttua, 
günlerce çaııatııar. Beldım.Vlerln 
çare bulamadıklan bir derde 
ben na8!f çare '"1hlnım.. 

- Bulman. liam ! 
- Neden! 
- Çl1nkil Tannam! 
~VIRtt'EOIRPa.w.,. 

madı. Sonsua ...... bplarak 

Atman stya91 mahftllef'I 
Japon Safv'1ktlinin 

nutkunu hatlrtatıyorlar 
Derim, 5 (A.A.) - 'tarı re. 

mf hir bynaktan bildb'iliyot': 
BerliDln llyul mabtllleri, 8ir 

Strafford Cripps'in aoa mma
kunu, 1n1Pliz si;vaset adamlanna 
ınııhsus çocukça ve küstahça 
sözlw IRılnUıMle ftıBıiJMıdlrıyor
lar. 

Sfr Stafford"un IHlthnda en 
esaslı kımm Amerika Bkiet}ik 
devletlertnden beMecUlf ft dll
mana k1.111 •ftfta htf it gtS
l'eef"k diye ftSlflandın:bfı insan 
ve malzeme yığınına atı olan ln
&UDdır. 

Alma tıiyUl aıalfilleri bu 
llLBDlta .lapon lııilJ eeflili O... 
ral Tojo'nwı-. cllalMni ba
~lsr. Ttrjo, ıma .tente 

--- in fwdl~ ft ıı:alllili,.tWr • ._. htini,.ue-
ri iein l&V8'811 milleüerin ~ 
... ideal ballandır. 

Bmaın - -- °'8eli Fi& 18.ndiyadır. Bu kilçt1k P'bhndi-
ya milleti isbat etmi§tir ki za
fer uyuşuk kitlelerin kullanılma 
lllM d.ejü, ll&ftfglala taı.l _. 
saret. ve kabiliyet.ine bağlıdır. 

Pek genç yaşında, ~ 
Waleri •ikin lMllııau ileler 
ve eı...ı.a 4aças .._ a. 
.... Tıb l'aldlıltılllli MtWam. 
lerim:l• 
( &eJla Ld.eı J in 

Cenaze Servrsf: Moskoviç 

sual idareleri ve belediyelerce 
yapılacak milzayede, münakasa 
ve mukavelelerde teminat ola
rak ve hazinece satılmıg ve sa
tıiaeak olan millf emIA.k bedel
lerinin tediyesinde başa. baş ka
bul olunacaklan gibi tahvil it
fa bedelleri ve faizleri talaville
rirı tamamen itfasına kadar her 
ttirJü vergi ve resimdea muaf 
'luhmacaltbr. 

Jıfea6r tahviller TDrldye 
CUmtıviyeU ~ T\iıtiye 
Ciirilariyetl Ziraat, Tttıisiye 
İş Eaıllk .,. Eytam, Qwnanlı. 
Hallı, Tirk Ticaret. Beı.llJeler 
bukaları ile Sümer ye Eti Buk 
tarafından atılacağı gibi diler 
bankalar Yasıtaile de Wni.ıı olu· 
aab•lir. 

Katil!er 
bulunma ısa 

Fransada 1e Martta 20 
rehine daha 

kurtuna dizlleee1c 
~ () (A.A,) - 8edhld9n 

'Düdlrili)U': 
On elin evvel Pariılte lldilrl

lerı bir Alınau aakeriniıa büiae 
kaqt mJailleme olarü tilllme 
mahJdua edilen 20 .............. ,.._ 
hudi hakkıadaki aer.a ..,.. edil 
miltil'. 
Katilıler MI- mari& kadar b911ı111-
madıklan takdirde diiw .30 n
hine daha. ayni Akibete uğraya
caklardır. 

Kaaada'da 

Bir senelik mOdafaa 
tahsisatı HU malııar 

dolar 

Japonyamn vazifesi 
De Golcuıarm icraattnı 

ôntemek imtş f 
Vtchy, 5 (A.A.) - Düıı neş

redilen resmi tebliğ: 
Va§ingtondan alınan ~ ba· 

berlere göre, Birleşik Amerika 
hükfunetı Yeni Kaledonya'nm 
Ast vaiisUe müzakerededir ve bu 
milzakerelerden bütün Frauız 
resmi şahsiyetlerinı uza.k tut
maktadır. 
SaWıiyeW Fraııaız maAfilleri 

bu haberden pek ziyade hayrete 
dllşmfişlerdlr. Çiliıkfl A,meri. 
ka hilkfuneti ll'ransa. ile normal 
mllnaseb&tler idame etmekte ve 
bu suretle Frama hilldimetmin 
lmparatod\lğun biltün çevreleri 
tızeriııde h&kimliğini tanımak
tadır. Bwıdan dolayı ~"ranaa, 
Vqington uzdinde protestoda 
bulunmuatur. 

:11115' • Gön r:to. (A..A.J - D.lf .B. : 
Şhnduıı pzetesi Pasi

tlkteki l'ransız toprakları me.e
lesi hakltıııda diyor ki~ 

''Bu adalar .Amerika. Avust
ralya ve Yeni 7.ehında anuwıda
ki muvasalanın idamesi için e
hemmi1etli birer zincirdi.rlıer. İ
leride bu adalan Vidıf'ye ait 
olarak tanımak J~~~ için 
çok gUç olacaktır. ÇüUi1 bu a
dalar Ja.poqyap dltPaa mem
lel:eUetbı ıuan altmdadır. Ja
poD.J&DUl vazifeai btwhı vaaıta
laıile de Gaulle'iln icraatuu ön
lemektir w" 

llareşal 

Ot•lla7·1Je• 
()maktn1ıı ~ (A.A..) - Çan .. 
.. ~~. bucUn buraya ıelmfş

ttr. Hlııtdiatanı 21iyaret ettilrten 
aonra Çine ~ btmı!aıı ıo 
Pil enti haber verlbnfşti. Fa.. 
kat kendisi mlteadclt merkes
leri ziyaret etmiştir. 

Lonc:tn. $ (la.A.) - lngllte
N hava nezaretinin Çartamk 
akf8JIU tôlifj: 

Din ya.ptu keıtif taarruzu 
esnasında av tayyarelerimi~ 
Franaa kıyı11 clvannda bir düş
man av tayy&relini tMırtp etmi9 
lerfilr. 

Hava nearet1 tarafmdaa neş 
redllea cBter bir tebl ğ dftşman 
tayyarelerinin doğu mg,\ltere kı 
yı ı tbleriade bazı faaliyetler 
g<lstentilderint bildirmektedir. 
Atılan bir kaç bomba halftlr ve 
t'!letat yapllWIUfbr. 

RUSYA'DA 
"' nınft 1 ınel !llOYfada) 

leri ziyadel~mtştir. Alman ge-
ri hatla.n arkasında heı- gün ... va
gonlar, köprüler ve taşıt kolla
n devamlı surette tahrip edil
mektedir. Çetelerden biri Sov
yet kamandanhgı ile muhabere 
temmi için Almanlardan u.ptet 
tikleri bir raGNo merkesinı kul
lanmaJRadır. 

Alman maJ1&Vlyab 
(JI.......,. l larılde) 

jalımalUa olduPna ait bituaf 
memleketlerden gelen baberteri 
ley d etllleJrUıdlr. AJm8ll zafer
lerinin birbirini takip etmesine 
rae3ıııen Berlınde de halkın yüz. 
ile altnuşı harbin mea1ı1t bir ne
tiı'..eye -.racaj:ma emniyet et
mmnellte n Almuyamn muJl&
rebeyt bybettjğfni unmatta
dır. 

.Alman mi.115 *1bı tlmktini 
bir ulqma Mnşıaa dafamak
tadır. Ottawa, rs CA.A.> - Kanada 

maJfye nazırı Avam Kamarasın- ======================= 
da mftdafaaya ait tahaiatı muh 
tevt Jmun proJesfnfıı lfH.3 Mar
tmda bitecek olan malt aeııe zar 
fmda mflll mttdafaa iMtyacma 
sarfedllmek bere f1d milyar do
lar'ık ol~ söylemfftfr. 

Bu akşam S E S SinemaStnda ., 
Parlak JDUV&ff&lrqeU le bütün dilayamn Palerilll kNN:paa 

W1LL Y WORST"un OLGA '.rCHltlCBoWA ve lllLOlı 
HlLDSMNiD ile ._,.r yara.tUklan 

BEL·A•I 
A•a97 ... me&.ele Şlk ve lüks pıheserhıi taMmı ediyor. Bütün Paris hayaam 

An 11lt 5 (A.A.) - Düll tasvir eden bu filmde btıtftn kadullann bir •Jrejia Pllbdm 
pee Dat ~-- • ı ı> lmilde t~ı görileeelltir. 
üç saniye süren şiddeUi 'bir .,. Saat &30 da 

SU'll1llta .....,.... :e..ar ,ok- lsnAHIM ÔZGOR ve ATEŞ BÔCEKLERl'nin 
tur • * Roma - J1f811 Amirali Yeni Retertuvarlarile: 
Nomura ___, Mr ~tle .. __ ... ., A • il O • a B B 1 ---• 
lMlnnmall ._,. dlll Bomaya 
gelmiştir. 
"ltlattra-ıs..ameteae. 

dtbları tllinct Mil ,. ummıi 
katip mnavmi Victor • ..._ " 
Orınl8IB AudHiOD lasiltereye 
gelıntlJlel'diJ'. 

1t Pari• - lPı t m lriUdbae-
hıin ~-.....,..... 

..._. Wlm 1 • .., .. llitciliiı 
difine göre Almaa Mlrtı..,.. 
!-llflllln -terıfef •'Nllnde 
.Almanyada Fransız JD9rı IJQ 
.teri lnmllmMma .... •wtlııııür 
dl'. 

(HER SABAH] 
Donanmayı da teslim 

edecek mi? 

Ye.-••: A. C. SAJtAÇOÔLG 

V iclay FranMSJam hükümef 
reis muavm& Amiral Daı4ıı 

lama .on Parta seyall&ti ve • 
-.,.lıat enaunda Aıman dlllfl 
kllYWtlerl ~ ~ 
ral Rwlm' ile gÖI lllmeai ~ 
tefsirlere JOl açfil. O aralık Af-4 
lika JoyılenndM l'nDBız Tou-1 
lon harp limanına methw Jac 
rah "Dttnira'k'' IDillaamn da 
plivermeai uten fınat ra.ı 
makta olaa dmt, dÖljlii&a 
bitaraf propagada kaf'Dkia~ 
nndan; 

- i'nw11rlar w mldıJı ıaJ 
llba A.Jmaııl&ra Yerecek ! .. 

Yolunda mr declikodmıllB bqı 
~aeıDepoldu. B1 
meselede Alman 11118al»aı.rt ağı• 
larmchtn tek ke1ame ta.çırnıa.11 
istemiyorlar amma IMldr du. 
nar mu ya, laabw berine ıw.eı 
yet.Ujtinyor. 

Atat olmya.n yerde dumHll 
bulunmıyacağına. ve öl 
llOll güııJel'M Framu doaaama. 
-- Toulurı lim•mNla tot>l• 
makta olduğuna Fn Londr& 
nın da, v~ da 1a. 

berdaı ha lanmaJarım ~ '" 
gôrmek ıcabeder. Dedelerinlil! 

- Alet i!f).er, el övüaör. d9l' 
!erdi. Nma,et aıetteD batk biı 
pq ohmyan Framo harp p 
milel'i eampıeriniıı eUerinde -
leyemedi. Ba itibarta ~ 
la.nn pek de ö9tin.ıalye J:ıaillar 
yoksa da ayni iletill Alma•la 
rın elinde işleyıp işlemiyecegi 
kest rilemedi - · içindir ti ~ .ın
aıs ~ ikıbeti 1 u
harıpler araa vasiyetinin 
ne dikibnij koe•man bir istih
!aın apnti akıp çık.m•fhl'. 
naenaleyh Londranın ve Pm'l-' 
llill: 

- Acaba wrecekJer mi! MI· 
ali üarıııde dlll'bll9nma llebt
bi anlaşılır. 

liaMNki bu çaprqık mua,m. 
mum dtijiimiinU, diıl alt ı 
matltaaya ge ell bir yaşlı doHt 
ıu aozlerle kaımen ÇOJllllÜf "1-
du: 

- Mqh12r 8Ölıd1ir: Her ~
den evvel sakalı • V81'111ef 
l&ama. Bir kere sakal ide 
tikten eonn. donanma da 
f rikalar da. .. 

Görülüyor 7a ! Bu mesel 
Tü Un mcehlD' aaJt h elr 
mem~k düsturuna day n 
Evet sakal bir kere .,m 
eiiAe ~ BODra. alt tarftfı 
çorap • ügü gıOı pli.'for. 

Herçe baıd ibaci atllA tar.fa
n gt!çmen rn&Mlle kahna ,... 
Jt a.aetJanııa <kıMWI ·
bri8BK:ılliaden chha .uat.W'lll!U 
hir eewp bu&umlp t' i 

lou'liz ordmumta 
uu [fit( 

w Mıalıetimae 'bu ·-ı'<ltG 
hı mual eneye de lfe'l.!'&ech'le~ı:ea. 
lerdir. Aksı takdirde 
ların akı betı w 
~-- rapor 
.ıeeeaüt. 
~, ... 1iç __,, aynlaeall

Ur. 
1 - Şimdiki ıne..tlerinı nna

hafaza edebılecek olanlar, 
2 - Daha nz faal biJ- himneteı 

JU&kledilmelert ieabedenier 
a. - Sıvd h ata iadlıt 'edile

cek ola 1"r. 

AFRlKADA 
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TEFRlKA No: 39 OSE İNŞAATI 

"Nafia Vekalet inden 

, 

Nakit ve iktibas hakkı mahfuzdur 

1. - Siirt vil~yetl dahlllndeld Kurt, fan - Sfirt • Hnydo.r kôpt'USU, 
:;o1nnun tcsviyci türnbiye sınai imnlüt ve mnkndam iOSe ve üçüncü kıslilf 
1nşmıtı 845.000 llrn keşif bedeli ti'wrlnden keıpnlı zarf ustılUc <ık!iflbneye çı
kaı ıhnıştır. 

- Çok şeyler var. 
- Söyle .. Ben, göremedim ... ve 

gôremiyonıın .. 
- .Azizim \ısta! •• Kanbumn 

güre~ üi.biyesini böyle bozarlar 
:iŞl • Adama bile bile açık ve

h ler.. Oyun aldırırlar.. Sonra 
da böyle alta alırlar .. 

- Bunu bile bile mi yaptı 
fl:Ulki? 

- Evet, bu, hasımlarına kat'
~ Yörüğiln bir tibiycsidir. Kan 
bur Osman, hasmını yorma. sa
vaşma girince Yörük de hasmı
na kendini kaptırıp h:ıreketlen· 
dinnek yolunu ihdas etmiş bu
lunu) ar .. Ve, hasmını oyuniyle 
bo:rarnk meramına erdi. lşte se
nın a.nlrunadığın nokta burası .. 

Dedi. Cazgır, hayretle: 
- Hakikaten böyle mi? 
- Evet, Yörük bunu her va-

kıt kullanır. Osman, ona ustalı
ğını geçiremez. Bak şimdi daha 
oeltr yapacak 1. Sen yalnız sey
ret. -

Dedi. Yörük, hasmını altında 
ezip duruyordu. Kanbur Osman. 
kurtulmak için çabalıyor, fakat 
'fırsat bulamıyordu. 

Yörük, nltta müsbet oj'\mlar 
vapıyordu. Kendini yormayor
du. Boğ"Uşma uzadı. Yöriik, teı:s 
kerçe takmL-,tJ. Knnbunın vnzı
yetı J;ötülcşmişti. Ters kepçe,r.e I 
giren Kanbur, çırpınıyordu. Mu
<>adele müthiş olmuştu. Kanbur. 
ha gitti, ha gidiyordu. Etraftan 
bağlnyorln.rdı: 

- Ha Yörük!. 
- Bekletme! .. 
Çalık da heyecana kopılınıştı. 

O da bağın yordu: 
- Ha oğlum!.. 
- Yüklen .• Daha üstten kav-

ra!.. 
J\anbur, bin müşkülatı ters 

kep<;eyi kurtarabildi. Fakat a" 
na ""ndan. emdiği süt de burnun-ı 
dnn geldı. 

Yörük, hasmını yenmek için 
ne yapmak lnzımsn y. pıyordu. 
Ters kepçeden kurtulan Osman, 
ayakları öne uzanmış olduğu 
halde kalmıştı. Ellerile de pa
'8larına dayanmış duruyordu. 
D~ğrulamaınıştı. 

"örük, biraz yandan kemanc
(le idi. F'ırsat bekliyordu. Arada 
ıgruda ters taraftan paça kap
rn~ğa uğraşıyordu. Nihaye kan 
bur. doğrulup oturnbilrli. Bu se
fer dt> Yörük hasmını kazıkl.ı.
dı. V<> olduğu yerde tesbit etti. 

Yörıik, hasmına o kadar kuv· 
vefü hır kn?.ık vunnuqtu ki Kan 
bur. ka.r.ıkttm kurtulmak içhı 
Ön" hır ıki hamle yn.pu ve bu 
.hamlenın kuvvetile Kanburun 
ka.Jçrı..!:>ındnn kisbet kaptı ve sık- 1 tı. Bunun ilzcriue Yörük derhal 
~ını bıraktı. Çünkü avrat 
mnh Ill açılmıştı. 

J{3.11bur, doğruldu. Kisbet kal 
~.alanna oturttu. Dalğınlıkla 
altn yrıtacağına hasmiyle cıu;c I 
cmr:eyc p:eldi. 

Yörilk, söylendi: 
- Alta yat!.. 1 
ı-.:anbur, o kadar daldırmıştı 

kı, da.ha hala ~in farkında de
ği1di. Hnsnunın ihtarına rağmen 
giireşi yine ayah."um tutuyordu.! 
Nihay t dışardan bağırmalar ol
du 

- Alta yat! .. 
- Alttasın be?. 
Knrıbur. ayıldı. Ve, alta yatb. 

lnatçı Yörük, hasmı alta yatar 
y tınaz yine bir kazık vurdu. 
Ve. gırtln.kladı. Kruıbur, bir tür
lü nltan kurtulamıyordu. Bir a-
1 alık meydanda bir gürültü ol· 
dıı. Tosun köylü Kndri, Kara 
11.eimıedi almıs sürüyordu. Her
h('s heyecnı içinde idi. 

"'osun KöylU, hasmını aldığı 
rrıbi yürümiiştü. On beş adun 
i{adar götürdükten sonra buda
dı \'(' ınrt üstü dilşürdü. Kara 
l\fehmct yenilmişti. Tahminler 
do 'tru Ç'.kmıştı. Eh! .. Ne de ol-
a Tosunköylü Mehmede naza

nm daha pehlivandı. 
Tosunköyh.inün yalrnsını kur

taıması mühimdi. Nasıl olsa 
bir gün sonra güreşecekti. O 
akte kadar yan yarıya y..>rgun 

1uğnnu almış olacaktı. 
Tosunköylilniin mm·affa.kiye

tini Kanbur Osman da, Yörük 
Ali de görmüştü. Fakat kendi 
gü leri sürüyordu. 

Kam Mehmet yenilince Çalık 
yıne:: eskiye avdetle söylenmeye 
b<ısladı: 

·-Usta! Gördün mü yaptJğı. 
nı . Tosunkoylü kazandı .. 

- Ne çıkar kazanırsa? 
Başa b('la olacak .. 

- O son kozunu oynadı be!. 
Onun hali mi kaldı .. 

- Öyle deme.. Sinek ktiçük 
nma mide bulandırır. 

- Yanna. kadar bal gibi din
lenir .. 

Kr nbur Osman, hasmının bir 
tok oyunlarını ntlattıktun sonra 
N;h yo;. kemancsini budaynrak 
söküp kalktı. Yöriilt b'r çok o
yunJarla h mını yenme sırnla
r.uıa getirdif,i halde bir türlü 
ycna:wun • Gür de uza~or-

du. Fuk&t hs.mle Yörükte idi. 
F' .. ımbur ayağa kalkar kalk· 

maıı: çırpınıp nara attı; 
- Hayda be! .. 
:Yörük de mukabele etti : 
- Hayda Osman be! .• 

a • 
' ş, ez 

2 - Eksilbnc 20/8/942 t:ırihiue müs:•dt! Cumn gıinil sant 15 de Nnfia 
V<l~fıietı ~osc ve Köpruler reislığj eksıltml' ve arttırma komL")onunda yn... 
pılacsktır. 

3. - Eksiltme ~rtnnmesi ve bun:ı ooğlı dll!cr evrak N, tin Vekh1cflı 
GQSe \ e koprüler rcisllfinde gorlilcblleceği gibi 43 lirn mukabilinde 6C>Se vo 
kopr Icr reisliğinden nlınabıleccktir. 

. .. ~ 

'l'OfRınkôylü Kadri, Kara Meh
nıt.di de ortndan çıkardığına 
memnundu. Yorgun hali ile mu
w Hak olması ona ümitler ver
rn i11ti. Güreş bir gün sonra oI.a-: 
cağı için netice üzerinde ümit
lc.ı i vardı. İster Yörük Ali, is
ter Kanbur Osman, kim olursa. 
l'.'lsun bir gün sonra görüf,iecekit. 

Nevralji, Kırıhlıh ve Bütün Ağrılarınızı derhal heser 
4. - Eksiltmeye girebilmek t~iıı isicklilein eksiltme Uırihlnden en 

az uç gün evvel bir istida ıle Nafia ''c•klllctinc miırncnnt edM'ek bu .Pbl 
içleri ynpabilcccklcrlnc dair ehliyet veslk(lSI nlmruan llıumdır. 

5, - tstcklllcrfn Ticnret Oda!U Vt'slka.c;Uc 37 /550 lirabk cnuvnl kot t~ 
mınntJanm havi olnrnk 2490 ıı:ıyı.ı knnunun t..rlfatı dnircsmde hftZlrlıya

cakhın kapalı zarfları ikinci maddcdeynzılı saatten bir saat C'V'Velıne kadırr 
koml::yon relsllğinc makbuz muknbillnde \ermelerl nnıkiazi olup, po.<ıUı 

He &öndcrild.iği takdirde posb:ıdn ohcrık gcçtkmclcr ve miıhür~-tlz :z..:ırtlar 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

Ranbur Osman, Yörük Aliye 
mağlup olmamak için elinden 
gcl("ni yapıyor.:lu. Üste de yen
ıne~e çalışıy-:ırdu. Olabilir peh 
hı.: nbktır bu İnsan kazaya 
uğrcyabilirdi. 

Çalık, Uzillüyordu. Oğlunun 
,>orgun dilşm<..m<.>s.i 18.zımdı. Ga
lip dahi gelse 'fosunköylüye kar 
sı dıri olması lazımdı. Bu scbep
ie ı~ ide birde Cazgırın kafasını 
\ •şlı iyomu: 

- Usta! Gtireş uzadık~ uza
yor .. Ah!. Bu Ranbur ah! .. 

- Sabırlı ol!. 
- Art.ık sabrım kalmadı 

TosunltöylU bu güreşi bitirdik
ten ı-onra. 

- Yörüğün karşısında Kara 
Mehmet mi Vlir? 

- Öyle ama . Korktuğum 
b11şımn gelnıcsin 

- Ne gibi" 
- Ya ben>l~tc kalırlarsa .. 

- O vakit Tosunköylü. bnl 
gibi alır küclilc orta b3.Şlllı . 

- Ne! Olur mu olur? .. 
- &k sen bile kestiremiyor-

~ mı'! 

- Senin bu Jnflat'llıı işitenler 
h\f'! pehlivanlık yapmamış zan
nederler va.hu Kim kestirebi
lir bu ışi 9 Goninilşe bakıla
cnk olursa Yörük Ali daha gn
hp g"Uı e.~iyor 

- Güreşiyor ama netice yok 
- öteki de pehlivan adam 

he! Kolay kolay postekiyi el 
'eri: nıi? 

- İyi ya! .. Berabere gidebi
fü bu iş 

- Sus artık! Güreş seyredc
iinı 
Dıyerek Caz.gır lafı kesti. Fa

kat Çalık'ın hakkı vardı. Güreş 
bc1'u berabere kalabilirdi. Zaten 
Kanburun da bir talih eseri has 
m1nı bir yeroen bozamazsa gü
reşi derli tor,Ju mil~ ederek 
berabere götürmekti. 

Mahmut Paşa 
( Bq tarafı 2 tnc.1 &ııyfada) 

Paşa yapbğı kasaba ve köyler
de.ndir. Mahmut Pnşanm pek 
sevdiği çiftliğe ve sarayı olru1 
bu Hasköy köyünde cnmü, med
resesi, imareti ve kervansarayı 
da \'nr imiş. Bunlar 116.511752 
zelzelesinde yıkılmışlar, sonra 
yalnız cami tamir edilmiş ise de 
e$ki şekli vcrilememıştir. 

Mahmut Paşanın meznn İs
tanbulda kendi camii avlusunda 
olan türbesindedir. Merhumun 
Ali Bey adında bir oğlu old1.ığu 
Edirnedc bırakbğı hayratmôaıı 
biliyor isek de tercfüne-i htilini 
ve ononn sonra gelen ~oyunu, 
sopunu bilmiyoruz. 

Mahmut Paşa; akil, müdeb
bir, cessur, muhibbi Ulema \•e 
maarifperver bir vezirdi; mun
tazaın tahsil gördilğü için pek 
fazıl ve kamil, şür ve inşatta j 
dn mnhir idi. Edirneli Siilıa 
Çl>Jebi merhum Malımut Pruıa
yı çok metheder ve farisi, türk
çe şiirler söylediğini, İran şair
lerinin ga7.ellerine nazireler yaz
dığını söyler \'e hrıiz olduğu 
fık-U-ferııset, rey-i-tedblr ve 
fetanette Ali Osmaııda bir ve
zire dahi müyesser olmamışu" 
der. 

[1 J Son zamanlnrda ç.ıknn Türk 
taı-ıhleri Mahmut Pnşnyo Hırvnt der
le!'. Halbuki M hrmıt Paşanın 1llır
yah olduiru belli 1 c de e.ki 1lliryn
lılnr kökundcn mi, ı;onra onılıırını 

znptetcn KelbeUerden mi veya dııha 
sonrn buralarn yerleşen Hırvatlnrdnn 
mı olduğu belli değildir. Bunun için 
Mahmut Paşnya ben lJltry31J dlyo-
rum. 

6 1 8 9 o 

'l oıilk Ali dunnadan hileum 
cdivordu. Iı.,akat nı:ı de olsa so
luktu. Kolay rleğil üst üste ham-

1

4 
le ediyordu. _ı=.!-..:=::.J..._.:..-;-=::-::=-t-+--ı 

:Rir aralık Yöriik hnsmına d.l- 51 .-....!...--L---i~+-+-:..--;..;.....-:--+-. 
la)"m derken knz ksnad ııa düş
tü. Kanbur eline geçırdiği fır-
~"ittan istifade için netice alma- 1

1 ğa savaşıyordu. Kaz kanadını .!&1~-i'--.ı.=::.:-==+:=.L-f-~;.;:;..ı..-t 
iyice kenetlemişti. Hasmını so· '~ ı \ 
lu'1a_ .büküp mağlup etmek üze. ::,..._Lrl-J.1-1-.--!-! -+~----1-==-t---+--ı 
re ıaı. ~=-±.....::.:.:~·.....ı~~...,~~'--.:.--.:..-= 

Kaz kanadı, YörUk Aliyi iyi- SOLDA N SA~A: 
ce doinmıstı. Sıyıramıyordu. 1 _ Hedi~ _ Rabıt edatı. 
Ça.hk, endiş~lerc diişiip söyleni- 2 _ B~ kan _ Divan cdebiyatı-
vordu: nm en akrak ~ri 
~ - Gitti o~lnn ! 3 _ Fr<'nk pastırm - Not.ı. 

- Bu sefer muhakkak gitti! 4 _Boyun aksi_ Yüzdeki leke-
Cazgn, hiç cevap vermiyor-

du. Gozü gilreste idi. Çalık mU- lers _ Hastalıktan sonraki iyilik dev 
t~madiyen söyleniyordu: resi _ Tersi asmaktan emri hazır. 

- Gidiyoı 6 _ Siy, çal~nuı _ Çnrpmnk, pi-
Kanbur Osmanı tutanlar bağı 

yangodn olur. 
nyordu: 7 - Yn:z.ı yazılan - Sonunn "Ş,, 

- Haydi Osman! .. ~ gelirse bir rnkmndır. 
- BUk ! 8 _ Ortasına "S,, konuraa bir pey-
·- Yetiştir köstı:>ği gnmbcr olur _ Abdülhak HAmitlin 
Yörük Alıyi sevenler ele: bir eseri. 
- Yöri.ı.<, sı~rıl? . 9 _ Artmış, geri kaim~ - Mcş-
- Dayan Yörük! .. hur biı garp musiki ~ı.:ı. 
Calık, nih ... yet Cazgıra heye- ıo _Doğurtan - him. 

cno1a bağırdı: YUK:ARIDAN AŞAGI: 
- Hiç sesin çıkmıyor . Ne 1 _Bir çalgı - Bir renk. 

biçim adamsın be? 2 _ Nota - Aşiretler. 
Cazgır dn: 3 _ Akid. anlGiilltı, pakt - Uzun 
- Ne sesim çıkacak? GözUm tahta. 

güreste işte ya! . 4 - Dervişin sopnsı. 
- Ben gC.rmek istemiyorum.. s - Yapıştırma, tenekeye Yaı>ıhr -
-- İyi ya! Sus öyle ise. . Sonuna "L,, gelirse saçsız olur. 
Derneğe kalmadı. Birdenbire c - Tıbda kullnnıhr bir n bat. 

Yorüğün sıvnlıp Kanbunın to- 7 - Hafif ıslııklık - Sonuna "T" 
puklarına kadaı indiği gôrüldU. gelirse doktorluk olur. 
~briikle Kanburun kaz kanadı a - ötenin aksi. 
mücadelesi ep yce sürmüştü. Ve 9 - Katolik ibadethanesi - 'Oyc. 
hakikaten tehlikeli anlar geçir- 10 - Yapılıın, fabrikada yapılan-
mişti. l&r - Yukselme 

Yürük ustnlıkla. nihayet ~v- (Ewelki bulnıacanın ha'lli) 
rılıp hasmının topuklarına düş- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O 
mest onu sev•'1'.llere sevinç verdi 1 A D U D 1 

Yörük Ali, hem kaz kanadını Hı U U ı ,A S 
sıyırmış, hem de hasmının to- 2 R 1 A 1 Ş E U 1 R 1 
pukln.rın~ elir.e geçireı~ k bir "!!- ... ş- l A R R N A R 
da çenmıştı.. Ranbur, bu har{'- ::> -r;; 

1 keti~·. sırt U tU yerP dtlşecekti 4 1 ı N K 1 I T ,A ı 1 P A 
Fak l tetik <l&vra.narak dönün 5 N 1 N l K 1 A P ı S 
yiı?. ıı<t? y~re dUştU. Yönil< h11ı: 6 R E ' S 1 E ı R T 
mı üzerıne çullandı. 

(A,.ımsı var) 7 Ş E 1 F ! K A R l 
:.-=:.::-===~::..;.:;;..:= BY K 1 1A NI ı .ı K 

9 A A 1T LIAISlri! .D1 ZA Yt 
bul 'Or.iverntezi Tıp ı.·a - O p E N A Ô p Ü Ş 
aldığun (Pile;cı.-yl kayb ttırn. :;... ___ ı ________ __.. 

m çıkartı 

u yoktur. 
T-ıp FakUttesi 8. &... 3017 

fARU« V.ARNALI 

Sahltr: A. Cemaleddln Sııraço~lu 
Nc~rlyat MUdür : M, Sami Kerayel 
Ela"ld gı yer: (H. Bekir Gul'fltylar ve 
A. Ctım le..fd n Sarar.c""u matbaa ) 

Rerr·ama'da ·b ir o 

ev hast lar 
1zmiı, ( reni Sabah) - Ber

garnü.cla 1 .. n:ak Nahiyesinde bir 
bOygun vı knsı olmuştur. Gece 
geç val,it Kozak nahiyesinin A
şağıbey mahallesinde H asan 
Görgiilüntin evine yüzleri mas
keli ellerinde bıçak ve t.abanca
lar bulunan Uç belirsiz ndam gir 1 
miş ev sahibini ve kansını ya
taklarrnöa uyurken bastırarak 
f cna halde dövmü. ve salla pa
ralarını meydana çıkarnınlan i
ç.in tayzike başlamışlardır. Bas-, 
kını yapanlar evin he.ı tarafını 
aramış, 200 lira kağıt para ile 
100 tan e çeyrek aJtın ve bir mik 

1 tar kıymetli eşya :ılmış, ka~ş- · 
tardır. Suclulann kun oldukları 
belli değildir. Tahl.ikat oova.m 
etru ektedir. 

Cocuğu mertjivenden 
atmış 

Gnkapanında Eski z:unan so
k a~1nd& 26 nunıaralı evde otu· 
rn:: Nccatinin 3 ynr;ındakl oğlu 
Kerıan 1,5 metre yüksekliğinde
kı merdivenden atarak yaralı
yan aynı evde kir&cı Bayan Za
lıidenin dunşnasına dün Sultan 

1 
nhmet 3 Uncil suh ve:'.a m.ahke- ı 
mı:ısin.de nihayet verilmiştir. 

Maznun işlediği suçtan dola
yı ı ay 5 gün hapse mahlnlın 1 
c.ıd1 lnıiştir. 

Cibali fabrika
sında gapıla11 

t;uUstlma/ 
--00--

10 bin lira değii 
32 lira imiş 

ktıbul edilmez. (2858) (144'1) 

l sta11bul Terzi ler Cemigetfndeıı : 
Mmtaka 'J'i~ret Müdilrliiğ(nün tensibi vcçhile er..ntıfııııı:aı mal

zeme te\•2.iine b:ı:;lnndı. Alfıkndarlc.,n behemehal 9/3/942 • k~nının;, ku
dnr Cemiyet Merkezine mUrocaalL.rırı. 

Dün, sabah gazetelerinden bi- ~-llSlllilı:iP.lllm••••m•••C!.Jli••••ıe:ıı•mı••_... 
ri Cibali tütUn fabrikasında 
10.000 liralık bir sufü,-timal ya
pı ldığını yazmıştır. 

Jıılıısarlar umum müdilrlilğü 
ne1.ciindc yaptığımız tahkikata 
nazaran bu haber çok mübala-

l stanbul P. T. T. lllüdürlüğünde11: 

ğnlı ve yanlf.~tır. yapıi:ıC'aktır. 
Hiı.dise şudur: İnhisar idare-- I<:eşif bedeli M5 lh'a 67 kııı·~. Dl\1\~ .ırat lemın .. t 41 lil'adır. tsı~klıh-

Eüyük postnhane hinıısında Adliyenin i gal (jıtil:i kıı;unda 6 ıncı ceza 
mahkemesi kaleminde yuptınhıcak tnmirnt açık eksiltmeye konulmuştuz.; 

ll.<>l:tme 11/3/042 çıı.rp.mba saat 15,30 d3 Büyük post:ılıanc binası blrind' 
kattn ldııri munvfnllk odasında toplno:-C'sk Alım Satım komi;;yonur:da 

s.ine bağlı Cib:ıli tütün fabrika· rin <'ibapUıki lteşif ve fillı·tnnmcıılnı ı:ömıf'~ ve muvakkat t.cmirı.aU:mnı y. -
sında 1800 c ynkın amelenin 1ır•n:ık ü:cere çnlı,şma gilnl~ınde mc2kur mfıdllrlhk idari kolcm levaz.ttı 
yevmiyclcri her 10 gilnde bir kıs.>nına ve en nz bh- taahhutte 500 'lir,\lık bu ışı- b nzer İ!) aptıkJarırn 
fabrikanın tediye m emuru tara- d'llr idarelerinden nlıruş olduklnrı veı.ikalara istinaden lstanbul vılı"yc.•tırı{' 
fınrlan amelelere te\·di edilmek nıfuoc.".'· tla t>ksiltme tı:ıdhlndcn tatil g Cnl('ıi hariç s gl.ın e-.-veı abnn'l!JJ el. 
h.dir. liyet Vt> :34" yılınıı ntt Tlcart>t Odn ı \C ikası ve mm tıkakt temınat malı-

Btındnn 2 glin evvel ocdvelle- oozHe koıru yona mliracnntınn. c!1~31> 
ıin kontroJil esnasında son tedi- ======================:.=================== 
yata ait işçi bordrosunda. iki i~- EiDE&lSB:ima::mm~maım:ıs~:ım••m••m:s:::raıq 
çi i:nninin mükerrer kaydedildı-ı J J J 
ği görülınii§, alakadar memu• I Devlet Demir Y o laı .. ı i an arı 
tamf ından tasdik edilmiştir. '-ıl!!!llDr!?lllm•rmna~:ımam:m:m~am::mm •11e~!lll:IM!Bl51 Mükcrer kayıt yüzünden ta- • 
hakkuk edip tc tediye edilrniycn 
parn 32 lira kadardır. 

Dünkü gazetede bu 32 lira l O 
bin liraya çıkarılmıştır. Müker
rer kayıt yalnız son işçi bordro
sunn aittir. 

Tıp Bayramı 
tlniversite talebe birliği Tıp 

Falrliltesi Cemiyeti bir toplantı ı 
}apmışbr. Bu toplantıda 14 
Mart Cumartesi günü yapılacak 

Muhıımmcn bedeli ( J 9.000) lır:ı ol:'n Kü,.:ulıı: st-Orillz::syan nlıcızl ı 

lf!/3/1942 Pnznru•i gunü stıat ıı; 20 da J"apclı znrf u ulu ile An'l\.m::ıd 
ldnrc binaı;ırıda U>pl:ın:1n mcr· a 9 unı l< komi y(Jm'tl s;1tın ıılın,i(:, ktı • 

Bu iı;e girmek istlycnlerın ( ı .425) 11 ı ııl·k muvokkut tcınin11t ile kruıunU'ı 
tr yln ettiği '<csikalııı·ı \ e te.'tlıflcrlnl .ı;:. nı f•m Sltiit ı4 30 a kad:ır ::ıdı ı:e

ç~n ı.omi l'Otı rc·sl.~lne veınıel ı·ı lı\:ıırnd:r 

~rtnameler p;u-2S1z olar ... k Aı•kn ndn Mal:.:.cme ıi111 inden, Ho.yd ı J -
iQd:l 7' ellimt \e Sevk Şefliğ•cırlcn t<:mın olun\lr. (21!43) 

Muhnmmcn bcd!'H llıi74 lir. ol~n 25 nele{ J>(.'rftı 11tik l,'C. 'ç ve a • m. 
21/4/1942 S:.lı günü ırt 15 dt' k r,. ıı nrt uııulu ıle Ank.ıı nd tı.fa e b -
nasındn ıoplnnnn Mı~ı..e·~ 9 unc\ı Koni•;\ onca atın :ı ı l caktı • 

1 Askerllh işl~ri 1 
Tıp ba.yramı hazırlıkları üzerin
de görüşillmüştUr. 
Hazırlanan programa göre 

Bıı ~ girmek lı;tiyeıılcrin 493;0; lıı .ılık muvnkkaı teıum l ık kı n 
ı.un tayj11 f!ttici vc:.iknl:ırı H teki f! rini a~ m gim ant 11 c k d 

&f'ÇCn Komısy•'r Re s1l •ine ermel n llı1.ır:ıdır. 

Şar tıınmr·:er parıı!nz oları 1{ ı\n;t·,rnclu "fol?.t!LT't ll. ır,-.;ri•ıcl ' He) d • 
p: adn Te clJum ve ı C\ k şefliğindcntern•n olunııı. ((3 ı!!7 ı 

EMfKLI ve YEDEK SUBAYLARLA 
ASKERf MEMURLAR! 

ŞUBE.YE DAVET 
ı;cılt<taı Aa. Şubesinden: 
F.eı-!ktaş Askerlik şubesinde k:ı;>,t

lı h<'r.ÜZ yaş haddine uf;rnm mış olan 
emekli ve ed<-k ( c l 1 ı: },.rıe birin
c.i \'<? ikinci sınıf ıbtlyot ~bltnn ile 
nwmı.:mı nsJ:eriy{') ırub~larl:ı as
keri n1emurlann <melik Y ·lamnl!ll'ı 

bayram 1.{ Mart Cumartesi gU- Muhamn:ı<.>n lıcdeli (3700) lirn ulan 175Xtı5 n /nı eb' dıı ıl 'r bt -
nil Tıp fakültesi profesörlerin- heri ı,5 volt ve 3!i ohm takutında 2000 cdet kı.ı.u p.ıl <23/S'l 1.J P, t<' 

den K3.zım İsmail Gürkan'ın h•llllİ snot (H) On dörtte Hııydaıp~1dn Gnr binası dahılınd ı Ko,)''<
konferans salonunda söyliyece- yon lar •. fındon m ıl ek ntme usulilc a\ın nlım:rnktır. 
ği bir söylevle açılacaktır. Ayni Bu ~ gJrmek Jsüyenleruı (277) J't'., (50) kunı~luk mu', ~ k t ı · ·
gilmin akşamı Tnksim Şehir ga- D."ll ve kıınunun ta)m ettigı , c;...ıtkl l:.ırlıh-te ekıultıne ı!Unu ~. • 1•nc. ' 1 ' 
Yinosunda bir tlp balosu verile- ı...omiııyonıı murnennt.lrırı 1.,zıımlır. 
cek, ayrıca bir kaç halke".inde nu işe ait .şartn.ıml'll'r Koml~·lrıılaıı PctrGSJF. olaı. k d..ıı .tıı ı. • t 
de muhtelif eğlence1er tertip e- (30ii. > 

dikcektir. =======::------------------.-:~ 
n.ı 15 Şubat 942 i;untindcn itibaren ı -----o-----
h.~1.:ınını~ ve 16 :Mart 942 akşamı • • 
nlhııylt bulacnktır. Yokl."inuı günle- Parti Genel Sekretermın 

l stanbul Defferdarlrğından : 

rı hııft7ımn Cumnrtt"Si z:umı h:ıric di- şehrimizdeki tetkikleri 
~er gilnler saat 9 dnıı 18 e kadal' .-ı- B' . 1. gündeııberi ...,,.""rimiz-

--~· 'knlarl::ı bırlıkt~ bı~- ıı l\aç 9"'' ~ tıda Y~ vesı de bulunan Parti geııel sekrete-
zot mürncaat edeceklerdir. •· B Fikri TüZ<!r Pntti fanlive- "' r,ıkı 
J Emekti aubay ve ınorr.urtar: ıı .raf d t t.k!kl . devam 
• Aı Nilfus hü~-ı)·et oü:ı.d nıruo tas- ti et ktedınl a e ı enne ===========::...;::...::-==::.::~====-

etme r. i.in:mmıısıımmuıuelilıtltim!!Wm~:w:sıı'1~~~~ır.Lıs dlkli ı;uretl. Diin sabah CağaloğlunWtkı ,.... 
B) Manş resmi ~ene. .. 1 • (berat.). Parti merkez binamnda, Parti 1 
C) Varsa ask~rlı.k veflı~. • GeneJ sekreteri B. Fikri Tilzerin 
D) Her bangı b~ fen il besinde nvrıseti altında vaJi ve Beledi-

•Wrns ynpD11$ ıse cliplomnsı. •. ye Reisi Doktor Lutfi Kırdar 
'F) tki ndet 5X6 cbadınctı Ve$.JJC.6· ve Parti idare lıeyeti reisi Dok-

lık foUığraf. • tor ~at Mimaroğlunun riyase· 
Y d b y ,,. a~kerı memurlar: J 

"· e ek su a tj altmdn bil' toplanh yauı mış-
A) Nüfus }lftviye4 clli:druıının tas- br. • 

dikli roreti h · · zd b .. 
P.) Askerlik vcsik~1 (terlili': teı.- . Top~antıdıı şe. ~ı e azı u-

kero?Si, yedek sub:ıy diploması) ıuw•rsıte tale~~. ı~ı~ htı~l31cak 
c , Her hangi bir :fen lotıbesindc yurd meselesı gonışulmüştür. 

lht ~s ynpnuş ise diplomnsı. 
D) Sıhhi sub:lyların dıplom:ı v. Veni neşriyat: 

ihti~ vesikası 
F) iki adet 5X6 ehtıdınd. 'Yesik&· 

hk totoi:'l'af. 
Uftlcn tstmıbuldaıı hmi~ m:ıhn1ler

dc bulunan emekli v yedek sub:ı.y· 

1 rln aslcerl memurlar yukımda ya
zılı vcsiltnlann bi!"cr I! ıreUcrini bu- , 
ıundukhın )erin askerlik iUbesine 
müracoııt ederek pul Usa ctmeksi
-.:in tnscllk ettirilip ttıahhütli.i bir 
ml"ktupla şubemiZe g< ndcnncye mec
bı:rdurlar. :McktUPl ımd. bulundıık
lan mobnllin açık adresını yazmakln 
m<:kclleftirler. 

Senelik ihtiyat yoklamn ına ışU-

iSLAM A NSi K LOPEDiSi 
CUz: 8 

fatnnbul Edebiyat Fakiiltesi t.arn
fından ncsredılmekte olan islAm An
siklopedisinin 8 in~ ct\zü çıkmıştır. 
Bu ciız pek az isUsna ile hemen hep 
tclif makalelerinden mürekkeptir. 
Yakında ilk clldı tamamlnnacnk o

l:ın bu değerli eseri klırilcrimizc 1 
i.'"l\'&iye ederiz. 

l'iyatı 100 kuruştur. Mam if Velti\
llği ynyınevlcrmde ve biıtün kitap
cılnrdn bulunur. 

tfık ctm'yen vey::ı. tac:rnd:ı olnnlar ============-=-~ 
vuka,rıda yazılı vesik sur tkti ile 

İ:ulundukıarı yerleri b ldir niyenl"r 1 RADYO p 
1070 sayılı kanunun 10 ı ... ddc no 
1C\ I ll'l ıO llrn pnr:ı cczru:ı taUıık 

edıleccgı ırnn olunur. - 6 MART 1942 
R 

* Beyoğlu Yerli Ar.. ş. Eşk: 
Şubem d kayıtlı '\' ek Tabib Ec

zacı, D, T. bi ve \'etcrlncrlerden 
(301 ıl 06 dnhm eı umlu sub:ıy 

bl likto 942 1 
• uz.ere en 

!142 gilr..ı .,, r ıbe-

Uan U5n olu ur (3315) 

, ı Çank,aya 

7 .30 Progrom 
7.33 Hofıf Par

çnlnr (Pl) 
7.45 Ajans 

haberleri 
8.00 Senfonık paı· 

çalar (Pl.) 
8,16 Enn s:ıati 

12.30 Program 
12.33 Turl ulcr 
12 45 Ajan 

Haberleri 
13 00 T rkülcr 

18,4S Zıraat 
Tnkvlınl 

1

18.55 Oda 
musiki 1 

19.30 Ajans 
haberleri 

19.45 Turk 
Mu:c.ig! 

20.15 Rndyo 
Gazetesi 

20.45 Şarkılar 
21.00 1kt t 

Saati 

~-

ş BJA.ı~K ASI 
üç o• k tasaı·rtıı. 

hesapları 942 
İKRA iYE LA '\U 

1 19·Ai2 !KnrHYElERl 
1 ı adcl 2111.:::J Urr.lık _ 
1 8 , lt-00 ) 

1 
:.; > 75() 

a > 50t1 

1 10 > 250 
KEŞi DEL ER: 40 > lt'!l 

2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Atustos, 2 lK J\- ı 2 
5~ : ~~ 

cltcsrin tıırıhlerinde yııp lu 
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