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.elgraf: Yeni Sa!bah İsta: 
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2e§İnci Yıl N'o. 1458 
•• • • Aı. • 

Her Yert· l 
GUNDELIK SIV A.SI DA.LK GAZETESi 

Memur servetler· Heyecanlıl 19 ayıs OŞUSU . 

Hükumet, fevkalade hallerden istifade ederek 
gayri meşru gelir ve menfaat temin 

edenlerle mücadeleye başlıyor 

haberler Md b k A .. k'·· A d 1 kb ki usa a a, tatur un na o uyaaya astı an 
Alm~nya 1942 de ı günün yıldönümünde Samsundan başlıf arak 
harbi kaybederse 1 muhtelif yerlerden sonra Ankarada bitirilecek 

Layıhanın esaslarrnı bildiriyoruz Başında Fon Branvi~'in bu- ' 
lunduğu bir generaller grupu j 

Nazilerden te- 1 

miz)e!•miş bir 
almany a namınal 

müttefiklere 1 

sulh teklif 
edecekmiş! 

Atletler 19 Mayısta Ankaraya gelecekleı 

isin sonu
1 

Almanya, kentlisi için hazırla-
nan at.,~ ~ağana~uın l;;ar~ı 
kO)'lnak için icahedt-n tedbir 
leri ahıc.1! l~ durumda mıdır? 
Bu t)apta ht-ı-.tirme bir !}eY 
sö) Jemı>k ihti~ atsn:lık olur. 
Fakat, ı,ay,·t AJman:l'la, tnı.ri liz 
w Am<>r füan m,:ak.bnnm müt
hiı- mınımi ı.Junla.rma ç;.ı,.re hu
ta~aı;r.. ... a İn~iüz :Mıtn•şalinin 
keh.auet.i h i!: ~iiı>lıe ~·ok ld bir 
h a ikal olat·.ıl~hr. _ _ _J 

Yaz<ln: H~seyin Cc:hH YALÇIN 
IL...J1 arbin nas!l bit.eceğ'ı ı._ak~ın 
u-11 ua. ı,ımctıy\: kadar ııerıye 

sii:-ulen fıkufoıı hır nok
tada top 1amak kabil olmuyordu. 
Fakat ıı uhareuekr gelınıkçe, 
yava)i ya.va.:j, haroin ne taızda. 
bitecegı haıuunda umunı.i bir ka
naat belımu:ye ba!;lamlli!tll' de
nilebilir. Dan.t ilk giınıerde; u
çnkını1n harpte biiyı.k rolleri o
lıı,cağlna askerlıkte ihlisaslar ı 
"buhmmıyan kım::,f>lct üstün ko
ru bır muhuk('jme ılc d~rhal ih
timal \'erm ş ı d.i. 1'.uttha~"'ısiar 
hu fıkrı rcdJettıler ve kara kuv-

tl r ·aı • kça lru\xet-
lı bir du~rırnmn m .. gıup edilebıl
mc.,,me ıınk" n olmadır.ıını ::.o.,rlt
<lıler. 

Hu nıütaka Gtarşısında. alela
d~ fanıleı ın boyll;l e.:.;meleri za
run ıaı. ı.·aı,at olay!ıar artık baı:ı
kn bır rol gustermiye başladı: 
Hu h.npte katı rofü uç:ı'klar oy
lll) '1caktır! 

l.ı'.!ıltel'e ha\'J. mareı;ctli Ye 
boı .. ~.ı ıu;aklan kuman<l:uıı Har
u., şuyıc dıyor: Eğer ou gece 
Almany.qn yırım rnıı bomb;ı u
çaı,ı 1;u . .ı.ı..;r~~ııe1.:ek ''aziyette 
oıı ııı }a: ın Alnıany.ı ml,ınlarmı 
bıca u·. 

D.ı uaıa b ından bir iki srne 
ev\ .:ı o. t ya atılsa idi hem yir
mı bm uç. nln yapılab.lmesı bir 
h:ıyal Lclak1d olununıu, hem Al
ınany·anın derhal sııahlanm oı
r _ •• arak :;.ulha. lnlıp olacağına 
fiiuhkahal,trla gulunurdıi. l' ~kat 
oU~Ull h.ç h.Uu~e IJU sozieri. uzun 
uzwı du ...... ıı. ye luzunı nısset
mL'\ en n.;uu.ed-.;mcz. Çiınklı yirmi 
bıu bomba w,ağının yapılac8.~ı
nu uiıııy .. ııın h"r tarafında, evet 
1ıilıvcr nıuhılkl'i de dahıl olmak 
ı..,.l ı ~, <luny .... nın her tarafında 
ı-.ıı1,1ıı L gl!llnlııu~tir. Böyle ge
cell gunuu..du 1.Jır ueak bombar
<;mı nm,L ugrayal'ak Almanya
ııın dl!l h;ıl sulh isteyip istemiye
c .. · .. ,,i de btrdenbire kestirilip atı
laı.illyncaK bır mesele addedilıni
} t• ı,.ı. nnmı:;?tır. 

.ıu<>uı;, hava l\1a:ı eşali böyle 
n.u:.m~ hır hava kuvvetine ma
llı{ olacak!, rı zarna.un yakın ol
ougunu ıddıa euıyur. Bu oapta. 
uzaktan bil' ~ı:y söylenemez. F'a
kat Bıl'le:şık Aı11cnka Devletleri 
harbe gııd~ ,ten ve a.kılml'a dur
gunluk verecek müdıış bir silah
lanma programiyle yoıJ çıkarak 
ulınnn neticeler de inkar edile
mıyccek tarzd,ı göze çarpmıya 
basladıktan sonra, İngiltere ve 
Anıcı ıkanın uçak baıkımından 
k:ı.lıı ooicı bTr ust..inıuır eıae ede
celderi aı tJk muha.kkaıktır. 

ln.,.ılız bomba uçakları ku
mandanının dediğ gibi, on bin
k:ı\;e uçak geceli gündüzlü, hem 
ardı aırkası kesilmiyen dalgalar
la Almanyanın her tarafını ye
ni icat yangın ve patlama bom
bularının yağmuruna tutarlarsa 
buna Alınan milletinin uzun 
müddet dayanmıya kabiliyeti 
var mıdır? 

En evvel şıınu söyliyelim ki, 
dünyanın hangi kavmi olursa 
olsun, bu dediğimiz tarzda bir 
hücum karşısında dayanamaz. 
Mesele başka milletlerin dayanıp 
da yalnız Almanyanın zaaf ese
ri gösterebiieceğini söylemek 
değildir. Dünyanın en kahraman 
insanlarından mi.irek'kep bir sos
ye~e olsa bile ru şartlar altında 
harp edemez. Alman knvminin 

11 Eylül 939 dan sonra 
Haksız olarak mal iktisap edenlerin 
emlak ve emvali müsadere edilecek 

Ankara, 7 (Hususi muhabir imiz telefonla bildiriyor) - Me
murlarla askeri mensuplardan fevkalade hallerde mal iktisap eden
ler hu.kkında.! ... i layilia Meclis ruznamesuıe alınmıı;ıtır. Bu ~ok mü
him layıhanrn müzakeresine pek yakıuda başlanacaktır. 

1 Layihanın hazırlanma sebep 
Londra ya göre jle::i1:İ geniş mikyasta izah eden 

- --o hükumet esbabı mucibesindc bil 

Madaoaskardaki 
Fransız müdafiler 

teslim oldu 
Çörçilin beyanatı 

hassa şu 'kayıtlar vardır : 

"Son zamanJıırda dünya har
binin doğıırduğu fevkalade hal
lerden bilistifade şahsi menfaat
lerini temin maksadile bazi ~ h-
13.k d~künlerinin deYlet ve mil
let aleyhine olarak bir takım sui 
istimaller yapmıya başla<lıkhrı 
ve bu suretle gayri me~ı-u ikti
saplara kalkıştıkları işitilmekte 
ve görülm:ktedir. Bu fibi fena
lıklara kal!kışanlar hak.kında ka
nuni ta•kibata tc\·essül edilmiş 

(Sonu Sa. S, S U. 1 de) 

Almanya Genelkur
mayı Fas kıyılarında ı 

tetk ikat yapıyor 

Ankara, 7 (Raı.lyo Gaze
t esi) - Boston Amerikan 
radyosu diiu ş:!yanı dikkat j 
bir haber vermi!$t.ir. Bu ha
bere göre Alman genenılle- , 
rinden mürekkep bir grup, ' 
başta Branviç olduğu halde, 
toplanmış \'e Almanya 194.2 
senesinde harbi kaybederı:.e 
hiç olmazsa ı::ıulhü kazanmak 
maksadiyle bir teşe-bhiis yap · 
mağa karar vermi~lerdir. 

Generaller böyle bir yazi
yet karşısında he~. !7e; ·den 

1 
(Sonu : Sn. 3; Su. 6 da) 

- ~-

Atatüri<:'ün Armağanı 1 • 

1 lnönünde 
Her bölgenin atletleri e!ile koşu 
vıtayet hududunda teslim olunacak 

yapılacak ihtifal 
Merasime ait tafsilatı 2 . Ankan•, 7 (Yeni Sabah) -Atatürk i.4;1 .A.ıw.doluyaı ilk de.fa. . 

ayak bastıkları günün yıldöniimüne rastlıyan 19 Ma~,ı; Spur \'1: OCJ sahifede bulacaİ<.SIRl2 
Ger1Glık bayramında. Ankarada bitmek üzere "Gençl~k Bayrak 1 (Ya2.1ı--ı z nd ı..:ı;vlada) 
Koı-'usu" mm ikincisi yapılacaktır. 

Hazırlanan programa naza· ı- • A 

ran, koşu Atatürk'i.in o tari.hte Ml.LLI 
Aııkar>ıya geli~leıi isükamctin- ı 
de, Samsun ve Erzul'umdan baş- ı 
Iıyaeaktır. İki istikametten ge
len ı;,.·e Sivasta birleşecek olan 
aOE'ller yollarıııa devamla. J 9 
::ı.faJ,sta saat 12 de Ankaraya 

PİYANGO 
Yaraoaklrdır. 

Her bölge kendi vilayet h u
dutları il;inde hölgesi ı:ıtletlerini 
koşturae:aık, yol üzerinde bulu
mı n kaza. nahiye ve köy genc
lerine Ebedi Sef'ten Milli Şefe 
ulaşacak armağanı taşımak fır
&.'ltı Yeı.,lecektir. Her atlet yal-

( Sonu Sa. 3, SU. 2 de) 

Dünkü keşidede 20,000 lira ıc;o~~ 
numaralı bilete isabet etti 

ikramiye kazanan numaralan bildiriyoruz 
~\nk<tra, 7 (Hususi ınuh?birimız bilditiyoı) - Millı Pıyan

gonun 7 Mayıs keşid :i bug-un Anlrnra &>rgie,·inrle yapıl<iJ. Ka· 
zanan numaralar *mılardır; 

"Kan döl,ülmemesi 
için ihraç mühim 

kuvvetlerle 
vapı mıştır,, 

. ' 
r------------------------------------------------, 
Dil KURULTAVI 

2ıôi 69 36nan ı 
Bu biletin talihlisi Dörtyolda(tııı . 

10.000 Lira Ka:t.anunfar 
084233 :1257-111 

Yakın Şarkta 

o 

TOULON'OA 
.:ı 

ı 
Bu.ni.a:rdan biri An.karada, di· 

Müttefikler Arap 
memlek eti e r ile 
daha sıkı nıüua· 

··rd·· cütopla t lOA "ustos ı 
günü Ank8rada yapılacak 

Fransız fi l osu 
ğ·e-ri Bandınnada. :-atılmı~tır. ı 

.3.000 Lira lfaza.nanJ:ır 
231569 OlHO 4 032030 O 2852 

ı.ooo Ura Kaw•ı.<tulı r 
1497il 092078 251539 0313il • 

sebetler t emin 
ede c ekler 

ı l 5ü0Pf 045132 234.679 391526 

de bütün insanlardan baskJ tür-
lü yaratılmış olmadığı şiiphe.siz- Ankara, 7 (A.A.) - Türk Kurumu Genel Sekıeterliğinden bıluir!lmi~tir: 
dır. Binaenaleyh, tasnr edilen Kurum ana tüzüğüne göre üç yılda bir lophınması gereken Tiirk Dili Kurultayının 1939 

2 2570 05N56 351153 H 7906 
291171 11-1693 050179 33474~1 
34 i512 2725PO 084H58 212:)0:. 

ı .4100 Lira Ka17.ınanlar 1 

Londra. 7 (A.A.) - DaılJ 
S'ketch gazetesine göre Birleı-;ik 
A:merika, Akdenizde bir MihYet 
taarruzu imkanlarını karsılıaı
mak için yakın şarktaki a'ra' 
memleketleri ile yakında daha 
~ıkı müna.~ebetler tesis edecek
tir. 

şekilde bir tı<:ak bombardımanı yazında. yapı~amıyarftk geri bırakılmış olan dönlüncü toplantısı 10 Ağustos HH2 pazartesi giinü 
neticesinde Alnı:rnyanın haı be Ankarada yapıl ~.ca ktıı'. Kuıııltay üyelerinden bu t.oplantıtla liuhınmak istiyenler, 15 Temmuz 1942 

3713!h3 232<)98 082396 257152 
043593 386361 361830 217984-
315698 146302 2G2::?3:l ::>%tııfj 
328963 224108 064286 3501!-)2 nihayet rnrmes· iht ımal dahılin- aıA:şamına kadar bu isteklerini Kurum Genel Sekreterliğine yazı ile bildirmelidirfet·. Kurultayın Gazete, bu vazifenin Birk:}Jİ 

dedir denilse, Alman kavminin 1 çalışma progı·:ımı ayrıca ilan edilecektir. 

cesarrtı, v;ıtanpen·erliği inkar \.___ ·------------·----------------------,./ edilmiş olmıız. -

(Sonu Sa. S, Sü 6 de) (Sonu Sa • .ı Sii. 4 de) 

L~~1~~ ü~~~f:~~n~:pt~~~~n~~:~· ı RUSYA'DA il ş·ımal buz 1 PASIFIK'TE ı ı. 
lar çok mlithişti. Londı anın her 1 _ 

~~a;~~.d;o:\i~~~~ r~~I~f~~~·;~~ Cien·ış den'ız·ınde --J-a-po· nlar 1 
B. M. MECLI İNDE 

kal bu°:~? .~ı~ak hücumlarının 
kc>ibettıgı şumul ve kudret ya- B •• • d t k•l d •l k 2000 
~~~~k~u~!li~nd:~~~~~~~~~~~~~: harp sahalannda 1 Gün-le-ı--~-.;ı-, -d-evam Yunnan eyaletine h~y~uy:y:i~\:y~h:' n:ü:a~::: Oluna::~ 
meli ki iiç dort hücumda Rosto- .. • k - t Ci •. rd , .. , er l 
kun yerınde yelleı· esmiye baş- su u ne eden d~niz ve haya 
lamuıtır. Lubech i~e yaramaz ~aı-pışmalarnııo ---o,---
hale gelmiştir ve Augsburg'da- , 

* Yarın, :Mecliste yeniden teşkıl edilecek iki bin nahiye la· 
31ihası müzakeresine dernm edilecektir. Diğer taraftan Gümüı-;h( 
ne 1Ieb'usu B. Hasan Fehmi Ataç'ın yapılarda, yapılacak her ~'2\'\ 

Mareşal Çan-Kay- tamir i<:in yalnız bina sahiplerine ruhsat verilmesi için ye Ankn;a ki mcı~lıur Dızel mot<rrl_eri fo b- Yalnız şimalde _ta_ı_sOil-l_a_t_ı 
rıkası ıı:c 1. .t• harabe yıgını teş-
kil etmiı:;tiı'. ı hummalı çarpışma 

Böyle olmakla beraber, Al- • 
manlar Londraya hücumlarında lar yapılıyor 

EDIMBURG 
-o-

az kabın tnU\'affak oluyorlardı. o---

Kruvazörü battı Eğer ayni hücumlara hır hafta 
daha deYam edebilselerdi belki 
İngiltere harpten hariç kalırdı. 
Bunu hücumlardan biraz sonra 
Londraya gılmiş ve tetı.{ikler 
yapmış bir Amerikalı dost ga
zeteci söylüyor. Halbuki Lon
draya yapılmış bu hücumun beş 
on kat daha müthişinin Alman
yanın bütün büyük şehirleri Ü· 
zerinde mütemadi surette ve 
şimdiki yıkıcı ta biyeler daire
sin<l~ yapıldığını bir düşününüz. 

Ahnanyadan memleketimize 
gelep ve v::ı tanperverlıklerinde 
hiç şüphe olmıyan, Nazi taraf
tarı kimseler İngiliz UGaklarının 
yaptıkları tahrib-.ı t hakkında 
çok dilüate de~erli ma.l(ımat 
veriyorlar. Görülüyor ki uçakl~r 
yalnız binaları yıkmıyor, sinir
leri de harap edıyor ve en ta
hammüllii bir halka hayattan 
bıkkınlık \·eriyor. Zaten bu sinir
ler her tarafta kolsuz, bacaksız, 
alil insanlar görmekten, sene
lerdenberi yoksulluk ve azap i
çinde yaşamaktan bezmiş bir 
haldedirler. 

Almanya ıkendisi için hazırla
nan bu ateş sağanağına karşı 
koymak için icabeden ıte.dbirle
ri alacak durumda. mıdır? Bu 
b~pta kestirme bir şey söylem.ek 
ihtiyat~rnlık olur. Fakat, şayet 
Almanya, İngiliz ve Amerikan 
uçaklarının müthiş umumi akın
larına care bulamazsa İngiliz 
Mareşalinin kehaneti hiç şiiı he 
vok ki bir haJkikıat olacaktıı 
. ırn ... e-~·in C~hid l:"AY .. 

Sovyet çetecileri imha 
ediliyor 
[ A.A. tclgrnflarııufoıı 
1ı ulüsa eclilmi.ştiı'. J 

Diinkü Alman tebliği şudur: 
"Doğu Cephc~inin geniş sa

halarında sükunet rnr. Yalnız 
simal kesiminde mahalli şiddel
İi çarpışmalar oluyor.,, 

(Sonu: Sa. 3; Sü. 1 dıe ) 

---0---
Fakat İngiliz kafile leri 
Rusyaya muvasalata 

muvaffak oldular 
Londra, 8 (A.A.) - Amiıal-

lik tebliği: · 
Şimal buz den;ıdnde son za-

(Sonu Sa. 3 Sü 2 de) 

" .,. • ~ .... ._ ... • ...... ' . ... .... •• .... - • .... ·.t -e·,. -1
• ~ • - • • ... _fo.lf..lr • • • ~ '7 - -? ... =' 

20 senelik mütareke ve sonrası 
1918 DENBERİ INGİLİZ POLİTİKASI 

Hüseyin Cahid Yalçın nakle diyor 
- iki asır sarsılmıyan hakikatler -

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

- ino iliz siyasetinin hedefleri -
1 - Dünya sulh ünü korumak, 
2 - lhtilaflaı·ı dostça halletmek , mümkün olan yer

lerde ortadan kaldırmak, 
3 - Böyle bir ümit bulunmıyan yerlerde ihtilafların 

da iresini daraltmak, 
4 - İngiliz şeref ve namusu rencide edilmedikc-e 

taraf sızhğı muhafaza etmek. ... 

Pazar •• •• gunu neşre başlıyoruz 

Şek hareka ..... t saha- Hukuk, Tarih, Dil, Coğrafya F akülteleriyle Mülkiye Mektebinc!e 
meb'us profesörlerden ac:ılan ücretli memuriyetler yerine maa h 

sına o gitti 1 profesörlükler ikamesi için hazırlanan kanun lfi.yihası Meclis ruz-
. namesine alınmıstır. 

Ayrıca Meclise \erilen bir layiha ıJe DüyunmmlUmiye Kon ı 
Amerika Korregidor'u ' serlikleıi de lağvolunmaKtadır. 

unutmıyacak ,-~=============:=:=--=-==~=-w-===~~....,,,~ 
1 

[A.A. telgmflunııdwz 
1ııtlıisa edilmiştir.] 

Tokyodan biWiriliyor: 
Resmi mahfiller<le beyan edil

diğine göre Birmanyad:ıki Ja
pon harekatının başlıca hedefi 
bir taraftan Japon öncülerinin 
Yunna:ı eyaleline gitmeleri, di
ğer taraftan Akyab ha.va mey
danını işgal etmeleriyle bilfiıl 
elde edilmişt~r. 
JaıJ<>n ilerlt>) i~i De\'ı:tın Ediyor .. 

Çm askeri sözcü~ünün bildir
diğine göre Birmanya yolund.! 
ilerliyen J:ıponlar Yuıınan eyale
ti hududunun beri tarafın,ı tak
riben 1kırk kilometrelik bit· me
safede bulunan Şefang'a kadar 
ilerlemişlerdir. Japonlar Çin
li1eri muhasara etmek için §arka 
doğru dönmüşlerdir. 

Amerikruı l.'anlımı 
Çin tebliği: Vaşington, Çinlile 

re muazzam bir taarruz ktıcll'cti 
verebilmek için, büyük miktar
da uçaık, v~ mühimmat gönder
mektedir. iyi kaynaklardan bil
dirildiğine göre, Birmaııyadaki 
durum, Çinle Hindistan arasın- 1 
daki münakalata tesir otnıemis 
ve hava yoluyla yapılan yolla~ 1 

malar memnunivet verici bir Hc- ı 
kilde devam etmeıkte bulı·.:rnıı;R
tur. 

<;a.n - Kay - Şek. Yum.ı·m'Ja 
Çunking'd<:>.n cıkan ve teyit e

diı.m;yen bir habt>re rr • • Çan-
(8011 ı ~,, ... ~ te) 

• • il 

1 
B. Fik ri Tüzer ve P. Genel sekreter! 
Memduh Şevket dün işe başladılar 

Maliye teşkilat kanununda tadilat yapılryo r 
l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:/ 

" * Yeni Dahiliye Vekili B. Fikri Tüzer, bu sabah Dahilive 
\.t>kaletine gelerek vazifesine başlamıştır. B. Fikri TtizPr me
ınuı l:ırın tebriklerini kabul etmis ve bugünkü Vekiller Hevcti 
oplantıı::m:ı ıştirak etmiştir. ~ 

Yeni Parti Genel Sekreterımiz B. Memduh Şevket Esendal 
da Yazifesine ba~lamıştır. 

Ankaradak i ekmek istihkakı: 

. -~ Yann ı:;abahtan iti~aı·e~ Ankara Valiliğinin yapacağı 
bır ılanla, İstanbulda oldugu gıbı bir gün yüz elli ve bir gün üc 
yüz gram ekmek tevzii kar:uıııı ta_brka başlıyacaktır. ~ * Bu usulün yarından it baren bütün yurdumuzda. Uı.thı- j 
ka başlanacağı s.nlaşılmak1 arlır. 

Maliye teşki lat kanununda: * Aldığını mallımata göre Maliye Teşkilat Kanununda ya
pılan tadilatla i~leri coğalan '\~aTi<.lat Umum Müdüılüğü iki kıs
ma a) ı ılmakta ve \•asıtalı. vruntasız vergiler diye iki Umum Mii 
diiı· C <? ~yrılmaktadır. 

Bu layiha Maliye Ter-::kıHıt Kanununda yapılıT'akta olan d<'- ' 
:;;ik:.l 1 beraber ~fedise scvkedilccektir. 



matr e 
~--Neler g··rdüm ?-m!!lrll" 
"lr Alman harp 

Motorbotla ilrl saat siiren bir 
vabatren sonra "İligan'' a 

vardık. 'B Iligan'da; vapur 
rnılacağnnızı samyordlik. e-
cr yolan Biz 24 
adem uzunluğunda · yerli 

\.ek:ııc t?darl1t ederek §lına.lde 
· bir o • " nün 

ydlunu tuttm. 
Elrk ekiz saat sonra, ada.ya 

gizli . 
'Sebii" lıımımnm dışında bır 
~ y uk. 
:ikindiye d gırdik ve do -
ruca kü u bır o• indik. ~ "-
lin n.vlw u kla.m:ıkla. meş-
gul tem otel katib · ''M.al'k 
Leod" ısmındEJ.n .Amerikan va-

..... unınun t'rtcıSi bah Manila'ya 
mutev c edeceğini 
haber verdi. 

O gece.) otelde geçirdik ve er 
te.1i mı!> v ura bınebilmek i
çm ıc:tbeden muamclelcri biran 
-evvt:l b yle ~r
ltendeın k::ı.lktık. Gemıde ya:bancı 
olarak " alnız biz dık. Müte
baki yvlculaı hen Filipml yeli 

Seyahatımız pek m emnıel 
geçti. H va da çok gil7.el oldu
ğundan Manna'v vanı~c~:ya. -
dar harbin mevcudiyetilli bile u
nUtacaf.< derecede detin ir siı
kün ıçı..n yolculuk ettik. Lakin 
limana cvalklaşırken. Carregidor 
adası açıklarında bir.kaç İngiliz 
-"8.rdımcı knıv.a:ıörüyle karşılaş
tık. Lakın lbıita.raf su lıırda bu
lunmalkta. d<luğumuzdan bize 
yaklaşmadılnr. Bız de derin bi
rer: 

-Oh! ç ktik. 
Vanur 1 a yalkh.511":ken ge-

mideki genç Filipinli kadınlar ve 
kızlar · çekimneden her.kıtsin 
önünde pek tabu bır şekılde çu·
çıplak s yunuyorlar ve yı:kan
c'b'!ttan sonra elbise d~yor
lardı. 

* M a.nil:i'da enterr..• edilmiş 
k Alın: n gemileri 

vardı. Bunların arasında "J,,ye
rnaon.. vapuru dn buluınıyt>rdu 
kıi. -bu gemının süvarisi, ~! 
es!il ikincı k ptanlarundan 1yı 
bir çocu u. Gemı e kendisini zı
ynret ctWn ve: 

- S • mısn.fir gelıyoı um, bir 
ınuud t e kul cağım! diye 

ve: 

l!IlC mer v lcrı tıı -
~ ~ ogla.nın hay

lt' arış açık kaJdı 

- Hn.yha.y, ha hay!. dı~e 
beni kursrlmnıy..ı ç. bal8l'ken. bır 
ti.raftan a: 

Anı ı kap~ıııı, nereden ge-
ü· rsum b yle. Pu kıyJ\f C'!t 
n"' lır. BU'" hal1ır" . divc sual 
üzerin s ıal sıralıyerdn. 

Giil cevap vcl'tlmı · 
00. d ı.larınrla.n ti-

} orum v par 1 or ~tıcri-
run bır o ırak hir takım 
~rem evrakı ŞanghJ\YCl götü-
rüyon.un. 

- Şu halde mescte l ok de
!Ilk.I ıtir. 81L gcmid k rs.ınız ve 
bu sure lıı ıQJl... ~ lnııs oldu
ğıwuz tı wı.a.nuy le ~zli l:.nlınış o
lur .elci üt.meyın ben ıcabe· 
CiC1li ya arını.. dedi 

Eslti yıı.mağımın 
da. karşıya ec 
. f.s.lmnn kö lu ve buz 

u;. ın tar c14klan 
·ı~da ıbaşmıdan ge<jenlreri 

Y eadd('ll Kır.fet !'i~'-Or, 
Bu S •ı<-r De Hollandalı 

OluyorJm 

iblrla 'beni pak iyi tnnırlardı. Bı
naenaleyh, lnyaf et değiştirmek 
sure ·vıe de o İngiliz gemisi-
ne binmekliğim a b · mev-
zuu olama.7..dı. Beı;ı de Japon ~ 
nuruyla seyohate lkarar verdim. 
Sahte pasaporLmla, vopurun 
bir 1ngi1iz olan ce.ntesi:ne miı
racıaili!t ettim. Herif hiÇbir şey-
den. üphclenmeden biletimi ver
di Pasaport.u.mda bcnım Peter 
Blow isminde bır Hollandalı ol-

ı'i'tmı tasrih ·yon:1u. V p -
run t.:mı m haı eK t ed efu sı
rada, hareket hazırlıklarının te
~ vapura atla.d.ım "e 

tamam me:rdivenlerı tırmandı
ğım sırad:a, hayaıt:ımın en d
dcUi heyecanını hissettim. Na
sıl heyecana ıkapılnuyayım ki, 
ıtwnam merdivene a. bastı
ğun sırada binsi: 

- Hello 'ka.ntanL. di,ye seslen
mez mi? 

1\ il eğer bütun bu edzlerlm bo§ 
lV.i imM ve bir Çinli 1çın dün

yada paradan da k;ıym.ctli bir 
talmn manm.i zevkler varnuş. 
Karşımdaki Çinlilar, :terli ..sarı 
çchrcleriv.le .:sessız sedtıS!Z beni 
dlııliyorla.rclı. Ben sözıımü bıti
nnce birisi dedi ki: 

- Kaptan, sen bize ve wkdaş
lar.rma kal'Şl dıuma. oefka:Ui dav
randın. Bütün Avrupalılar biz
lere karşı bir vcl>1m hayvan 
mu.amelesi ~parken ibı1i.ltis sen 
bımn de nihayet bir m.san ol
du 'lllDUZU gözoo.üDde bulwıdu-
rarn.k bizi Groru<lun. Bunu, senin 
o-eminde çalısmı • Cinli bilır 
ve takdir edll!r. Bu itiDarJa biz, 
bend n on ımr bil bımay:ız 
Hiç nY-"....raık , 2'.dmı .s:aıı 
Ju.iç "ik bir ~ alık bile gelmez· 
s .. ihıuıet etmeyiz, müsterih 
ol... 

Gülerim yasardı. Böyle 
damlar yctiRt ~ bir mılleti n 
den dolayı g u &iz d 
roz a.nla.mı oldun uz, .değil. m 
H i~ ıten t ~ Çinlılen da.m-
sevmi.şt.im lıi. da sev ri 

Te.bıi isted .ıclcn şa.hadetn 

yı memnuniyetle v elim. 

* 

<Aıko 1 ,. 

ben ııc bileyim. Yn d:ıvacısuı veya 
değilsm'! Sonra acaba niçin ,gınnif 
Sizm ~ 

- Efendim onradan ftgnadun ki, 
çok sen oşmuş, kendi u zannct
m ş. AzıClk davacı;run do !?"USU. Dı
şaı ı.doı affet demiş is<? de benim .za
rarım var, Jı:apını lorildı. 

Sıra suçluya ıclmiştı. O da vataı-

da~ Avrupalı ;kibarlar da H 1 
vardı. Yüzleri ve 'hareketlenyle _ 
bazılan İngiliz o&du1dannı bes- _ 

Tıbbiy&nin 333 (917) 
mezunlarmm yirmi beş 

yıl jObileleri 
Tıp Fakültesinden 333 deme

zun olan do'ktorlar .meııoleki ba
y.atlarıwn bir çeyrek..asn doldur 
ma.sı mü.wısebetiylc 14 Mayıs 
Perşembe akşamı Park Ote1de 
b rlikte bir yemek yiyecekler \'C 

yıl dönümlerini lrutlıyacaldar
dır. ıBütün arkadaJ;Jların gelme
leri ve gelemiyece'k olanların da 
24306 telefon No.sıyla Dr. Fah
ri Can'a haber \•ermeleri rica 
edilmektedir. 

~------~Hll«------~ 

Şinema locasında 
Beşıktaşta oturan Ayla adın

da bir 'kadın kocasından gizli 
olarak Gti:ral 'Sinemasmda Tarık 
isimli bir gençle gayrı meşru 
münasebette ibulunurken yaka
lanmış ve Adliyeye ver.ilmiştir . 

Usküdar tramvaylarm
dan hakli bir şikayet 
Oakllda.rdıı Bağlarba§ında otu· 

ran okuy cumu.z Faruk Ertlmu· 
çlnden aldı mız ıu moktubu •Y· 
nan neıredlyoruz: 

nzifemın 1stanbuldn mınn:sı 

betiyle her ah Ba 
.u..;..., ..... , o.ıcuaam gider ve ak-

ml n dn O küdardan Bağlar-

Zeytinyat 'Satışları 
29 4 1942 tnril r; ~r· yet 

teb:.iğiJıe de ·r 
29 ' ı.~ tarihinde sa bJ?jan 

.seııbc:."i. bırakılan zeytinyağların 
satıslarmda muhakkak sur-etıf> 
miktarı ne ohıraa. ol&un toptan 
satıcı taı·afuıda.n fatura , ril
mesi ~·e bir ·ın'C.Linin Tic.:arct c 
Sanayi O asına tm dii mc.~ rı
dir. Tu >tancı satı .,.d haricinde 
5 tenekeden fazla tı.."'ların top 
tan sayılı}> B,Ylli fomıaliteye ta
bi bulunduğu ıtebliğ olunur. 

VlLAYJ<}T 

1.eşekkü.r ederiz 

Ktşlık eşyayı nasıl 
saklamaiı? 

çam 
1 dıı . 

rnl ı i, <ı.l.İ leri tıı • 
melı, mikropların humm.]lı olaıı 
tazı n:ian kurtru:m:a.lı. Kabil o· 
tursa. ta.tlı su He yıkabp kut'Ut
mıtlı. Toz halında (N,iftalın) 
koyup rutubetsiz, nemsız hır 
yeni dır. 

Her v: m alınm::: 
olan (Fö . nJ a.-
rın üzerlennde olan tozla.rı fıt'
çalaınalı. Lekeleri, kirleri < B ı
zin) ıl temi7Jedikt n son par-
§lİ.men v lalıut ..ın & 
kiğıtlar .sm.p kakhrm r. 

Yünlü faııilfıl,ın ço~•plııı ı vı
fka.yıp kuriı:tıma:lı, 80"1mıd ı ı
kilmcli. örülnıcll ~ura b 
la:rurkcn üzerlerw n liıı , ıy-
du.ktaıı sonl'a ıxı.ndıklara y 
tarilmelidlı . 
Omıc blfızlıu, ko.nibmPwnl r, 

sveterler yıkanmadan k hlınuu.
malıdu . 

i<Jrkehlcrin p tola.ru s :.; 
lu elbiHelerinde, <: ketJeı ıd6 
:f:az1a tcY.t. bulunduğuna ph1J 
yoktur. Bunların tozlaruu sılke
~emeli, m;a i1 "dermcli, ince 
bir çubuk le, degn ı.t ile vm'Ci 'dc
ta.n sonra fırçalamalı. 'Bunl ırm 
yaka.lsrını tertı::miz yapmalı. 
Dügm l:eri ıbile ~Jdw geçınmdli, 
temızlemeli. 

E..~lrek cekc.t.lcri.niıı ~k 
ç,'Ok kirlenir. En küçük bir 1 
güve yenıgi olur. Bunlar ad -
a.kııllı temizlenmezse lkı~ kadar 
, :k boz.ulurlar. güve.'cııe yuva o

lm la.t. Bu ciheile ceket bır ı.
sn uzcnne y·aynıalı. Yünhi r 
atum ı ısa.bunlu, ıcdt bit 

buluııdıırduktan 
'bırl'l't:rr~~:msıı:ım~~ ....., 
Binuıı nr. ıbaşlm i>lr bez a.l .ili 
temt7. sabunsuz SU)'lli ba.tı :arak 
yakayı adanınkıllı silmeli ':e ku
n ı) bırakma.Jıdır. 

raım .w'l!duktan ısonm ili.eri 
akı:: 1 ~ kirli gıbi görülürse ben

(Somt Sa.. 4 Bil.. 3 tc>J 

TAKViM 
Hız.ır 3 GIJ 128 AY 5 

1361 
R.ahir 

22 

8 1358 

Nisan 
ayıs 

1942 ~5 
''Yenı Sabah., ın beşinci yıl- C U 

dönümunü ıidrak edişini t ı ya- M A 
zıs y1e, m ktupla ·e te efoııla Gtintıl ötı. tklndl 
JCtfen t mk :ka.dirşinaSh"'.rım 9.40 4.59 6.53 
.g· teren aziz okuya ulanmıza ! S.'51 13.10 17.0S 
1\. "Akı:: ... n", '"i{aberl". 'Son .,..__. Akaı1a Yaı. imsak 
Telgraf'', "Tıı..svi. efkar.. vP l 1_.,,,6 "Vatan,. refilderimıre le?ekkli- 1.2.011 "" 1.41 
rü vazife ısayanz. 20.1'2 ;: ! .57 3.53 

Al i a:;,;;:mo 

T ESRARI -- I • o. 1 

yı ctırruş oldu~ ı ·in aUar.ı:n v~ 
cu· b arın lı ·· erlerılııden bu· 
yük hs.yı ete düşmüyordu. 

!htiyan takip edenler arasın- ~ • 

liediyorJa.rdı. .. ...... m;ıı ............ 111111::.mi ...... *iiCIZ::ii&llııliilK~DW.m*W .. 
Halkın ıkeındiainc karşı takdi- . 

ı-3-ı Raca Hazretleri, ikide bir sa 
natlirlaını l'e hayt:atLann gı 
rip çıktıfı kapıya bakarak b ı
sini gözlüyordu. Bu Ferhad idı 
Fer,h dın resimlerini :görmüş. ı 
lfuılarını ö~enmiş; Kadı öy v~ 
eh ann gczmeğc çıktığı bugiin 
bilhassa .F.'erhadı :görmek mer.ı
.kına a· smü.ştü. 

ri de"'1lll ıeder.ken Dedenin göz.. sı iller polısti ve. demek kı 
teri .. ndeki ıihüvar.d&n ıayrıl- bu lıtiya.r mühim .bır .adamdı. 
mıyordu \T.e bu dikka.t Ferlıadın Zaten ağır hali, '\ nkur edası. yal 

mcr.mmtı uyandnmıştı. lhti· ruz zenghı .:o uğunu degtl, ıbar 
'.'Sa.rlbo olan loeaya girer girmez ve yilksek tabakadan b r zat ;ol
fili ve ".3.tlutdakı giizcl g ıci dugunu da ~ · _en}'OT~U. H le o 
gördiı ve eğilerek maiyetindeki- ~dar lı:ala.bahgs ragmen ona 
ere bır eyler söyledi. bir loca ayı-ılmış ve bu lo~a o· 

Derken Dede, birdenbire genç 1YU!l ~ladı_kk__tan "60tlr:a yüzler-
"' d" · ·· - ·· ü süslıyeın bir ce talıbe ra!'.?lncn muhafa.za -0lun e.ı:en ısımn ;gogwn t 1h_. ~ k arası da lı: 

gfilu, hortımunun ıucuyla çekti muş u. u! mera . . n ~-
dı ve hortumunu havaya kal- lan se;rırcılerden bin yanındakı

dırarak tam yeni -gelen laöar ih- lere şoyle fısıldadı: 
tiyann üstilııe pü::1kUrttii. Gülün - Cfazetroe resmini görmedi
yapra.klan bir ka.cnrgaya :tutul- nız mi? Bu ..adam ı:ıehrimızi r:i
muş gibi havada uça.ralt ve ee- yaretc P" Ramador Racaaı
yircilerin üstünden ~lt ~ dır. 
ecnebi ihtiyarın sakalına dÖ§tli. Ramador :Racası _ "Raca_. 

Halle bunu bir numara mı san yani Hint hükümdarlarından bi
m.ıştı, yoksa bu beklcmnedik sah ri Bu Raca ve Ramador keli
ne kendisi için bir yer aynlmış meleri ~ ağlZ8. frsıldandı 
olan yabancıya k&.r91 itrtihfaf"ı- gözler sık sık ihtiyara çevrildi 
nın 'bır tezabüriine mi vesile ol- ~e Anadolu sayfiyelerinin .kibar 
mustu? Birden bir kahkaha kop marı ara<-mda Hindin azamet ve 
u: alluşlar, yaşa sesleri :dinme- ihHşamını, gözler kamaştıncı 

di. Halk bir taraftan geriye dö- ıaervetini hatırlattı. 
uere1t ihtiya~ baln~or. bir ta- lşin doğnısu bu kalnbalık ar 
raftnıı Dedenın yenı bır numa- ırasında öyle kn.dınlar ve erkek· 
rasını görmek merakiyte g- •le- ter vardı ıki Hindistanın ıincile
rmi filden ayırmaj istem·yordu. ırini, pırlanWarını ve bütiin ih-

hıtiyarla yanındnkilerin ar- tişamını bu adamın nefi3nde 
... ..,_-.__., .......... r ı elbiseleriyle iki topladığını tahayyül ederek De-

l e onlan takıp ederek ba- de ism· eki filin marüetleri 
·vmer çadıra girdiler ve a- mi, yoksa bu ihtiyarın barcket
ta durdular. Belli idi ki bu leıi, konuşmam, balalı :mı. dalıa 

ço'k m r.ak edilecek ışcy olduğun· 
da ~reddüt ed;yunardı. 
Haşim ogünkü :seyircileri aı a 

sında btryle muteber bir -zatın 
bulunacağını :bili ordu. il a 
ö~le sili oı:ıun namına bir l ca 
kapatılmış \ e bir altın yerine r ç 
altın gönderilmi. ti. Bizzat Ha
ş:m de, karısı da bir liiııt ini
kümclarının çadırlarına gelmek 
istemesine karşı pek mütehasf:is 
o1nmşlar, bu zi ra.t·etten ha1J li
mitlere 'bite düşmüşlerdi. Fakat 
onun ıoyun baslarlıktan sonra 
gelmesi tazimlerini sunmalanna 
mini oluyordu. Hele bır de oyun 
bitmeden gidecek olursa 

Diğer taraftan Hfı.ş:im gibi 
U8ta ve kurnaz bir cambaz için 
böyle bir şahsiyetin halk arn
auıda uyandırdığı merakı önle
mek lizımdı. O isterdi ki, bütün 
merak ve heyecanlar kendi nu· 
maraları ve artis.leri ili.erinde 
toplansın. İşte h!IA başlar kah 
Ferhadla Dedeye, kah ihtiyar 
Bacaya doğru çevriliyor ve d 
m arasında. bir tereddüt vakfesi 
geçiriyordu. Maamafih bunun 
da bir faydası vardı: 

''Bil un Cam ba.zhanesi., ni h ü
kUmdarlar bile ziyaret etmekte
dir. Bu az şeref ve şöhret temin 
edecek şey mi idi? 

Ali.. Fakat bu kadarı yet.er. 

Ilallt çadır JÇinde bır yabancı ile 
daha fazla meşgıü olmamalıdır. 
Haşı .ı derhal numnra aı a geç .. i. 
Va ıa Ifiı. :ım Camb lıan ı ıın 
belli ba. lı ıkı arlıstı vardı · biri 
Fcrlıad, dit:c· i Dede. Bun ar bı. 
rincı sınıf sa.n'atkii.rJardı An ·~k 
a~lar akrobatlar:. pal:o., o ar 
hokkabazlar da eksik <lcgıldi. 
F ut hu ün bu numaralar çc· 
l • tıı V 0 bellı kf' ŞU -
d 1 .:adan d şirilnıiş. ehem-
mıyets.ız şeylerdi. 

Bu numa.r.a.lardan sonra Fer
ih dla D d asıl n.umar rmı 
yapmak re ortaya gele k. 
lerdi. Halk el danlan:ıda ·esim
l rı ı örd .. 'U Ferlındı \'e bl 
gün itim ve ne o1duğunu bilme- 1, 
den ismıni bellediği Dedeyi .sa
!bırsızlıkla beld.iyorlardı. 

Her ~arcketini halkın ya.n gciz 
le ve dıkkatle takip ettiğı Raca 
l umpanya müdürii llişimin kuv 
vct oyu ıl nru ve atların c tmb tz 
lıklıı.nnı pcka?. al:"ıka ılc seyre i. 
Bütiin bunla ı o ltimbı 1ı: r 
dt>fa görmüs, hele lıük dar ol- r 
duğu Hind stanın muhtelif 
h ·rı rinde eş t ç rit y 
on kım b ·r Uf' dar 
l ri: e Mhit lmuştu. D 
lst nbul ı bile o zanı 
sen ın muhtelif m \ le 
bir cok cambaz kumpanyalannı 

1-
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~!,.~~~l~.:uı:.~an~: En Son Ajans Haberleri ~:1:~~;;· 1 P·iER SABAH) 
bmanlar varsa da bu gibi halle- J.arının bu hususta.eti hükümleri (a., twafı 1 ıno1 myt ... ) 1 

LI 

rin tevali a.t.iği ve il.ti iÇın. on.üne mahfuzdur. N .
1 

. Amerikada vesika usuiü 
geçilmez bir fenalık mahiyetini 1 Eylll.1 939 tarihinden itiba- llrlla"ana~kardakı· H~va du"'ellosu Hı·nd kongresı· azı erın mesul olduğunu 1 o a.Lacağı da~ ilibarlann çok ren her ne suretle olursa olsun l~~I U lf u U söyliyerek, Nazilerden temiz 
luğundan. e.nlaşıl.ma.ktJ. Bu vazife veva hizmetlerden aynl- F .. f'j • lenmiş bir Almanya namına 1 l'eun: A. C • .&ıra;efhı 
kanun layihası bunun önUııe g&- mış veyıa ayrilacak olanla.r dahi 'BDSIZ muoa 1 erı laaı·ıı·zıer Cenubu Gandı·n~n takrı·rı· Müttefiklere sulh teklif ede- A -,....;ı-..:ı- da i<>OA ik--'-1...-ı 
silmek için teklif edilmiştir." 1bu kanun hüikmüne tabidir. it' ~, ld J & ceklerdir. U::.:=:: I>.=. .. , «ı.1-~e" 

La·~·""-"· ... son aı~•m n-'L-1"" g~ Bu kıaıııwı fevkalade hallerin Al ~- ~ _,~ ,YLU~ ~ .. ~ r.s ı,m o 1! r manyayı hom- hakkındaki mü- BostoJı radyosunun bu vesilmilevarilTn--l-<iln--•"'ve re esaslan ŞUD].ardır:. sona ermesinden itibaren geçe- ü ~JI U ~0__, .. ~ 
Fevkalade hallerde babız o- cek beş yıl içinde fevkalade hal- {A.A. telgraf .a:rınilan ba) dı ar zakerelere davam haberini büyük bir ihtiyat bütün O'kullar ılia:rt'9e vesika.da-

larak m:W iktisap eden n=ıc;,da- lerde haksız olarak mal iktisap • kaydiyle kabul etmek lizmı~ ğıtma ilinde ça.!ıpalr iben ü~ 
ki ya.zıh olanlar !h:aeclrın~~ bu etmiş olıtnlar 1ıakk.ında. dahi tat- hulasa cdilmi§tir.J Londra, 7 (A.A.) - Hava ne- di 1 günmüddetle ia§eserv.isWıı em-
lkanun hükümleri tatbik edile- bik olunur. v~ blldir.ila.ıgıne güre, 5 zareti.nin t~bl.igi: e yor dır. . rine verilmif De.hası var: Adam 
cıeıktir; ı Eylftl 9391ıarl.hinden bu ka- Mayıs sabahı 1ngı.lu no.ıız kuv- Bomba tayyarelerimiz kuvvet . ~ı_ıton, 7 (A.A.) - D.N.R Fa8 Kı~ "reftiller blıtıma. VMilerek tek.er miktarı, 

1 _ l>evemlı ~ muvakkat mmu.n nevine kadar geçen müd- vctleri Diego - .., .aı eze taarruz li teşkiller halinde dün gece ce- bıldı.rıy?r: Moskova, 7 (A.A.) _ Bern- çocukJar d& dahil olmak tıımtfy-
surette bir amme vazifesi veya det Y.arfında halksız olarak mal etmişlerdir. İngil,ı.z filosu komu- nuhl Almanya il7.er.inde yeniden .. Hindi~~~ gelen ~~Jerel den So\ıyet Ajansuıa gelen bir Jt:. on beş g_ünde bir .libl'edir. Ya-
biz:meti görenler devlet veya di- iktisap etmiş olan1ın.n mallan tanı !kayıtsız p.rtaız teslim ol- uçmuşlardır. gore, Milli Hint kongresm.ın bar habe .. Alman 1111 yanm .kilo 'kadar bir lfl!l.Y. Bu 
ğer .her türlll &m:me miieooelil&- bu kanım hükümleri da:iresind~ mayı te.Klif etmiş, bu uıı:mıatom Londra, 7 (A.A.) - Londra- zı komisyonları hfili toplantılar re gore genelkur- malftmatı W!l'en Nevy.or.k meh-
leri memur ve mii8tahdamleri- mllııtadere edilmekle ibenber, reddolu.nwıca İngilizlerin hava daki :&Jçika mahfillerine göre nna devam etmektedir. Bu ko- mayına mensup aıbayla.rdan reçli aians telgrafı iki libre şo. 

2 _Devamlı wva muvakmt haklannda müebbeden memuri- htic:umu da ba§lamljtır. Mlihinı Almanlar tarafından el konan misyonlar Ga.ndinin takriri etra- mürekkep bir ~ uçak mey- aerom fazla gelEır tııul.unduıma,. 
surette ücretli veya ücre~~. yctten mahrumiyet ceza..:;ı ve- İııgılız kuvv ~eri, zırhlı birlik- Anvers'deki Fo ... d fabrikaları r fından müzakerede bulunmak- danla.n ile 'tel .iataayonlan kur- mn yaaak oldl4:,0un.u d& ilave 
i:htiyari veya .mır.eburi olarak lıir rilir. ler 1C.ıdri rDo.1 wıda. kbaı .ya çık- İngiliz ha,,_,~. I·m'Vet .eri:1in laar-I :tab dır .. Ehemmiyetli in~ar mak maksadiyle Fas kı ılarm- «tı. or. 
immc vazifesi ve.ya hizmeti ~ nuş ır. ~ o ce u t'ld nara- ruzları yuzıınn n cıddı surette e.ı:U.enıyor. d h üsl . d tk"kl rde * 
ren kimseler.. 19 N•nyıs 1roş1n~u ~~tçüler inn. tir. Ü Ma~ 6 saba- ha.sura uğrarr.ıŞtır. y k k ~ı:mav: eı~ ehateberı ealaıı Amerika giüi gerıış ref.aıh. 

3 - 359 numaralı kanunun rw f\ il~ :~~~r.;;i~~e~:u.~~~ı~::1'~r~:v;~ a ın şar ta mahfili: ~re~ umumi va- yül bilölç:üz ~_ve :a~y-
:~u:~~~~ müesseselerde - Ba§ -~ı ı_ ı ~-r.:~~ada ik. ctınektedır. Bu mücadele gıtgı- PAS. FJ K 'TE "(Bas.ta rw"' t ttei aa1ır--J lisi ·General Nouet Fransa Fa-- ve lükse di'"·aC:.da gU::uız ~d: 

h~ nız .,...""ut!Z erı Ouuaw uz.çre, ı de şiddetienmek.tedir. İıı:riliz t:ıy r• •ı~ .J 
4 -Amme.menfaı3.ilerine a- ,..,~ " -Ba§ :ara.fi 1 incide- .A.merikanın Kahire elçisi Alek- belki harbin doğurdugu meebı.ı-

dim ceıni"etlerın icLu-e uzuvla-ı kilometre koşacaktır. yareleri, Diego<laki Fı·ansız d&- d Ki k' te di edil - . Ek k k 1 • ri b' tedb. ~;- . raf 
riyle ücreIB v_,a ücretsiz me- Atletler E~zurumdruı: 11 Ma- n.:.z kuvvıc:Ueriıu bombardımaa Kay-Şek, Yuııııan eyaletinde tassan iher tmrekıa.edirv E. l ecegin1 me &rne eri ek1r1 ~ Uuır, itkin .tı et.-

-.r yıs """"' .. ...+es saat 11 de Sam ediyorlar. Birmanya lı cm yiaıkınmda bir r e t · çi yakında t • m aztDlı,crelir; aynı 71 maııda 
mur veya miiwahdem!m 2556 r--" 

1 
' - -.ı-.. aün v~rma,tır. vazife·ile Suudi Arabislıana ve evzıab ibretle üzerinde dmııJ.nuya de-

aa.~ı. h8.kimler kanununun ta- sundan: 1.3 '.M~yıs çar,.amb.aı sa- Jlukavemet Sona .Ermb;! ""™""' -- İran "d k T-.L. 8 Dün sa: ... -~ 111u:1-. •- ıı..n~~' ö-:er b" la dır 
1ı.!:::. .. r ...... takibme dair olan at 11 de _ve Sıvasta-:ı: 16 Mayıs - Ameri -.a. ~ a gı e<!C , sonra ı.nmı. ve u- - '°""6'"' .a..., .nı.uuun& ,,, ır o y . 

GJU\.w y., -·-........_ aat 6 d h k,.. Düiı Londrad:m resmen bil- Uau~.._...,,,, riye hküınetleriylıe temas et- B. Mümtaz Rek'in ri'""0 _,.; al- Kim derdi ki Nev'"oı :clu he-
6 nc.ı babı hükümleri mahf z ~""""1• 8 a are -. e- .--...,............ mek üzere bu iki 'IDelllleketi -»- ,,._ " 
b.Jmak 1 hiWm .. d deceklerdir. dirildiğine göre, Diegotla rauka- Col'l'f'C"'idor'un teslimi hakkın- ıtmda 'bir~ yapıleıra)t ._ sapla ekmek yi ·ecek olçı.i ile şe. 
~-; ~le ley~~ :~f=danu - Her bölgenin komju bölgeye vemet sona en:nişti ... Teslim ol- da, ha.r.i.ciye n:wrı M. Hull ç~ ya.ret edecektir. mek k.a.rnel-' .. n. ...__,! ; .. ı.....; ı·ıe ker kullanacak. F~t Z8.llıane 
uı:sıUJDlffiU r ....... ~ 81 ,ı..::.ı- .. vil&yet hudiıdunda armağanı ma şartla.m mil7.a.kere edilmek- pmliıe. saba.hı ŞUDlan aöylemiş- ·'-'& ~ 1CY-.ı ~u bu, ina.nılamıy.ca: ddiayı işte 
~~- ._ ~auun !S&UAUıU- teslim_ ·. gun·· ve sa.ati tesbit edil- t.eclir. İngilizler, dün akl'jam .kü- ıir: H -1!- ~ Mmmıuıı;tıır. Bu arada bir hakikat haline ~irdi. 
-- -w.ua.uı·~· ilk n· .,,,,.'h • ;.,,ı d' ... ---~1.-.1.1 h Co inu&.tan kral toplantıya da.vet edilen --~-

YıJka:rda. yazdı şa.lııslannıken- llllitir. ç ~o ggurme g1an194er ır. ~~:ır er .zaman r- Tavp.na, yavrw.u sonnu.ş: 
dilerıyle karı veya koealannın Koiucu_lann Erzurum ve Sam- .Antsirane şehri de zaptedilmiş- regi.dor ve Bataa.nı hatırlıyaca.Jc- naibinin sözleri mek bürosu şeflerinıe bazı direk- - Anne, biz mi !.azla ico~ 
veya. vilayeti altında bulunan sun~ Sıva.sa ~t 17,30 da ve tir. Buradaki Fransız kıw~etleri la.rdll:. Bu Aksilikler zafere delll tifleır -verı1m.iştir. Öğletten aonra nz, yoksa tazı mı! 
çocnkhmnın Y&i8-yış tJ41rzları va- aynı zamanda, SıvasLn Anka- testim olmU§la.raa. dı:ı. henüz mu- teşkil etmektedir. Müdafilerin'n ~ ~'f1~.!JA.~ ~1:; tapıa.nan Fi}'lllt 'il~ Ko- '.Da.\."§811.ann.e ig.ini Qeıkerek ce-
ya ıruı.li durumları gelirleriyle 1:1-Ya da tal!' saat 11 de muvasa- Jkavemet eden birkaç cep var- ~rik:: ~~~Jiı;: ,iJ.oow, bu akşam radyoda mili =-~ jhtjlı;ir lluglan vap verınif: 
mütenasip o1ınuyplarda.n bu ıatlaı:ı ~ o~unaca:ktlr. .. -dır. __ bir ç-ıa. ı.n1:-- -ı-;_, a- ha.rp gavreti.ne yardım H-;n bil'- - Biz iu.La keşanz evlidım, 
kamın hülmniil;e t;el(fiıan bir .. Bu .fol uze~de y~ guıı- Çııpl'in ,fzalaata ;tir. ™ ~ ı;v .... -... lik ve f&aıi~ istiyen W:-~ amma Allah tagıgm yüsüı:Mi ~o -
.Deuonnwwuı. istenilir duıuerı ko§tilacagma gore, ıcLtlet- 1-... ....:ı:- Başvekili' M. ÇKwnil, ~- '-·•~-,. .. +,.. .... u-~ı ~ "bi Odun ve köm~r termeain ... 

~~-=-~m··-...ı.ft ·-yr.ı· men- lerin Erzurum. - Sivas arasın.da: .Lllb.u.u. v.:-s Carnıgidor'da Batan Gemiler _,~· ~-= ... 1::.&M:111o1. ,.na.ı ~ 
.-- w.aı .u w:ıu:aı - T Er:zi Rafahi Madaga.ska.r hakkında Avam ik h.,ı....:.. ~w..l a.ı bollartt)'OI' Evet, Tann; tazının o~duğu 

Kıııl. nıal.la.rla para, e8bam ve taJı-ı zere~;· s ncan~. ye, ka.n:ıaıuında dün beyanatta bu- ~ ... ~~ a~e nezareti 0fşamDıe sa.nlabm. ~er Şehrimize aon .ni .. ı--ı- muit- kadar :feiıibtin. yüziinü gös-
rilii, alLm, m 'cevher~ m 'il· ura a .. "'ams~ - oıv ,r:; o.ırus~- lunmuş ve demiştir ki: Con~aav mqın tarama .-ı.. .. --1~ .ı...-,._ .... ı-- lıü- •~u#.mın•-ı.-ı-->ı~-;;a=--ım· mu. t.enn.m.ıı: :Yo.kaa ~ geldi mı 
kul mallar her türlü alacak ve da: Havza ve .Ll rhal da.. S~- ge~~· ve iki ~ıik~ ~ ;;;_ ~::.:::-~- hü- - .............a.~ ~~- - çekiliyor. Millalmiiıltiyorau1111z" 
dij hak..lı.aır dahildir .Beyanna- vas - Ankara ara.smda: K•a.ysen, - 114adagukar;ı. .llıra9ta, kan çekermın Joa.~lduğuzıu bildir- '""""'~ Ulll" tarda mangcl kömürii gelmekte- 1ılte daha dün: 
~r olar.ak isİenilir. Kırşehir ve Bila'da geceyi ge- dökiilıUesinin önüne geçmek için mektedir. ~:.:ıa ~~~lim. S~_! dir. Bilhassa llOll tParti g,elen k• _ Av.n,ıpıa işlerinden •vıa 

m~yau::Ue ısı.emek alakılı çirm~ ~}mnaklamaları uy- mürdkün. olduğu kadar mühim • tekrar ;fili";;' cepbıeAuırmak 'i: mürlerle şehrin mahrukat ihti- ne~ diyen :Aımrika bile )lıugl.a 
vekile ve onwı aalfilıi;yet verece- gun gorülmuştı · ve çok kuvvet kullanılmıştır. Radyo .ficretlenae cin .birlik olmı}'Wı ve tehdt tamıv Y~ tamamen ön1tınmi9 \•aziyet,. kamını ~ imutJariyJıe doyur-
ği 8.m:.i.re a.ıtt1r . .Ası.eri şahıslar ,. .1' d .. laıl Hazırlıklar 3 ay sürm.üştür. İhra.ç ) k myle ortadan blkmca.ya kadar te · maya çabşıyor, §ll!lıkeri vesdl:a ile, 

:=~a~~~e;~~:;~ 8imBI 11HZ 8fHZmu8 muv~f8Jkıy:::aşar:::;i::-••:u~p~H=ac~0n ~~~==d~: mkau·~~~:~~~ :,~gümlemJaftobr.Vyi-
yenııı 4.0 m.cı maddesine tcvii-ı --Baş .araft, 1 in<.~ - lfO - . uaNS z~ . : gtınleri.e ı:adyo abone 1lcnitleri-· ıler.ine kuşı muka: · ' '- ---. -..- .-.-.~"" 
ık.an kı •. , yi harbı~cnlıı emir 'Ye manlarda yapılan hareketler İki tarafın ıkomutauları, şımdi ne de bir miktar zam yapılacağı mek için milli~~: ~- ama ıAlman kıtaian gelmesine 
kllili .~ BJ kaıdi; ne vcı·ı~cn zat. hakkında şimdi ba.zı. malWııat müzakere ile meşguldürler. l:!.ı- ibakkmda bir sa.yia delaşm&kt& dirmiye davet ediyorum." Pek yakında kun.tla.cak olan muhaliftiT. 
dahi <llli...:... Vekıline ve- vermdc im.kam bulunm.Uitur. ıreldlt, ~ 8ir şiddet ve py- idi. Bu huswrta alAkedar makam mahnıkat ofiei .§t"'1rimize 25 mil ~ taraftan bavekil l.l-
rilen . ·y ti k~ab.~r. Bu hankeUer, biri&i Rusyaya retle ~· Fıranmzler da 1ar neminde M>tığımız tabkika.- ıSir ıMML'WRa taar-çalaNik yon kilo mangal kömürii getir- vaHn AI·,a!llann 1i'aetan fav-

B., k ete bağlı muessese- önemli harp mal:ıeıneai nakle- kdıranwılık1 çarp~ ta ınazaran böyle bir ISYin dil- Dün, Melmaedin idıumindeki terek bugilnkü narh olan 1n 5 dalanmak husmuadaki ieW<le._ 
lcı de B· \eki 'e.y ut onun den diğem :;tima.li 1'.uıs.ya.ya mal ik" ~ Utteflk • .mtillmediği. l&Yiaıun poeta, tel mav:ııa Hajgteıı K......._ isJre. lmnıştan daha ucuza. kmnftr sab rinin kabulü için ısrar ettiği sa-
t.ev.:W ed ı '\ckil~r:a.ı ~r., nakle~ olu? avdet ~tmektel Kal~ 1

... ~ arasm~ graf, paket füı~rine yapılan lesine giderken köprü isiikame- labileeektiT. nıhyor . 
•• .ıın elem iJ guıae ve- bulunan gemileı murekkep da kan d~ olmasına çok zamdan galat oldu~ tebarüz et- tinde gelmekte olan Şirketi Hay ==========================~=x================= 

rllmesı .me bunilir. ~ey nnn.rne- ikı kafilenin geçişı esnasında ya- müteessiriz." miştir. ı'iiJeUin ıa """4Mh vapurunun 
dek n oca' coc.ı ı u-ın m l- pılmıjt.lr. eoıdasma ç&ııpm'8ık ~ 
kun b. • ''Lr, bu .Bu hiicumlar .neticeainde biz ~ VaDslnln ~ londaki filo deri:i7.e açıhnıyıa ha- IDJ8br . .Denia.._ .. ~._.: 
m lla.r n .ne uı t e ~1t ·dp edtt.l- b6.zı kayıpl&?a uğra.chksa da şi- Madagas.kıaı' valisi, dıırnnnm zır bulunuyor. bal km:tarılmışt;ır. 
diğı 1 E) li'ıl 9.J!-l 1 1 çıı ı- mali Rusyaya gidu'..ck olan kafi- buhranlı olduğmıu bi1dirmi9'tir. Laıaib:ıtYS em. 
barxı bt·nlann ellermcn;n cı- lenin hemen tamamı hedefi olan Vali, İngiliz taa.rruzlaı:muı pd- ı1ngütere • .Amerikaa basını, ( ÖLOM ) 
k , lıldan mall~ _yazil ·aktır. limans varmıştır. Yalnız avdet detkndiği.ni, Fransızlann muka- Müitefikleriıı harek.&tım müsait 
bey :ı.meleı uzerıne ~ahkih"at etmekte olan kafileden bir gemi vem.et gösterdiklerini haber ver- .. 
yapıL c , ~e filo.dgrm kaybedilmiştir. Düşmana da ka- m.iştir. :kaqüıyorlar. BlıBmıeı gore, La-
n· • · hru:iz v~e<!u.·r. T~- yı111ar verdirilmiştir. :VWe göııe, Madagaskar kuv- va:l, çok öl9filti 1lıir vaıı:ipt al-
kıka ı Y ! ı.n adli :ım rın mu- 13 Nisanda öğleden sonra E- v:etıeri, üatün ~kuvvetleri- mıştır. Saınildığma 11aZann, 'La
r.ı;r t~ uz rme ~8:k.adar me- dimburg kruvazörü bir düşman ne kıarşı daha uzun müddet mu- val, 1i'lansamn. Amerika ile mtl-
m n ı 'rn el ~ektınl~r. nJ denizaltısı tarafından torpillen- ıka.vemet ıedemiyeceklerdir. nıasebetlerini kesmesine ra.ı1 o-

" • n m yı 'V'E'XJ'lllye er. ve- .miş, dümen tertibatı yerinden Fransız hava. nazın, Ma.Cl&.- ·· ·· ·· 
y n ı ' ı ı veya hillt.fı halnka.t kQpmUŞ fakat kendi vesaiti ile' gaskar bııwa komuta.mm 'tebrik la:mı,yac?ktır .• ~ bu mwı~-
d<' lırr h kmd.a. 3 ay:ın.n ve az sllratle yoluna devam ed&- etmiştir. aehetlmıin. katmı Fnmaıa e&a-

ı n · c k • r hapı,, ve m~- bilmistir. Yukarda adı geçen g&- -l1lem - rıuınınn9ızımi iyi ~--

Haremi Şerif Müdürli.iiündeo mu
tekait ve B~ük Millet Mecliıti llat
baa Müdürü .Sabıkı, SaWıatt;n Refık 

Sırmalının eniştesi, İsmail Hilmi Af-1 
i8r ve Ali l\llemdub O~ıin kayın
paderleri ve Tekin:lai Lıkör Fabri
kası MtkdürU .Hikmet Bar.lan ile Fik
ret Atlınuı dayıları: 

va:~kat ımyetten m~rumı-, mi kafilesinde az miktarda ka- a: :cak:br. 
yet ceus

1 
1 .ver.~ı- ~~ : yıplar olmuş yedi kişi ölmttştlir. Fransız .ktlbineaiD.in dünkü Deily P ı w ı !'tesine göre, mana kavuım11~. Cenazesi Beyazıt 

MAZHAft KASKAN 
Tedavide bulımd~ Amerikan &s
tahaneıiinde dün 8Bbah Rablruni 1laa-

ZATiSU UR 
y amt akşaııtdan ·tihal'ell • 

Manyatizm~, Hipncti.zma, lsp;r.mzma, füüzi~o
nırma b&ner.terine bq•ıyor. 

8l!B. n - ~ ..• ---.v~ ~ --..,__, ..,.,.,..._... ~ -,..a. ıı· n 
IMaedi binam ............. 

TBll.IOM 4'93.ft 
m ar.ı 8~ .-ım erıD:1B . ölenlerin. ~k yakın aile efmdı- toplımt.ısmda mühim brarlar Alman.yada.ki esirlerden pilot, C.miipri«iruie Cuma D8IWllU mü
olJuk~ ll"1 butun f>· ı.ıhıyetlerı na haber verilmiştir. Yarala.nan verllınil}tıir. Kuvwıtçe döMtblcil- maıkinel.i neferi ve m8lk:bıiat ol- ı.akil> kaldJnlarak Edirııakapt Şebit
ha.ızaırıı · , tkat eım~ında Edimburg kruvazörü ve buna lüğü muhafw. -1en Pim fi.! _ ;;.. .... _ 

30 
_ 

35 
~- + ......... w: lijiodeki ma&DeEi mebausuaa defne-

ma.l.lııra ha.cı.z onll1'88. aıaka.da- refakat eden muhripler de fırtı- loeuna .Dariam. tarafından vaıri- -. -~ VAii -Y, _ _.. ~li'ecıeld:ir. ,.. • CW * Rhıııi .IMr .- .m 21 ... ..,.,_. .&iilllel'i 
na b" aık .inme ~~ı ve nah bir denizde ve fena göriis len talimat Vjşinin ikat'i im.ııwı- serbest ıbiNlnJvaktlr. .AJman. RlCA: I wt il da• # ~· Qeleeell lrerftı:etı iMi onu Cıı an.i 
ba.caed n malların sur ııda~e- • şartları içinde üç Alman muhri- nın ilk işantİ olacaktJr. Bu ta- lar, hı hareetJeriyle Le.vale bir Meraaime Çelenk ıaömierüme- gik*d de llllditırrı -....11r. tayin 1:;J~~ktır. binin taarruzuna uğramışlardır. liDat ~a4rmda bıjtiıwceJd;ir. Tu-~ bulımmat istiymrlar. mmi ııica olwıur. ''••••••••E •••••m•••,.•••••-.c~ 
~-~~m~mM~~t~ &m~a~~~gk~u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~=~: ı uz.eı :.Xr hu gıoı . mc: yedekte gidiyordu. Edimburg ve \Alı:~ ... 

ten el C, l ı ı't:cegı gı- muhripler derhal dü. ·man sava- - .şüphesiz Sultamm, §iiphe-
k.ı. V et eınrıne de alınır. '"a tutuc::mus1 ·ı.rdıı Bir düı::ıman siz.···· Sisin ıztua.ııwıız benim de 

ra.h.kilaıt neticc.s ıde h:ıks1z ':I h 'b .,bat •. j\ ·d. - b" ':I uh ıztıı:abmı IT~ JiiAZRETf'iüSAa~ ikt! ·cnl!er veya m• .rı ı ır~ım.u,; ı er ır m dır! 
,ı, :ı..-·txrl~l ~. r =ı:~~e ver'<.U-j r.·p cidd! ~urette h:ısara .':1~- Fıra.\Jllll, hakikaten ıkırk gün 
~~uw. ı . .uı . , mışur. Ed :n8urg kruvazorune dışarı ~ıkmadı ve kimseyi çı
pıe, sahte v~rl:ır ıbr~ c:dil- tekra b' t il :-'--t _._.şti kartmadı. Bu müddet zarfında 
Aift.me,· hakmz olarak • tisap <:.- r .. ır OI'p llllöUC ollll•l r. . 
dili,n maliu'Ul ~ırılc4ğı tebey- ~r terke~ aomadan dışardan da içeri inl&n alınma- t:--.....-1 Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 

.. ed alile lı.emen nıild· k ndi kuvve1 arımız tanifından dı. Ha.tt8. kırk gün, 'kırk gece 
yundei erseliğ te rl' eIDE . Eğer batırılmıştır. Çünk-ü Eena hava tanıam oluncaya. kadar saray 1br tane elrsik Jrerpiç- yıııqau o- ler. Biz, kerpiç himıetJerincle ga
~':ı ıı!ıu. vçıka.ı:a :t • bütiıı ~arın~an dolayı y~dek ı e gö- kapıları ,açılmadı. ima, onu, ittl ağır ~.aelenr. Jıua,ıı 1*.üıı ı.wı oğul1an lml
tedt>" Iile llumd ·- den ortadan türülmetmıe &1!tJk ımkin kalma- :Kırk gün _tamam olduktan! ti.bi tut.e.ak jltlüreeeksiniz. .1ıaımız QMD1na ıgeldk Dnriniz 
~-~ıl hı:ı.klı olaı k mı~1:ı. -Glcnlerin <:n ~a~ın aile aonra Mısır diyarmın her tara- Aınprya meaıurlac., P.ira.vun- mıwibince, )"'\p8eağm»a .Jielpic
tktlsap -etmediği ms-llnrın mu.: a- efrad~ haber verılmışt~~· mna ad~l~ -saldı. ~u a~· dan alchiılları emri k817piç har- lerin amnanmı lpmdjmjz temin 
ıieresme a@?kadar 'lD müebbet Edimbmg 8000 tonılatoluk :r.ın V&aifeeı, .Hazreti Kusa ihj mantarında çaJıpn Bıımiiaraile etmiye urecburuz. Bunu hafta
smıett.e .imme hizm tlerinden bir kl'llvazör olup 1938 Marbn- lılarun Aleyhiiuelamlll f.tlıali:ye- ıMhiirdller ve avallıları bu ta- Jaııd.ııınbeııi yapıyeruz. Faka.t a.r
~etiine. beyanname ıuı.. da denize mdirilmim. 6 pusluk ti hakkında bilgi toplamaktan ha:mmW edilem.iyeoek kadar a- >tık semaıı temin etmemize im
llılkat lUJi:liı ae altı !Wda.n i~ se- J '.12 topu :vardı. Man~mkla. atıiaa ibuetti. Günlerce dolaPJ? ~- ğır ljlart alnnda calqpnağa mec- k.iıı IJIBlmamlfbr. Taızılala.r4*i 
Beye kadar hqi8 cezası hUkilm ı dört tayyare nakl~oırdu. tt.9111 kikat yapan ad~lar, gen.~: bur ettiler. · anızları tamamen t~p tk.ul 
eder' · Ddncite@rininde mimetteltatm- dükleri zamll;D, Fu:avuna hiç 1r1 İsrail oğulları, günün yarısı- laııd!k. Bundan sonra mutıtsaç 

· dan bir çoP,u Akdeniz haNket- haberler getırmediler. Bllakıs nı saman tedariki, yansını da olduğmnuz sauwaı nereden bu

RUSY~ 
-&"§ iaı'U/ı 1 ;, 

BovtJ t Çet ileri ımıı. Ti!d ryor 
D N. B. AJ dfu:tl.u Almıın 

ı:ebligi haldrında ,u maliuna.tı 
vermektedir: 

Rus cepheaindeki olaylaruı en 
eheınimyetr i şimal kesir.J inde 
cok önemli 'r- Alman üssüne 
tekrar mttvasale temin edilmis 
ol ıasıdır. 

Bu · steld Alman tekilleri, Al· 
man b mmut!Utlığının kull::ın
dığı lagtikli rnUds:faa siaten;ü 
neticesinde muhasara altına gır 
nıi tll'. 

Cephe gerilerinde bir <'Ok Bol 
şevik çe r: y · n vo' edil· 
nı.i ·r Ha kı B , vi t aleyh
tarlığı ' u ç el e ' ı u pılan 
sa ası kolayl:ı~tırmaktadır. 

lerinde gösterdikleri cesaret "Ve Müsliimanllğın halk arasında 88kiden yaptıklan kadar >kerpiç lalmı. IJNjmiwe &Clym da bizi bu 
uimkarlıktan dolayı madalya s';ira~le yayıl~ak~a. olduğunu bil yapmak meobıırlJeti ile geçir- .mecbıu;.yet.teıı af 1>&1y.urwı. 
almı§h\rdı. dirdiler. Benıısrailin yakında a- meğe ba"ladılar. Bu, onlar için Firavun hidclet.le ba.ğırdı: 

~ oopur 1't.ltmldt yaklaumsuu ihtimali olduğunu i- haddin~ faal& yorucu bir işti. - Defoluıı buradan! Sıze ra-
~ 7 (~)"-Alman or- lave etmeyi de unutmadılar. Böyle olduiu halde bile yılma- hat Ferekmez! Sorı.r.a...ba.şıma be-

dulaı:ı be.;:kumandanlıgı- tarafın- Fiı:a.vua, biJbaeu Beniisra.i- dan çalıJıuyorlardı. Fakat saman li olın'IN.muz! Eğer b&liniır..dm 
dan ııeeı'edilen hueuai teblit: lin yakında a.yaklanmaaı iht!- tedarik etmek JDelflleai ııek mü- iikAYetini.z va.raa., bunu gidip 

Atlas Okyanusunun garp :böl- mali olduğu haberinden endi38- himdi. TarlalaEdaki anızlan kı- ııevgi.Li pe~beriniz Musaya 
gesinde düşman gemtlerine kar- ye düştü. Buna mani olmak için 1118. mnumda tfiketmişler. artık anlatın! Baıkalım deırdiııize der
sı yapılan mücadele esnasında Beniisra.ili çahŞbrırken daha saman tedarı'lc edeDlell hale gel- man olabilecek mi? Ona meylet--

im de · ltıl ·d bil zalim davranmağa karar verdi. mişl{>rdi. Bu yümen angarya memiş olsaydmız, başınıza ıbu 
A an ruza arı yem en - Bilt"u'n ang'"'PVD memurlarını hu- meımırlan tarafmlan Pdtlk- P,_.,.. öriürnezdi.·, e8kisi gibi rn-yük muv fa.fkiyetler kazan~- -.,- ~- ...-
tardır. Dentz..'1.ltila.rmnz •imali zuruna çağırtarak dedi 1ti: leri i.,t~oe canlamıa tak etmi&- hat rahat çalışırdımz. 
Amerikanın ~rk saıı·ııeri boyun - Kerpiç yapma işlerinde Çft.- ti. Gidip Firavuna yalvarmaktan Kümeaeiller, fazla bir şey:aöy
ca ve Kar.::ı.ib denizinde 188 bin hşan Beniisnıihn muhtaç oltm· başka 'Ç81'eleri kalınamıftı. Ara- Jiyerrııecliler, Tekrar ricada. bu
tonluk 22 vapur batınnı Iar ve ğu samanı şimdiye kartı>.'l" biz !arından seçtikleri bir kc ~ hmmanm hayat.larıııa mal ola· 

Ven·y--ı:ıtuk. -undo.n sonra va .aY'R:vııı gönderdiler. Fira.vun, ..unn, -·-- ıyı· • bil~;ı.ı....: ı'çın' 17 bin tOlllUk direr iki gemiyi uru D "" .>- --.,- -- e-J'""" UUUC7U 

de hasara u<!ratmıı:ılardır. pacakları kı:ırpi~in ı:ıpmamr ı ı·en Beniisrail mümessillerini lfıtf en laovurı büıkereık huzurdan ı_µk.tı-
Bir Jngiliz Torpidosu Battı · dileri 'tetlsrlk cdeceklerfür. On- kabtil ebnelı.. teneaiilünU gös- lar. Geldiıkleri yere döne ken 

Londra, 7 (A.A.) _ Amiral- lara katiyyen ss.man vermive- terdi. Onlara, kendisini ne nıak ~Hazreti Muss ile Harun A-
li1· · · "J ar" tor.pito ceksiniz ve oniarı yine eskisi satla rahatsız ettiklerini s~ou. leyhissel&ma rastladılar. Hal ve 
ır· - nı bi dirmek-1 kadar kerpiç yc:ı.Pmaya mecbur Mümessiller: iıa.tırlarını soran iki kardeş pey-
tt: 

1 
edeceksiniz. EskUne namra'.l - Devletli sultarumız, pmberi fena halde pıaıylaclılar: 

sun Ya Harun! 
- Ne demek illlt.ediğim mey'· 

dandadır. Beoiisnlili aat 6'.llU:LI 

ha:.dla, hiirriyetıe ve ilttJdiıt: ka
v:uşturm.Hı, .kendiniz de hıw di
ni UlJUl edeNit dalileıtt-. kur
tulmiıbauıı.... 

- Beni lsnUle daha az 311füm 
~ ... eliniwiıedir y 
Harun! a 

-~ Berıiisraile yapılan at .ı-· 
mtin •hğ!ndan ~ Çdkhağun
dan ~-Oıı.iann zuli.'arı 
den tmmurıiyle~ lııı
ti~ l1u ... bilıtiia llmr di
)'U'.I h•lnnm lfüslıimanhğı .o.
bul etm.eal)'le bibü olur. Çtiükil 
!lak dinin bildim. Aii.rtii.r:wı. ~ 
mıüm olımz. -..-&fi• r•---

--; Sıqjma 1apa konı,...,·b.w. 
Jlili vazgwıç ..tm Ya :&.run ! 
Şu hak din decr-· · bir 
türlü akıl . ~ şeye 

erdinımiyoru.m. 
- Fakat ıkendimzi x..rı .ilin 

etmiye aıkıl •diımilsiaiL 
- tBu, yelli bir dava değildir 

y '8. Hanın! Benim 'l'annlığım
dan şüphe ed€?n.in vücudumı bin . 
bir parçaya ayınrmı.. 

- Halbuki g~ek Tann böy
le yapmaz KeDdisin.e .,mk koşa
cak kadar .küstahlıkta. ileri gi
den ıJtullaınm bile affeder. Elve
rir ki o kü.Etta!ılar, ki, sen bun
l&rdım birisin, afAillanm başları
.Da toplayıp nefislerini ıslah et
sinler; hattın ve hakikatin esiri 
olsunlar. (Arkası 'ftll') · 

1* Anka11a Kav•klıcterı karako
lu"d• Pol19 llMllWrU B. All Rızayal 
Sorduğunuz romanın §imdilik ki-

tap halınde neşrine maaleaef imkA11 
görülememektedir. 



San-:. 

y 
- Doğrudur baba._ Bwılann 

hepsi bana yüklenecektir. 
- Elbet te ... Yıalnız sen, bo

BUlma.. Böyle kal, ki.fi.. Evıe1 
Allah, bunlar sana bir fieY ya
J>amaz .. ~allalı, hiç korkmadan 
sen altı pehlivana. Selvillli-
ye nrim şimdi. Yerıemezdi 
11eni... Fakat be.~ baş.. Ba.cıka 
pehlivanlarla gUreş ayınietme
mek şarUyle. ::;ana o kadar gü
...Wyorum... JAki:D Kırkpmaır 
l>öyle deMl.. Biliyorsun, üç gün 
mütemadiyen güreşmek Ji.zım. •• 
H m d~ kısmetine ne çıtımrsa .•• 
Bel ki uç, belki dört, be§ pehli
vanla ... Bu ı;ebenle başaltını çı
ka. ma.k kolay <!'eğildir. İşte o 
vakit ezilırsin .. 

- ))oğru baba ... Kabul P.ttim. 
Bı altı ıçin gelecek seneyi bek
lh C'C'*ım •• 

- Afeı in oğlum .. İyı dü.cıiinü
yorsun .. Sen, babanın bu yolda
kı naı;ıhatlenni dinle ..• 

Dedi. 

••• 

f' ;,:._ (., '~ 4 ;i_ •' • .., ._C';' • • • ~ ,.e •")>J :._: ' - ~ J ~• .,,. l : - - • .._ ' • ~ •• ... ~ ' ,.,,,..;.. : 

- Ydksa. benden de mi eak
hyonrun? .. 

- Y&yır be ca:mm! .. Yok böy
le şeyler ... 

- Her halde bir ~Y var ki, Ba$, diş, nezle, grip, romatizma 
dedikodusu yapıhyo1· 

- Hayır diyorum .. 
- Ya bu, dedikodu nereden 

Çlkıyw? .• 
- SelvillH K~ .• 

Nevralji, Kırılı/ık ve Bütün Ağrılarınızı derhal Jısser 
lcabmda gC.nde 3 kaşe alınabilir. 

- Ne mtınasebet? 
- Efendim, Lofçaya gitmiş-

~o~!::ı. ":;:':n::~~~ 1 RADYO PROGRAM11 
ha.yır, dedim ... Belki btındaıı ü-
rem.iştir bu ıar?:?.r.. . ~ 8 MAYIS 19-t2 -

- Ha! ... 
- Anladın ya... Sarayıçinde- 7 .30 Prngrnm 

ki güreşten sonra Yôrük Ali, 7.33 Mü7Jk 
başaltma gUre-şer.ek dtye gocun- 7.45 Ajans 
mu,.q bulunuyorlıar. 8.00 Müzik 

- Anla.ılım şımdi. Bak köft~- 8.15 Evin saııti 
horlara... 12.30 Program 

- Ya, şimdiden heyecan al- 12.33 Hafif 
mış onları.. Şarkılıu· 

- lyi amma!.. 12.45 Ajans 
- Yörük başaltına güre~ir 13.00 Fasıl Heyeti 

19.15 Operet 
P:ırçııları 

111.30 Aj;ıns 
19.45 Klfısık Türle 

.Muz.ıı;ı 

20.15 R. dyo 
Gnzetesı 

20.45 Saz Eserleri 
21.00 Ziraat 

Tnkvımi 

21.10 Temı;ll pekala.. ıa.oo Program 
- Elbet tıe güreşir ... Ne yapa- 18.03 Fasıl hcych 22.00 Müı.ik 

bilirler on.aı?.. 18.40 Dans miı:t.lği 22.30 Ajan 
..._ Fakat güreştJrmemek doğ- 19.00 Konuşma 22.45 Kapan~ 

J"Udur. -----~-----------~~~---
-Evet... t j\ 
- Büyük ortayı ~ıkal'bın... L N 

Milli Piyango 
(Baı ta·•fı 1 fJMıf •a)'facta) 

122049 238724 3ıı:ı545 088026 
385236 39070..! 1460.•!I 381118!5 
04-6769 263572 261 ııı 062765 
117277 011294 :n 110'i OW6R3 
311532 394950 142754 2765~3 
006283 2i3222 324175 

.>4H• Lira Ka:mrutnlar 
Son dört rak mı 9004 ve tı831 

ile nihayetlenen bütün b ·ıetler 
beşer ytiz lira alacaktır. 

100 1..i.ra ~naular 
Son ~ r.ıl'ttamı 24iJ ile niha

yetlenen biletler yüzer lira ala-
caktır. • 

5U Ura Kaza.na.nlnr 

10 Lira Ka~uanlar 

Son iki rakamı 72 ile nihayet
lenen bütibı biletler onar rra a
l a.ca.'kiJr. 

Amorö JCazanaalar 

Sonları 4 ve 9 ile nihayetlenen 
biıtün biletler j,ki~ lira amorti 
aki.oo.klardır. 

Fuar eğlencelerin• 

hazırhklar . 
lzmır, (Yeni Sabah) - Fuar 

eğlenceleri vasıta.lan için Bele
diye Reisliği esaslı tedbirler al
mıştır. Bir çok yenilikler yapıl
maktadır. 

8 Mayıs 194! 

inhisarlar U.Müdürlüğünden 
-----------------------------------.::.:-..;. ........... 

1 - 28.4.942 t.-ırihinde çartname ve resmi mlli'ibince kapalı zarn. lba
lesi yapıfacatı ilan edilen (60) adet alttan aürme arabanın eksiltmesi. gö-' 
rülen lüzum uzerine 15/6/942 Cumll g\ınö saat 10 da Kobataştu Lev:ızmi 
ııubesindeki Merkez Müba;yaa Komi2)'onunda yapılacaktır. 

2 - Sif muhammen bedeli (18.000) lira % 7.S muvak:lrnt teminatı (18501 
liradır. Yedi malı olarak teklif edildıii takdit-de gfimrük remıı ve ~ 
m;ı .ırlf niı;b<'tinde hedelı nrtacıığından teminat akçesi de bu mıkt.1r tize.o 
ıinden verilecektir. 

3 - Şaı1naıne ve r~«im ha· gün öltledcn ~nra adı geçen ~bt>tlc gort't" 
lebilir. 

4 - :Munakasaya girecekler mtlhul'lü teklif meklupL"U'lnı lttmunt ve
ııaikle % 7,5 güverHJle parası makbuzu veya banka ieminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfiarmı ihale gtinil eksllbne saat:nde.n bir saat evv&
Une kadar mezkfır komisyon başkanlıtına makbuz mukabilinde vermeleri 
lbımdır. (5Ô84) 

1 Devlet Demirıollan il~nlan 1 
!luh. mn ı ıı lıed<>Jı (4250) Jırn vlıın rı1uh'elıf ı um ı. l.ırd. ., -

zan( ~.ı:-esi (18/5/1942) P.11,ırtesı gllflil :ınt (11) un b rdc Hı.~ • rp._, ıla 

Gar bııır.sı dahılınde-ki komısyon tm ııfınclan :ıcık eksiltme uwlılı . tın , ıı
n~t.aktır. 

Bıı ~~ girmek istiyenlerin (318) lira (75) kuruşluk muv. kknt tcmınat 
ve kanunun tayin ettiı::i ves.ıiklc bırUkıe ekS'lltme günü saatin~ M:.ıciar ırn
mU.yona miıraca.ıtları lÜ'Ltındır. 

Bu if~ • ıt j!.'lrtnıımeler komiııyondan parıı ız olarak dai!ıtılmakt. dır. 
(5045) 

,...,.. ....................... -................................ . 1 /stanbul Vakıflar _Direktörlüğü ilAnlart 
C«4talca kııı .. :.-ı dnlıilin<le Hamzadf're ve Kasık~·ıcere mevkıle-rındt 

imal olun:ı<'"ak (18575) kental odunun beber k~talı 29 ve Kar.ımanrlcn 
Te111izkum mevkı:ıtnndt>kl (9'100) kentDJ odunun 37 kuru, olm.ık uzere (Hu
susi reı;imlerı taliplerine aıt olnıak lj:)Ttıle) pourhk suretile 15 M.ı718 942 
Cuın:ı gıınu smıt orıb<'~tt vınıelerj ynpılacokbr. Şartnamt-H>rinl ıoın-ıek vt 
talıp olmak lstıycnJn Çcnberlihıfta t~tanbul Vakıflar Basmudürfüfiınde va-
kıf Ak:ulıır kal<'n.ine ~elmelerı. (6279) 

Y orük Ali, Kırkpınar için ~aa.t 
rakkası gibi çalışıyor ve, Orendi
sin~ fe\ kala.de iyi bakıyordu. 
FAl iyi ~J·ı :ılıyordu. Bahası ona 
n;,rır yemekler yedirmP.z.di. Bol 
sut, bol b:ıl, bol yoğurt, bol et, 
bol sebze yedirirdi. Hamw· ye
md,lc mi fazla veııne.zdi. Ona, 
şu nasihati verildi: 

- Oglum, hamur yem.ekleri 
inruru yağlandınr... Ağırlaştı-

Dedi. Ça.zgır, işin dedikodu- Eskişehir KadaNI· 
da.n ibaret olduğunu anlamış ol- ro Dô.klmllğlnd~n 
du. Paıka.t hiç ki.m8e inamruyor
du. Her halde Yörüğiin ansı.z.ın Yusuf varisleri Zeliha, Zehra 
başaltına ı;ıka.cıağı soy1aıiyordu. ve Yunus tarafından Hacı Ali
Bu sebeple başaltı pehlivanları bey mahallesi Camiikebir sokak 
arasında bazı kayn~malar olu- 57 numaralı hanede Ralih oğlu 

Son üç raka.mı 9G3 ile nih&vet
lenen biletler ellişer lira nJacak
tır. 

20 l.i.ra Kazananlar · 
Son rakamları 13!l, 160, U72, 

806, 732 il:e nihayetlenen bütün 
biletler yirmişe!" lira alacaktır. 

Bu arada bir de Atlıkarınca 
hazıt"lanmaktadır. Bu oyuncak ========-=====================================~ 
kü~iiklere mahsus olmakla be- Beyoğlu ne,ıo~I Neterff .. •e 
raber büyükler de istifade ede- Bogazjçinde Emirglinda Tokmakbumu nam mevkimde eek:i (1ıılısır Hidıvl 

nr ... Hızını keser ... Kütükleşti-
rir ... Et, h~ getirir. Hafif ye-

cektır. lıııntıil Paı;:ı Yalısı) namlle mnruf Koru halinde arazili ve içinde müteaddit 

mel ıe~ mifüyi. bozmaz. 
Aksıne Y orıik Ali de et ye

meklenyle hamur yemeklerine 
bayılırdı. Hele hamur yemekle
rine .ıiç dayanamazdı. Sütlü bö
reğin düşmanı idi. Yörükde yağ 
yu.rtu. Vücudu safi et idi. Her 
tarafı kerpiç gibi adaleden mü
rekkepti. Karnı, her ta.rafı yağ
sızdı. Yay gibi bır vücudu var
dı. Onun vtlcudü kırılınaz bir 
~eliğe benzerdi. Yoksa ne dök
me gibi ve ne de demir gibi küt 
idi. Bu sebepledir ki, Yürüğü P.Z· 
mek kabil değildi. O, dö •illmi.iş, 
haddeden geçmiş çeliğe benzer
di. 

Nihayet Kırkpmara gitmek 
günü geldi. Yörük Ali, taI_:n id
man üzerinde idi. Daha zıyade 
üste koymllŞ bir lalde bulunu
yordu. Yörük ba.basiylıe birkaç 
lusra:k alarak Kırkpınar yolunu 
tuttular. 

Kıılkpınar panayırında bay -
a.nlt.:ı.nnı çarçahuk satan baba 

ve oğul, bır hanın köşesine çe
kildıler. Daha. güreşlere üç gün 
vardı. Rumeli ayanı mruyetleri· 
le davul ve zw-nala.r çalarak ge
liyorlardı. Kırkpınarın düz sa
hu.<;ına ve agaçlık.bnn gölgesine 
ça.dıl'la.ıı kuruyorlardı. 

yortlu. Hakkı aleyhine açılan va iı'Ze-
falık, Çazgıra sordu: rine gönderilen davetiye ikamet PJRLANT A TEK TAŞ 
_ Büyük ortadan kimla· gel- gahı meçhul kaldığından bahsile ,.•- ' 

di ta ı geri gelmiş ve şu suretle Hakkı- ı Tanmmı bır aileye nit kıymeti bır pırlanta 11/5/942 Pazartesi ı 
~ ç~j;ara, Kiinteciyi gördüm. nın ikametgahı bulunamamış \'e Sandıtl &-<letanın<l "atılacaktır. 

o,,.,k 1 ilanen tebliğat yapılmasına ve•••••••••••••••••••••••••••• 
- ....,..ş a... muhakemenin 23 5 942 Cumar-- Görmedim .. Fa.kat anla.nz .. 

Anı te.~i günü ı:ıaat 9 a talikine ka-- ayıver ... 
Diye ricada bulundu. Yörük rar verilmiş olduğundan adı ge-

Ali, h~ oraAal'da değildi. Kim o- çen Hakkı o gün ve vakitte gcl
lursa olsun boğu~tı. E'\•el mcdiği takdirde p~apen muha
Allaih kendisine güvcniyoniu. kemeye bakılacagı ılan olunur. 

Ça.zgır, etrafı dolaştı. Kimin ı ı 
gelip gelmt."<liğini yokladı. Gc- Aalıerlik işleri 
lenleri ~pladı. ÇaJığa gele- "-__________ _._ 

rekı: 
- Piç Muatafa, Kel Memiıı, 

Bursdı Tahir gelmişler ... 
- Ya~ .. Ben, demiştim. Bun

lar geldi demek .• 
- Daha var mı gclen acaba .. 
- Yok, şimditik bunlaı· gel-

mişler ... Hasan Ağa.nın hanında 
yatıyorlarmış. .. 

- Yeniler w.r mı acaba .. 
- Belli olmaz ki .. Yabancıla-

Fatih Aakerlik Şubee.nden: 
P. ön Yzb. M. Rıfat og. A. Sanu. 

(334-20) 

~ ı:r~g:ceklerinı Mre- Halk Doktoru 
- Yenilerden vusa.. .. 
- O, ~ belli olmaz. Ka-

Dn dibinde belli olur. 
- Senin işittiklerin va.ı· mı 

~? .. 
- Bir tanesini işittimru. 
-Kim? 
- Silivrili Yumru Hasan ... 
- Yumru Hasan mı? 

( B•ı tarafı 2 inci .. yfııda) 

zin ile yavaşça. sildikten ~ınra 
kurutup-i.itülemelidir. 

İşçi aranıyor 
lstanbul Elektrik, Tramı1ay ve Tünel 
işletmeleri Umum ~Jüdürlüğünden: 

ı .. ıctmelerlmiz Şıslı Tanılı h ı esi ıı;ın 6 boyacı, 3 Uıkııncı, 3 h.ımal, 3 
..araı;, 12 te \i~eci, 3 bobinör, 3 !ıtaf·ci, l2 sılid 6 1.t't nııcı, 6 el<'ktı ik<:i ve 
6 elektrık tcsviyecisınc ıhtıyacıınız vnrdır. 

Hamal ve ıUcUer h rı olmak w:nc ımtıhfıncl.-ı gö:;1erocel~lerı ehlı~dc 
aore .aattc 35 kuru a knd r c et v~Jleetıktir. 

mı~tun,-llJ'Le'kl erlrt nilfu 'ht\ :"'t!t ctn\\11nı h \ h 1 

kiıgıdı 4 , de' u ık. foto .. r.ıfı ı dı~c ka,lar çalışmı~ olduldıın mbcsse
selerrlen al nmı ıyı hlı-.n et vookalım ıl bırlikte 11/5/942 tm ihinı kadar 
sanı 14 t<:n 17 ye kı:ıdnr idarenin Met o Hım t>mın katındaki Zat tsleı i v~ 
Sicıl l.Iudilrluğbnc mür ca:ıtlan luzumu bıldrrılir. (5299) 1 

Beyoğlu Be~inci Noterliğine 1 
Tu hı:ık burnu nam mevkıde es\{J (Mı ıı· Hidivi 

t:smaıl P.;;ı a Yalı ) naınilc •ruf koru h.ılınde ara7.ilı, ı~uıde miıteaddıt cb
niyeleri ve t.esisutı bulun n g .. y ı menkul, fJt'hır inı;ır pi. nı11dn ı,oı ıı h.ılindc 

1'5ırnkılmı;, olduğundan bu sureti muhaf. :ı. H idomc"i iı'ın :nıtT N_o.Jı B~
lcdiyeleı· tstimlCık Knııununa l<'\ f kan ıstıın15kine karııı· ,·eı·ilmiş ve usulii 
dairesinde kanuni muamelfıtı ıkmaı i'.'dıJmıstir. 

ebnıycleri ve tt'S.isatı bulunan gayrı menkul, şehir imar plilmnda Koru ha~ 
llmle bıraktlm~ oldugundan bu suttUc muhafaza ve idamesi için 3710 No.b 
lldcdıycJcr htımlak K anununa tevfi,t:an ısttmltkinc kar.ar venlmi§ ve US\V 

hı dniı esimle kanuni muaınelfıb ıkm.ıl edilm~'tir. 

Bu yerin U:pudan ıılınnn Uıhd t "" ifraz baritaaına ve kayıt suretioo ı.
rc C/2 No.lı kısmının Emirgı\nda EmirgAn mahalleslnrie eski Bağlar HilA~ 
Y<!nı Hlıkiın At: sokn&:ınd. el!lk. 14, 14. ycr..i il, 10, 8, 10 mükene.r eflJ'eni 1, t 
kııpı No.sı Whtmda 'lie 192U7,00 metre murabbaı terbiinde Ahırlı K ll:Jk O: 
far.ıl \"e tamamı Sutvet l;Otıı uhdesinde mllseccel olduju anlaşılmış ve JTJll'I:' 

cOr i timlôk k:muıııınn t~vf k.ı: n miıtc:şekkil takdiri kıymet JromisyonuD<'lt 
ıncbhu ~ C'ıiıı i•tlmlfıke llbl tutulan heyeti umumiyesine (80500) lira Ju~ 
ırct t:ı"dir ediln~ Ve y:ıpıl:ın tahkikatta mutasarrıfının aynı )'erde m• 
i·im o'd11gtı anlaşılarak tl!limlıik keyfı)eti ve bedelinin t.eblitini nntık tane 
zlın t>tl,len ~373/8 füıııya No.lı ve € Nisan 942 tarihli ihbarname mutnsarrıfl 

:ıtvt·t L ıtffye t ... •bllğ edılmek uzere Noterliğiniıe gönderilr.;iıı ve Nott>.rıjJi
nı;ojn 4482 No na knyderulmiş ise de 30 Nisan 942 taıihli "İşbu ibbnrna
mc muhatııbı Satv<.-t Li'ıtr. 'nin Ma.: ari tanda Peştede bulundulu karısı Zey
nc•p tnr:ıfından ıfndc edılerek tebligdcn imtina edilmiş ve P~eki adresi 
t:ıvııu.uh €dememıştır. Muhatnıı Snlvet Lütfi de b~e .kolda avdet etm~ 
f! ' <'ihctlc ıh'D.lr varokaSJ bılfı tı;Wiğ iade edilir . ., M~haüle iade edilmiş 
ve :ılııren yine Noterlıginizın 30/4/942 torhll ve 5637 No.sile teblig edil<!n 
S. t et Lutfı kn• ısı Zeynep Tu:ı.aıı imr.alı ihbarname ne de mumaltcyhin 
Pc teclc oldugu bildirHerek Pe te Sefareti v sıtasıyle teblilin ifriSı i8tcıımiş 
t c de yl e Peştedekl ndresi aarıh sll!'ette gi)sterilmediğinden bu suretle 

rnuh.-ıt. b n halıhr.zıı ıkamet adresi meçhul bulunmu;ı ohnak1a hukuk uııtf!Ü 
muhrıken eleri k.ınunu ı<crahaıt dairesinde ve 3710 No.lı kanunun 10 ve J ı 
nci m.ıdde ı mUl lıınce bu iU'ın tarihinden itlbnren kanunun 12 nd m:ıdde
sınde ınusaıTdh kanun? ıııııdnet :ı:arımrıa rızaen t.::ıkrlr vcrilmedii'i veyn mah
kf'.meyp ınürncaat olunımıdııt l:ıkdirde ı timliık kttnununun 18 nci maddesi
nin tatbık olunncalını miibeyyin hl HAn varakasının tebligat mnkrımına 
knim olmak iııffc iki ;yevmi g..zek! ile ilAnını, ve ilfını muhtevi gazetelerden 
iki ı'r niıshı:ımnın gond<'rılnll'Sini ricn edeı·lm. 

let. Vali ve 8. Reiıl N! M. 

J bu ılfınname t.'llep veçhlle Hin edilmek üzere Yeni Saba~ 
gazPtc;>Rıne gonder~ldi. 

Beyoğlu P.efİ"cl Noter i 

Pclılivanla.r, yavaş yavaş v.el· 
miyc 001'1adılar. Sa.ray pehlivan
ları, vw.ır pehlivanlan, harenıa· 
~alariy1e gelip ycrle<]iyorlardı. 
l']ın tuhaf tarafı şuydu: Harem
~n.atan pehlivanlığa son d~r,•ce 
meraklıydılar. Bu, hadı.mu.ga.a· 
n ac. ba neden oohlivanlığa düş
künduler? Erke.klikleri alınmış 
olnn zavallılar, erkekliğe mec
lfıp olduklarından bu, hasretin 
ver<liöi he' ecanla pehlivanlığa 
meftun idiler. 

- Evet, Yumru Hasan... , 
- Yeni yetisınclerden demek. 
- Öyle imiş ... Çatalcada, Çor-

Kabil olursa elbiselerin. \kos
tümlerin h-er birini tahta a..Ykıla
ra geçirmeli. Cepleıinc ve ara
lıklarına naftalin koymalı. Son
ra ayrı ayrı bohçalayıp öylece 
sandığa yerleştirmelidir. 

• • • 
Yünlü elbiselerin, vesair kos

tümlerin tertip edildiği sandık
lara bol bol naftalin koymalı. 
Naftalin bolamazsanız kurumuş 
tütün koymalı. Tülbentte sarıl
mış (Karabiber) in de faydası 
olur. Köylcıde kurumuş, temiz 
tütün yapraklan da iyi gelir. 

Bu yerin T. JJUd n alınan t.1hdit ve ıfraz h. rıtn,ıııa \il' 1 ,ıvıt suıt•tıne 
göre C/l i arctli kı mının En irg~ nd Eınırgfın n ·ıhnlle iııde ı ki B. glaı 
Hilali yeni Hakim Atn ok gınd. 6, 8/1 yenı k pı No.sı tıthtıııda 'c tama
mı 9533,00 metre mur bb ı tc bılndc arsud. n ibaı et olup Snt\ et Llıt!i uhde- l 
sinde rnusecccl bulundugu anlasıJmış vı bu yerden 6262 00 nwtrc murnbb:u 
mah Ilı ist ml:ık hududu ıçındc kalmı ve 3710 No.h Beledıyel<'r İstimlak -----------------------------
Kanununa tevfik, n "ınuteşekkıl T kdı i Kıymet Komısyonunen ınczkiır k - ••••••••••••••••••••••••••••• 
nunun 9 uncu madde ınc te\rfık ı'ı bu yerden istiml~k olunan mebhu 

O vakıtler, başpehlivanlann 
beyleri ve pa.şaları vardı. Bwı· 
Jnr pa.53-ian ve beyleriyle bera
ber gelirlerdi. Adeta Groç dövüş
timir gibi peblıivan dövüşüne çı
karhroı. Senin ve, benim pelh
livanım diye gururlananlar ve, 
iddıalara düşenler çoktu. Pehli
vanları beslerler, para, üstıbaş 
yaparlardı. Dedim ~· ~oç ~ 
ler gıbi beslerler ve, maıyetien
n alarak davul ve 7.urıta çaldı-
1 rak gureş yc:rlcrine gelirlerdi 
1: te Kırkpınar, bu iddiaiann ve, 
gururl nma.la.ruı eo işlek bir 
ıneydaıu idı. Hangi paşanın baş
pehüvanı baş alırsa o, o sene en 
ı.cr:i bll' kazanç ya.pnuş gibi o
lurdu. Ve, övünür, gururlanırdı. 

luda .. Hayraboludc , Tekirdağın
da güreşler yapmı.'i bu oorıe. Çok 
iyi bir pe!ıJivan diyorlar._ 

- Kac;
1

okka imiş .. 
- Doksan okkaltk diy6rla.r .. 
- Okkalı herif be! .. 
- Öyle imiş.. Hem de genç 

im.iş .. Belki daha kıyıdan bucak
tan çıkar. 

Dedi. Dedikodular durmadan 
devam edivordu. Yalnız büyük 
orta ~eşleri it:in <leğil, dlı!'er 
güreşler için de ayni sövlooıne
ler ve araştırmalar vardı. Bil
hassa baş gliret? için olan dedi
kodular dclıa mühimdi. Her bas 
pehlivan geldikçe ortalığı dalga 
halinde söylenmeler kaplıvordu . 

Mesela Makarnacı gelmişti. 
~nacı o vakitler genç bir 
başpo.hl'iv.:ındı. lri yan yi.iz otuz 
yüz yi.mıi beş okkalık ba.cı pehli
vanların gelişi dedikoduyu art
tırırdı. Bir gün sonra her baş 
geldikçe ba.ş pehlivanlık muhi
tini gerginleştirirdi. 

• • • 

Boyalı, sarı (benzin) kulla
nırsanız elbiseleri daha ziyade 
berbat edersiniz. Bu cihetle 
bembeyaz temiz kullanınız. Bu 
tanda hazırlanıp saklanan e.şya 
gelecek kış ta bizi çok z hmet 
ve zarardan kurtarmış olur. 

Dr. Hafız C•mal 

r ' Yeni Sabah 
~~ 

ABONE BEDELi 

HNILIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

Tllrklye llenelt l 

1400 Krt• 2700 Krı. 

710 .. 14110 " 
400 .. 100 .. 
1IO ,. 100 il 

-DiKKAT-

9533,00 metre mur:ılıbnı mahalle 21239) Iıra 25 Kı·. ı tımlfik bedeli \ c sn
hlbi uhdcsınde kalan bakiye 3276 CIO rnı.:t c murabbaı mahalle d~ kaııuııu 1 

21 ınc m;ıc'ldc ine tc'I: fıknn (2453 l ra 25 Kr çereııyc tal,dir edıln lş!ır. 
• 

Yapılan tıılıkıkntla rnub • rrıfırurı bu gayı ı menkule muttıı ıJ ve ıtraz. 
haıitasında C/2 j :ırct.ile go terılen yerde ık.1nıet cttigı :ınlaşıl.ıral~ istimJıık 

keyfiyeti ve bedelin teblıfinl natık tanzım echlen 3373/7 do:sya • 'rı.Jı ve 6 H -
san 942 tarıhlı ihbnrnume muta nrrıfı <:;;atw~ Llı1fi)C teblıg edılmı•k ıı eıe 

Noteı·ligınizc gondeı ılııııs \C Noterlı 'nlzin 4481 No.sına kayıt cdilmi;ı is ~ ele 
31J Nisan 942 tflrfhindc ''işbu ıhb. rn. m m ıhııu.bı Sat\ et Li'ıtfi'ıılıı lıalen 
M:ıcnri tanda Pe tede bulunduğu k r z ym·p tarafındıın ıfad<ı cdılcı ek 
tebligdcn imtin ı:dılınlş ve Pc te<.ckı : dres. de tavnzzuh edemem , tir. 

Muhatap S t\ et Liitcı bu tin k. el. Pt> froen .ı\ det ctmedigı cıhcUe 
ıhb. r \ar kası bıl. tcbhı: ı. dı.ı L'<itllr, uha1.ilc ıodc edilmiş '.iC al\ircn 
yınc Noterl ğınızın 30/4/942 tnrihl vu 637 ~o .... ıle tcblıf: cdılcn S. l'I: t 
L ıtfı karı ı Zeynep Tuz. n ı zalı ihlı. r namc ılc ele mumnılcylıın Pc d 'c 
oldu u bıldırllercK Pc tc c re v. tasıl tcblı~ın if. ı i t nml j c d 
yı e Pe tedck adre ı s: nh u ette c rılm<'dığinden bu uıetle muhnu bın 
h h haı.ır ik. ı ıet adr ı meçi uı bııl.ınmu olmakla Hukuk U ulu Muh k -

elen Kanunu arahatı daırc ·nch 3710 Nı Jı konunun 10 ve 11 ıncı mad
deleri mucibince bu ıl n t ı·ıhinden Jtibarcn kıınunıın 12 incı ınnddc ındt• 
mu anah k nunı rnUddet zarfınd< rız. c:n u krir \•erilmcdlgi \ cya mahke
meye mill'. caat olunmadığı takdırde tıml:.ık Kanununun 18 inci madd ı

tıin tatbik olun "ını mubeyyin l:ıu ıli\n varaka ının tebligat mnlrnmın.ı 
k. im olmak üıeı c iki ;) C\ mı gozetc ıJe ılllnı m ve ılfını muhtevi gozeklerc1 n 
ikı er ntish - ınııı göndcrıl c ı ı ricacderim. 

lst Val ve Belediye Reısı Nıımına 

edıJmck uzcre Yeni S b. I': g 

Çalık, IE.'!traia göz kulıak olu
vordu. BUyük ortwya gelen peh
i vanları gözlüyordu. Fakat i.cıin 
tuhafı herkesin Yörüğü başa.ltı
n ı. güreş tıJttı.c.ak mı gibi dedi
kodu yapmooıyd.l. Hatta Yörü
t ~ i.istüste soruyorlardı: 

Okuyucularımın anlıy~cağına 1 
göre :Makarnacı Hüseyin, Kel A-
liço, Yörük Aliye 1!-azaran daha auet.mlSe ı6ndaiıN 7aır.ılar 
ii1tiyardırlar .. Yanı aralarında Mltedllabı netredilmuin lad• 

sekiz, on yaş far~ vardır. . ~':· ı oıunmu •• lb'aından mu'uU,.et 1 
tarihi devrin pehlıv.anl~nı tnrı- kabul edllm• ~ 

1 bu Uaım. ı e tnlep \ cçhUr ıl n 
tesine t<'bllğ olunur. 

Beyoğlu Beşinci Noterı 

~ - Yörük, başalbna mı çıka- birine ka.rtşbrma.ma\. için şöyle ~-------------' 
.. hlbl: A. Cemaleddin Suaço61u 
lheıldılı yer: (H. Bekir G0"9oylar ve 

Ncırlyat MOdUr!l: M. Sam Karayel 
A . Ce"'aleddln 8araçoltlu matbaa11) 

cak? bir seri yapmak iktiza eder. 
Çalıık da.: Amavııtoğ-lu. Kavasöğlu Koca 
- Ha.yır... 1 İbrahim, Mak!Lrnacı Hüseyi.ne P. T. T. Unıumi ~lüdürlüğünden: 
Deyip başından atıyordu: Fa.· ı ye A.liçoya nazaran scı:riz, on yaş 

kat Yörüğün W.fına kJ:msc ınaa- daha ihtiya.rdtrlar. Makarnacı kil 
mıyordu bile. Böyle .. söyle~e~ iJü.qcyin ve Aliç.o ~ pc·hlivan
kabodiyordu. Fa.kat gureş gunu )ar içine ~.!Jduı zaman Ka
birdenbire başaltına. çıkabilirdi. vasoğ!u ile Anıa.vutoğlu gibi 
ve bu hareket Kırkpm$1rda dai- pehlivanlar artık meychnı ter

ı - tdarc 1htiyacı olarak a ğıda cıns, miktar, muhammen bedel '\.c r. u akkat temınatlarıle eks.iltınc şe

ve gunleı i yuzılı malzeme sntm ~macaktır. 
2 - Kapalı zanla ,>apılncak eksiltmeye •ştirak edecek taliplcrın muvakkat teminat makbuz veya o. nka 

teınlnut mektubu ile kanuni '.iesikalarını muhtevi kapalı zarflarını belli günde clcsilirnc saatinden bir saRt l'\'
vclinc kadaı· Umumi Miıc!Urlıik blmıııındaki Sııtınalma Komisyonuna vererekleidir. 

3 - Açık ek iltmeyc iştirak ede('ek taliplerin iklnd maddede yazılı v aikle bırlikte belli gun ve saat~e 
mt:'tklıı· komisyona mUrncaat edeceklerdir. m; olur §eylerdendi. Bu, d~- ke1Jmek U1Rre idiler. Nitclc.)m de 

du~ a Ça.zgır bile inıamnıştı. O bi- Aliçolann, Yakarnllcı Riif5e~
lc Çalığa gelerek: lerin Kara lbol:ann y~esıy-

- Çalık, ne o? Yörüğü ıbaşal- le onİar da ~yJ:ıl.."lda!il çe·::lmı§· 
bnn. mı sokacaksın.. ler ... Meydana M3':kaı'71acl !!i~e-

Diye sö,ylemişti. Çalık da: yinler, Kara P-..r.>lıu', K~ .Aliço-
1 - Yoo... •ıar, Molla Meh;aıet.ler, •;)allll\1 ı-

- Boylc sö:;lüyorlar. deler ıli ... hAltim obn:ışlar<ltr. ı 
- Evet .. Bann da sonı)orlar.. tA~kası v•"' 

4 _ şartnameler Anknrndıı P. T. T. Le'.iazım MudurluiUnden ist ınbuldn P . T. T. Levazım Deposu Ayni-
yat Muhasipliglnden parasız verHir. (29AO) (4887) 

CiNSi 
t - Asgari % 98 

saf toı. nipdır 
2 - Kazma kürek 

Miktarı 

10 ton 
705 adet 
41 

Muhammen 
bedeli L. 

Muvakk•t 
teminat 

675 

'>87 

5.kslııtme 

tekli 
Ekılittme 

GUn ve eaati 

lU.942 11 

H.5.942 18 

T. İ Ş B A N K A S 1 
Küçük tasarruf 
hesapları ,.942 
İKRAMh ,;. r ·.ANI 

KEŞIOl: .. ~R: 

ı Şubat." ·ıil7ll. a Attuı6o8. 2 tkla
dtet ~ tarthlıerinde yaplhr. 

1942 İKRA .. ,I f E ERİ 
l adet 2000 Liralık= 2000.- Lıu 
1 > 1000 > =- 3000.- > 
~ , 75C > = 1500.- > 
a > aoo , = ısoo.- , 

10 , 250 > = 2500.- > '° > 100 > = •ooo.- , 
&O , 50 > =2500.- > 

IOO > 25 > = 5000.- ; 
200 > 10 > = 2000..- , 


