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İngiltere harbi 
kaybedecekmis 

1 
İngiliz tmparatorlu~nun a
•rtardaııberi f.alöp !etmekte 
olıdwlu 1u;uller esLiyebilir, de
~, oriadtvl kalkabilir. 
}akat bt-'3n dolayı tn~liz 
lıny.ıratorluğunnn yılo!ınas1 
w tn!l'ilt.ereoln mağliıp olması 
w.üctsi çıkmal< lizun gelmez. 
Uzun aı;;ırlanbuıbcri İnJ,.rilh're
a:bı kuvv~tini ~ edec Pn 
millıhu inı:IJk.rden biri İngil
tendıı, mazi ile rabıtaJerın.ı 
kıcsmeden, her ''f'Dİ bal ' 'e 
~ U)'UUlk kabiDyetint haiz 
olmasıdır. 

l 1 
Yıaı : HDstyln Cahid Y llÇIN 

B ulgarlar böyle söyliiyor
lar. Kendil<'ı·ini. böyle 
bir kanaat bcslcltikle

rindan dolayı muahazcye hak
l!mıız olamıyacağı gibi Mihverin 
galebesine itimat beslcmelel'ini 
de, onJ.ann hesabına pek makıl 
ve mantıki buluvoruz. Çiinkü 
mu:kadderat.lannı, varlıklarmı 
tamamen Mihveıin murnffakı
vetine ba.ıi'lanuşlardır. Mih,·erin 
luwt'i mağllıbiyeti bütiin Bulcra
risıt:an için knt'i bir si··a~i f-e!fı.
ket teşkil edebilir. 

Yalnız, Bulgaı· mulıarı irleri
Din bu kanaati müdafaa ett..c
lerini gördüğijmiiz za.man .ne 
gibi delillere ve mütalealara i;;
tin&t ettiklerini merak eılmemek 
kabil olmuyor. İşte sırf bu malk
.satla mn.kalcleı'ini diklmtle oku
yoruz. 28 Nis:1..n taı ilıli Dnes g?.
zetesinde Veliamw, İngiltercni11 
mağlup olacağı hakkında bize 
fU delilleri gö~teıiyor: 

"Zafer meydanlruındaı teffi.~üs 
eden yeıll Avrupa. claha simdi
den müsbet bir kuvw~t olaı·ak 
teressüm etmiye ba.~amıştır. Eıı 
kuvvetin gittikçe daha paI lak 
wım.fferiyetler elde edeceği ii
mit.leri mevcuttur. Bn kuvvet 
İngiltereyi yerine oturtacaktır. 
Çünkü karşısında ~;.an yernen 
mahrum bir takım kavimler 
varken halktan mahl'lım bin;ok 
yer-lere malik olan bir rlPYlelin 
harpten muzaffer çıkması csy:ı
llln tabii nizamına rnuga) irdiı·." 
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Halk . Dağıtma irlikleri 1
1 Ekmek meselesi 1 

Ruslar 1 T evziat-ı _k_o_l-ay-l-aş_t_ır_m __ a __ k_m_a_k_sa_d_i_le-Ticaret Vali 

Harkof'a Vekaletince istenilen yerlerde kurulacak 
taarruz olan birliklere aid kararnameyi bildiriyoruz 

Ankttra. 14 (Yeni Sabahj - Halk dağıtma birlikleri kararnamesi ta...<>dika iktiran etmi~-

ve belediye reisi mühim 
beyanatta bulundu 

Noksan ekmek çıkaran 17 fırıncıya .. 
verilmiyecek - halkın karnelerini mu• 
haf azada itina gösterınesi lazımdır 

\ 'Rli \'e Belediye Reisi B. Doktor Lutfi Kırdar dkmek 
meselt>Si etrafında. bir arkadaşımıza şu beyanatta bulunmUı.~: 

e d I• yor 1 a r tir. Kar:trnamt~yi ehemmiyetine binaen neşre<liyoruz: e 
l - H:ı.U.-a yapıl-acak dağıhnala.ı~ kolnylaştırmak maksadiyle Ticaf'&t Vekalt-tinee teRbit 

olunaı .. :.t\ mahalleı·dc (Ha.lk Dağıtma Birlikleri) kurulur. 
----:>ııı•----

Moakova,Timocen- ,-----------·------ "\! 
ko kuvvetlerini o v t ı d 1

' I 
ne~~!~T~i:~~~ a an yo un a o en 

h_ildi~.,_iyor kahraman havacllar 
Rus'lar Harkof kapı-

Bugü·. büyük ihtifal yapılıyor larına dayandılar ı 
[ A .. 4 . t r:l y ı 'tt /İ•l ı•ıtufo tı 
hıtlıistt e<Wmiştfr.J Vazife uğrunda öltn tayyarerıleıimi::.ır. himrala11nı tebcil 

2 - Şehirlerde her 250 evlik 
veya.but 1000 niifushık bir halk 
bitlesi bir (Halk Da.ğıtrr.a 13ir
lıği) teşkil edor. Her birlik, biri 
reis ve dördü aza olmak üzere, 
5 kişiiik bır idare heyeti s<'<;t r. 
Bu S<.'t;İm maha.IH idaı-e amp·inm 
tncdıl.h k: tnmamiamr. İdare a
mırı ?uzı;m g-ôrıliij!ü takdirde f'e
çim ~ c.rıtmııaılan Viare hcyeti
niı~· re·~ ve a~alarım tayin ede
bilir. 

3 - (Ha~!~ l Mğıtma Bırlıklc
Scınu Sa. 3, lihl . 6 da) 

Birmanya'da 
---Oı---

"- Ekme-k mesel~i üzerinde 

1 devamlı takip \ e teftişlerimizi 
bilıyorsunuz. 

Şırudiye kadar miıtooddit tef
tişler görüp te hiç ceza almıyan 
maal('Sef hemen hemen hiç bir 
fııın yoktur. Noksan vezinli ek
nıeklN derhal müsaden~ edil 
mcktt', ii tii bıc·aklanmaksızın 
\'e y ktiiğerine bitişik olarak fı
rınln.ra. lkonup hamur ekmek r,ı
kararı lar hakkmda da muhtelif 
cc-zalar tatbik edilmektedir. 

17 •'ınn<•t 

Rus ve Alman kavnaklann-j et.inek itin bugiin saat 14 te Fatihte Tn.vyare iib.desi mev<la-
d:ın bildirildiğine gi>rc, Rlcrç ya- I nında biiyük bir töı-en yapılacaktır. -
1 un adaı-:ınd?. Jııııh:ır~bc·ll 1• t•oı.. Mcra.;imde c.ln.vct!ilt-r. kıt ':ı l:-or, ohtıHar Ye kalabalık bir halk 

• ..J,ı ı · kiitle:;i hazır bulunac·aktır. ŞlHuct ı"nmiı) wı bitmi~t:r. H.us- f 
lar. ib;tün kuvvt•tle.r kaı-..~ı~mda 1 Tijrene Tiimen mızıkası. hlr piy ... dt taburu, altıı:ar mangalı 
yeni mevzilere ı;~kilmi.~leı dir. j iki bfüiiklen ibau t bir p<ıliı- t: bımı ile kız ve erkek-okulları ta
Alınanlann ı·ok csfr aloııdarı lebelN"in<len miin!khp drıkuz talebe kafilesi iştirak cdecektiı'. 
lı-nkkınlhtki idc1i a. ~ıo~·ko\•ad:ı \'d-1 Meras:me ı-;aat 14 t"' m<• asim komutanının halkı kıt'alan 
lanhrnmn:kl. . ? • H11f:l;•t ı ok mıın ve talebeyi tayyare şehitlr-rım ~;t>!am!r:rt!ııyo. d;ıvpt ~tmesivle 

ı Japon'lar yeni bir 
cephe açtılar 

Bele<liyc tefti~ heyetinin bu 
de,·amh tefti~} t•i netk!~inde 
miikeırer cev lar aldıklan h::ıl
de miitenebbih olnu\:.uak vmc 
ve~nden çalanlar \ 'eya ekr;i1.:~ı 
lniamır çıkararak \'~ımi su ilı.: · 
tutmak suretiyle yine hh nl'vi 
noksan ekmek sUrr-nlerdc:n on 
yt?di fıı ma bagibdt>n itibaren 
un vt-rmemive karar ,·erdik. Bu 
fırınların nen·lerdc \'C kimlere 
ait ol<luUannı ~izt- bir Jiı-;t f: lta-tazıun ~t!ktldt• ı_.;c kiliyorlal', Bi~· başlanacaktır. _ -

Stoklıolm tet""rafına göre, Hııt:- ı Bu esnada Beyazıt, G~lata. kuie;d'.'l ile "apuı lardaki ve rt:ı::
laı, Kd···c 20 kilomell·f• u:aık- mi d,ıirclerdeki bayraklaı yaıı~·a kadar ıruiiıık t:k n~ bir dakika 
lıkt:ıki müdafaa hattında tutun- nıüddetıt.~ biitün diidiikl.?r <;nlır.aca.kbr. 

ınakt.ıdıdar. Müt<·akiben l'Ub~ylar, T. H. Kur•.mu a:l.illan, ~t·hir Meclisi 
Alm ~n tebliğine göıe, Ruslıır, 1 mmsupları ilo yüksek okul tcı.ld:JE~len tarafından şehitlerin mu

taki e<lilnıekteufr. Donetz ha,·- ı kaddes batiraları anılae#,, onJı::.ı a k~rFi. öuyulan snygıdan balı
~;;ı,n~a~.i ~o':~·c-t ... ~a~.rrt~'.'l~ı·ı sedeı1 nutuklar söylen~ktit". Askt:-r1 bar.donun caldığı matem 
~u:ı<urtulnrnştuı · ı. ' <> ~1:1':n J!':-1 havası \•e kıtalann havaya att.ğı 3 el ı:ııl&Jıtan ı::onra büyük biı 
~ıham tnbuı'll, 10 ~ıı~ ~ışı~ık . hır resmi gec;ıt yapılacakbr. T. H r ~ ·r l~ C. H. P. ve ıliğer 
~ovyct grumınu t~mı.z,t:'mı~tır. 1 reFmi teşekkiiler §ehitler iıb:ı esıne- bil" r clenlı: k<>yacaklar<lır. 

)i«>rke7. ü•11he~mde 

1 

\, J J 
8ovyet te-bliğinc göı c, H:ır- _ 1 

kofta Ruı; kuvvctlt'l'İ biiyiik bir 

1 
taarruza ge<_::mişleıxlir. Moı-.ko- K • h ı • d k e f 
va, TimoQenko kun·etıcrinin omprıme a ın e· 1 
~~~~;~~~~~ıy~~!c ilcı l~~~~~t~k~~~~ 1 
sinde, ilk Alman müdafna hat- k • • ı Ik d 
tını:ı. yarıltlığı haber \"el i!me~t- ının ere e on u 
te, Har~ofa çok vakJaşıldı;.rı bıl-
dir!!J11&t~dir. 

(Sonu Sa. 3, Sii. 6 da) 

, ___ ,oı----

Akyab limanr tekrar 
bombard,man edildi 

---Oı----- ' lind.-. \'criYoıı.ım. 
"Mıisamahe F.tmiy~!'' 

3 Japon gemİSİ bahrtidl Halkın zaten rnh<lit cdılmi§ 
[.4 .. A. tı lgı'<lflN·ıııdan gıdası liu.•rinde hasis mPnfaat
lmlti.'Jfı eıtilmf.l[tir.] le-r lt•minine yelt~ııc:1lerc asla 

mü anrnJ a ctmiyereğiz. Verilen 
Ç lfHin~·d~n gelen habc.-tı~re unları bu suretle arttıı arak vc

göre, .laponlaı Birmanya yolu ya herhangi bir suı cUtc< ekmeğe 
:iı:;Ukam:c.tmde yeni bir cephe aç- tahvil etmi}erE-k kac-nk ve gali 
'lflı'"rtl'dlı. Şi:r,nal batı Birmaı;ı- fiyd.ll"'rln un :'.'>at:anl~u H'Vıı ck
~a~: Jpppnlsmı teşet.bilsl~ri mek halind cıkaııp karm -..iz yi
ft.k ım kalmı.,.tu·. ~ava ~nrekatı j ne yükı::ek fi~·atla. kaca'k dmıck 
dt va~. M.ı:vor. Yenı ~:lhıd.en ge-1 satanlar da şidd~tıc takiıı cclil
Ien bı.: h~berde, Ak ab lımanı- mektedir. 
~n .{~~R_~;c~~n hom:r:~ı·dm~an e- . Bmılıır haklmıcl:ı ll nıiifettiıı:
dı!dı~"l ~.ı.c~•rıln~ektedır. Çın ~~- lerimiz deı:Jll'ri toııl yıp cüri.im
ta:arı nl!tun Rırnı.anya yolu u- k•ri tC'8bit t•tnıektNHrleı·. ~.Iütc
zel . Cil hateket ,.e t~arıu~laıda c. :;ıılt·ı· der:rnı Milli Korunma 
bulur. ı~ı!rlıu-.. 

1 

mn.hkı:mclerine verilecek \'e bu 

ingiltere 

hüsnüniyet ini 
gösterdi 

Madagaskarın idaresi 
HOR FRANSIZLARA 

devredilecek 
1.-<.m<lrn, 14 (A.A.) - Londr.ı • 

nın Hiir Fransız mahfilJerinde 
Madagaskar adat.ında idarenin 
Hür Fransızlara g~eceği söy)eo 
mekte<lir. 

Getıcral dö Gol'iin Nutku. 
Londra, H (A.A.) - General 

dö Gol Perşembe akşamı rad
yoda bir nutuk söyliyerek Fraıı 
sız halkına \'e bütün .F.raJılıgla. 
ra, Madagnskar adıwnda Hilı 

(Sonu Sa. a, &ü. 4 de) 

iran'daki 
karışıklık 
bastırıldı 
---) 111•---

Harbiye Nazırmm sözteri 
Ankara, H (Radyo C'~te

si) - İran gazetecileri, İruda
ki iğtiRalnr hakkında. Harbiye 
Nazın General Cihan Bani ile 
görüşmüşlerdir. Görüşme esna• 
sında nazır demistir ki: 

Bu mütaleamn birinci kısmı 
ciddi bir tetkik ve tahlile ta
hammülü olmıyan ı=:iyRsi pole
mik sahasına nit olmak icah~- ~=~~T'!!!I~~~~=~~= Devlet ve Kızılay komprimelerinden 

baıka · kinin komprimeleri 
imali yasak edildi 

I. .. a'.~nıo Çınhle~ ta~afı~.d~n kabiller hakkında. Belediye mev
ııerkolımurken !i.elıı~ekı .. butun zuatı haricinde Milli Korı..nma 
malzem~ nakle~!l~.uş, . du~man.. kanununun çok a;::f:r ve şid<Jelil 
y~ .rı)o abilecek butun bmalar tah o~an hükümlt>ri tatbik edi~c<>ek-1 
ı'i} olunmuştur. tir. 

"- Ba7.ı maCl'ra. peres1. ı,aluıi· 
yetıerin ecnebi propagan<lasiyfo 
çıkaı<lıkları iğtişaş oldukça gv 
nişlemiştir. 1ran aı-skcri kuvvet
leri bu iğtişaşları bastırmaya 
kafi geldiği halde Ruslar da dost 
luk göstererek yardımdıı. bulun
mu~lardır. Bu, So\'yetler:n İran 
işl~rine miiJahaleı-.i fWl:h. de sa
yıiamaz.,, 

der. Bulgar muharriı inin za
fer meydanlarında yeni bir A\·
rupamn tcressüm ctmiye ba~la
dığını ~örmesi tamamen ::;Ub
jektif bir intibndır. Başka bi
risi ayni derecede !kuvı:ct ile 
böyle bir şey göremcdi~ni id
dia ederse Bulgar muharrir inin 
aksi bir kanaat beslemesi bu 
ikinci iddianın çiirük olma~ını 
lcabetmez. Hatta şimdiden y~m 
bir Avrupa.nın müsbet bir kuv
vet olarak beliımiyc bacıladıgı 
kıa.bul edilebilir de bu yeni Av
rupa Bulgar muharririnin dü
tiindüğii AYrupadari bUtün, 
bülii.n başka bir şc-kH \'e nıhta 
tasvir ,.e irae edilebilir. 

Bizim de fja.hsi kanaatimiz 
harp sonunda ye-ni bir Avrupa 
vücut bulacağına meyletmekte
dir. Hatta şimdiden buna bir ta
kını İ§2retler görmekteyiz. Fa
kat bizim sezer gibi olduğumuz 
müstakbel Avrupa ile Bulgar 
muharririnin ümit ettiği ve ade
ta muhak!kak surette beklediği 
Avrupa arasında yer ile gök a
rasındaki kadar fark \'ardır. 
Hangimizin tahmini doğru çıka
cak? tştleı ortada; eksik olan bu
nmı objektif delilleridir. Çünkü 
Bulgar muharririnin tezine te
mel hizmetini gören sözlerde 
hiçbir ohjP.ktip kıymete rasgel
miyoruz. 

lıakkıntla:ki mütaleaf;ına dm·am 
ederek divor ıki: 

"Londrada harbin hareket 
oldu;'tu ve do~urduğu fırtınalar 
arasmda bir takım wni sar-tlar 
viicuda gelerek bunların da İn
giliz İmparatorluğunun asırlık 
ıısullermi bir dahR gE"ri g'<'kmi
Yt'Cek surette mahvettiği unutu
luyor. İn;!iliz tınp:ıratorluğu
nun kuvvetltJı·i , onlan baı::ka la
nnın kuvv<."tleri Sıılye~inde · iıla.
me i<:in saıfe<.lilen ümitsizce 
gayretlere rnğmen paır<:a pa1 ı..~ 
dağılıyor. İmparatorluğu },kan 
ku\Tetler pek kalabalıktır."' 

Ankara, 14 ı \\"mi Sabah) - Bugii.ı çı.Jrnn bir kararname
ye göre; kinin komprimesi yapan ha:kiki ve hükmi şahıslar 
be.'.; cıiin zarfında (;lJeıinde mevcut tez Vf: komprime tkininleri~ 
mikt.annı, elledm1e 100 grcı.mda.n f,.zla ~ leıt ve Kızılay kinin 

--ı komnmelı:>rin<len gayri kinin 

M t• • 1 ıwnıprimesi bulunan eczahane ar ınıque 1 \ "(> dt:pulm· 15 gün zarfında bun
laıın miktarını mahallin en bü-

meselesİ Yİ.ht m.i.ükı;:e .mc.:~muna beyan

---0'----

namt- ılc bıldırmıye m&?bur tu
tulmı.ş!<-ı dıı·. 

Amerikan notası İngiliz İmparatorluğunun 0-
sırlarrlanberi tnkip l"trnekte ol
du!;~ usuller e~idyebilir, <.leği
&ebılır, ortadan kalkabilir. Fa- ~ etal Peten'le 
kat bu~dan dolayı lngiHz tmpa-

1 
·naar . • 

Füz1"::•y \'e D<·l"let: komprime
lt :rit' P ~hanl'lt>rde bulun-an kı
r,jn:e. r, riç ohııak Ü?..ere beya
na tab tutulan komprime ha
lind& tr;ninlt:rt" ueğ-er fiyatla-
1l:lm r-esinen tediyesi mukab~
lhct~ ı-.:.nn alınmak üzere Hü
k~mct,t; t.•l kcmulmuştW'. 

r~torıu~unun ~ };'.ıkıım:ısı \'(' tı~- Laval aras1nda bır 
gılrerı ·um maglup olması m·tı-
cesi <.:•kmak lazım gt:·lmez. Uzun çok görüımelere 
asırlarqanberi 1ngiltere11in km·-
vctini teşkil eden en mühim fl- •ehep oldu 
nıillerclen biri, lngilterenin, m:ı- o1---
zi le rabıtalaıını kesmf'den her 

h• ' yeni al ve ~arta uymak kabili-
yetini haiz olmasıdır. Başka 
memleketlerde ihtilal kasırgala
rı içinde vukua <>'ı:>lecek değişik~ 
likler lngilterede sükimetli bir 
gelişme içinde kolaylıkla kabul 
olunur ve sosyetenin temeli saı·
sılmaz. 

Bulgar muharririni bu ka.Uar 
esassız, objektif muhtev-.ısı iti
bariyle bu kadar fakir mütıalea
larla böyle mühim w~ muazzam 
bir meselede bir kanaaıt sahibi 
olmak cesaretini gösta·diğindt'fl 
dolayı tebrik ederiz. Bi?. yaJnız 
şunu biliriz ki harpl~r yalnız ka
naat ve iman ile lkazanılm.ıyor. 

Hüseyin OaMd YALÇIN 

Vaşington , Vişi hükü· 
metinin cevabtm 

bekliyor 

Ya.4:1ington, 14 IA.A.) - Mar
tinik adat;ı meselesine ait Ame
rikan notasının Franffiya te\•di 
edilmesi Mareşal Peten ve baij
\"ekil La.val aı·asında bir çok gô 
rüşmclere sebep olmuştur. Vi
~iden öğrenildiğine göre. Vişi 
hükumeti Amerikan maslahat
güzarına bir nota vermiştir. 

Dün gece, Vaşingtonda bil
dirildiğine göre şimdiye kadar 
hiç bir nota alınmamıştır. 

(Sonu Sa. 3 SU. 5 de) 

Milli Korunma kanununa a(.:. 
re, De •}et \'e Kızılay ·konıpri~t
lc..~n?e~ ba~ka kinin kooıprim~ 
lerının nu,.Jı, b,t kararın neşıi 
tarföiu1ten i-tibaren mcnolur.
muştur. Yalnız ecza.ha.nelerde 
:mali menolunan komprimeler
den ha.len l.J)t-\·cut bulunanların 
haziran sonıma kadar satılmn-
1~ serbest bırakılmıştır. Bu 
ınü<ldetten sonra bu komprime
lerin de -saaşı yasaktır. 

ALMAn 
denizaltıları 

Müttef lkler~ ait 
21 geaıl daha· 

batırdılar 
Bt-rlin, 14 (A.A.) - Führ~rin 

umumi karargahı aşağıdaki hu
susi tebhği veriyor: 

Ingilterenin harpten· muzaf
feı· çıkması '"~y.uıın tabii niza
mı:..-a m.ıg-ayir mut;. Burada ide· 
ta mctanı.;~e dalıyoruz! "Eşya
n'n tabii nizamı" ... Ta.biat ne
dir, ,mun nizamı var mıdır? 
' rarsa o nizamın neden ibaret ol
duiı;unu ıtesbit etmek salahiveti 
bizim Bulg·nr a..r1kı::ı.claşa kimin ta
rafından tavsiye edilmiştir? Bü
tün bunlar ciddiyetten mahrum 
likıruı k' labalıklarıdır ki hiç
l>u· mı\mı. ifade etmez. 1noiltere
nin harpten muzaffer çıkrnası-
nııı ta:biattel:i nizama mugayir -=== 
olmasının sebebi de İngiltere, BALKAN TORKLERI Alman denizaltılan muhtelif 

<?enizlerde dü§nıanın malzeme 
i§lerinde kullandığı gemilt>re kar 
fiil yap1lan mücadelede yeniden 
büyük muvaffakiyet.ı.r kazan
mışlardır. 

b\biivoti ıaltında nüfusu az ülke· 
lerin-c;ok olması, <lil.şmanlannda 
hıc nüfusun çok, toprağın dar 
bulunmasıdır. Böyle bir devle
tin nmtlnka mağlf1p olmam la
zım gelse idi İngiltere 1914. - 18 
harb~nde niçin galip çıktı? İn
giltcttnin topraklan ondan son
ra rnı genişledi ve nüfusu ondan 

Avarlar - Beşenekler 
Yazan: Eski Moskova Elçimiz Zekli Apaydm 1 

timi tetkiklere dayanaa bu ~yaaı dikkat ve sürükleyici etödl6rl 
- yakmda "Yftll Satıah" sütunlannda ialdhe ~ 

sonra m. azaldı? 
BuJıar ın 'haniri ~~ere lf'~lllJ----W.~ 

Şimal Atlantikte bu d~nialu 
gemileri lngiltereye doğru yol 
alan bir kafile-ye hUcum ttmiş
ler ve cereyan eden şiddetli sa
v~lar esnasında günlerce çarpı 
1Uak topyekQıı 31 biıı tonilato 

--~lllllllı•~lllııııllı!IR'111llılll!!IMl!lııflll-lllllll.l llonu S•. 1 IU '1 ele) 

Müttiefik Tebliğlerin&- Göre Ofic;;tt•n t~a:de. Un Alanlar ı 
Müttefik t~bliülerine göre, Şimdiye kadar yapılan teftiş-

Mnt\cfik tayyareler üç J apon 

1 

Batın \·erdiği diğer bir netice de' 
gon~i batnnuşlardır. Yeni Gi- karni'.' kuponlarının iaşe nıemur
ncdt• bir Japon havc>. İıÜCUmU a- Juklarında. sayımı \'C hileli be
kim bırakılmıştır. İki Japon 1 yanru.meler alma1-ak Ofisten 
tn~•,,aresi düşüı Ulrtıüştür. fazla un nhnma.sı uı etinde \'U· 

(Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) 

Fransız deniz 

endü~trisi ı: Perakendeci tacirler '1 

Almanya hazırlanıyor ' - ---
İıgal alhnda ki yer-1 

lerde a skeri ve 
sivil tedbirler 

alınmıya batladı 

Almanlar, tahliye şart
larmı Fransaya 

bildirmişler! 

Moskova, 14: (A.A.) - Cc:· 
ncwredcn gden bir lıab<:rJe Al
manların Fransada, Belçiknda 
ve Holandada iı;;gaJ ordu&u mem 
leketi ta.hJiye ettiği takrlirdc ik
lısadi ve strat('jik menfaatleri
ni konıınak ÜZ(ll'e sh•il w aske
ı i tedbirler almakta oldukları 1 

~<iyleniyor. ' 

Fransaya gelen Georing'in Vı .1 
&i hiikiımetini Fransız deniz in- ı 
şaat endüstrisinin tahliyesine 
mütt-.a.lHk bir I•lc;nı kabule icbar 
etmeğe memur kılındığı söylen
mektedir. Alman h~fımeti, do
ğudaki durumun değışikliklere 
uğraması ihtimalinden dolayı bu 
tedbirin çok önemli bir strate~ 
jık tedbir teşkil edeceği kana
atindedir. 

ZELZELE 
18Utnbul, 14 (A.A.) - Bu ı;a

l:ıah y.iı.z saati ne 5 i 31 dakika 
8 sani~ geçe şiddetli bir zelze
le kaydedilmiıştir. Merite2 üstü 
İlltanbuldan 14.400 Jrilomet:Te 
oWuğu. tahmin edilmeJrtedir. 

Bunıar•n kuracakları birlikler 
hakkındaki proje Vekiller 

heyetine verildi 

· Türk gazetecileri Berline davet edildilar 
l"Yeni Sabah., m Ankara muhabinndan:I 

* Heyeti Vekilece tasdik olunan Dağıtma Birlikleri tali
matnaıne~i i<;inc giren (Perakendeci tacirler birliği ve sanayi er
babı birliği ı !erinin he~ v~ıayet ve. ka~bada ne suretle teşkiı ,t' 
olunacakları hakkındakı bırlık proJt·!c:rı Heyeti Vekilece tasdik 
~lunarak sUr~tle . vi!ft.ye~lere g~nclerilecektir. Bu biıliklerdc dı.ı- r 
gı.tma maha!ıe bırılıklenle aynı zamnndn faaiiycte geçecekler
dır. 

Perake!1ded tae.~rler bi~li.~ kurnlma projeEine göre her i 
k~~b::ıd~ b r veya lu~u!l!- gorulerek kadar ı rrakende taciri~ri 
bırhklerı kurulacak, bırlık dışında kalanlar birlik mevzuuna da- 1 

hi.l ~~dd~ ve .mamulerin: ti.caret \'e imalatı yapamıyacaklardır. ' 
Bırlıge gırmıyenlerle bırlıkten c·ıkan veya çıkarılan a..alaı•n 
birliğin iştigal mevEUuna dahil maddeleri alması satması \ 'ey& 
bunları imal etmesi memnudur. . ' 

Te,·zie tabi tutulacak maddel~rin Ticaret Vekaletince tıı1.· 
zırlanacak talimatnameler ahkamı dairesinde aii.kadar iızn.lar 
arasında tevziini temin etmek ve icap eden maddelerin bir elden 
~hm, satım Ye tevziini yapmaküzcrc müı;;tcrek satış veya tev:d 
urosu açmak ve malları satı&a arzet:nek birliklerin vazifeleri 
cümlesindendir. 

Ankara beledi~e meclisinin kararı * Ankara Belediye Meclisi bugünkii toplantıısnda n~lter 
ailelerine yardım gelirini arttırmak maksadiyle tan.ı.ifat ve 1en
vrat resmiyle motörlü kara nakil vasıtaları-akliye ücretlf'ri."lt' 
yüzde 50 zam yapmaya karar vermiştir. Karar, 1 Ha~randa 
tatbik edilecektir. • 

Berlin• davet edilen gazeteciler * Alman Matbuat Bürosu Türk gazetecilerinden zr.Hrc!:
kep bir heyeti Berline davet etmiştir. Heyet yakında h:.ırclret ' 
edecektir. 

- Diğer .Ankara Haberleri Vçüncii Sayıfam:-:<ıadır. -
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böyle bir tn.vn UM"'1Atıt takip et
rdf. 

üne devam e-

~ ensucatf şleri de yarından itibaren 
her taraf t dağıtıl" cah 

Bu defa şelır.imiz yasasın 
çıkar.ılacak ola'n 410 ton irlı1çle 
4.0üO ten Turya,gın t.evzia.
tına undcn itibaı'ell başlarunıq· 
tır. Nalıiyelcrdc b~lar ara· 
sında secilen müıın ıl lckal· 
lardıın .30 ımüteınede yapılan 

Diı!cr taraftan yine yoii- tevzia!t.; bµg.i.uı .d:,ğ r semt bak· 
~ lkıa.llar.ıııa cim.lan ıtl3beUnde da-

lunctJ. ra.lyoncukulluk so1mğın- ğıW:ara.k halka tevziat.a basla-
da 1 1 unuı.ı ·ıye :ve nacaktır. 

pasta ima'lii.than~ inde yapılan !Bu -defa yapılacak olan tcvzi
araştırınada 80 kilo mercimek atta nüfus b:ı.51na yanm ıkilo 

ı<am ·.., s odç Saiım~! unu ibulunrau r. lfa.l • pirinçle 100 grmn ~a.ğ ve., 
Bcyqğlundn Pask 1 bit'ahane- 1ste ill Adliyeye teslim: edil· riıec=t ve ıbu riyecclt 

sinde • tarl:ft y an Vasil _m_ist_ir_. _____________ :ailan_. __ v_at_:aıw! __ a .. _.;la.rın ___ clc__,· 
......... """'· ..... t lı.ilfı.fma olıuak ~ame
siz sandöviç sataıık~n yalo.: l n
ımştır. Vnsn ~apılan daru m:ası 
SOlllEl ll 85 ra 'P ıı. za ına r 
mahkfun edilmiştir. 

Ai;Wg0-Ucr1 
Hu us1 otaınobillnı taksiye 

tıJ.hvil eı'Ok çaı ıya ::ılı -
ş:ın tüccmia!ı Zeki Kehlihar, 

yle arıla ı1d ğı kadar 

''ktor .Aıb:.ıva.f, soför Niya.:~i ·ıe 
:şoför Ham i ve garaj sahibi 
Alu .. y.ı.lrala.na.ı:a:k Milli Ko
ruuroa l ~e verilmiş
tir. 
]>~ l"I .ruı: Ü 

Şeh.":iıniztl"' ımal olunan .p!!.Sta 

Hayre le Bf imin yüziine baln· 
yordu. -ıcambn.~!!tne · ü _ya· 
ba ı bir tngilı.se .k&l!Bl rbıye
f'. zlik etmemek ıçın 'h1 detıni 

t!.t rak: 
- Biıylık 1 ·r ta.lihsizhk Mos-

yö' Di!di 
~ ilı inı rrruya-

rnK un iHalnnı ekliyor gıbi 
yüzi.inc bakıyordu. Haşim <ln::t 
fazh !bir y ö~l eğe liızwn 

örmeden ayağa kalktı. Mar:ı· 
ının bnıµna ·adar geldı. o1 uln;n 
temiz :tngilbcesryle: 

Adı geçen Fahri Aksoy, us1 .Uav 
IPC}Jll1l ·de. 00 p ız .aynltlarıud 

kı.ındurıı y !le lı r bn terlik :var. 
Y h 16 - 17 r::ul;ırında. Fa

"'c.hncc <tumcn 
k.i ıtilne sabıknsı 

zaman ad ta il
Jiu•ızW:: an bun 

Hus.ııru liti,p, Hfı.-;.ımi m den 
ye tetkikten "<'ıre k bir 

1ahza sustu, cevap ır-ermedi. 
Su.,ra. 
-· 'Rnca lW.zl' e:r.ııun ya-

a t esnasında .göıü ·ülecek hiç
b:T foleri y iJll". D ·leti 
alnkıdar e~en cselelerle me.ş-

- Sir .. 1ledı. Ben aca az. n 
retleriy.le ~örusmck istiyorum. 
Hem ile simdi 

la'ft . 

lngı iz SUKUn ile: 
-Olamaz. 
Dedi. 'H8.şim ihayret ve i et 

i inde: 

uy. ıria.r. 
~lan ·sı:e . 

- Peki, umumiyetle kaç 
ta ııyanırlar'? 

- 'Bellı cilmaz. 'Sey:nhat esna• 
sındn. uyanma saatleri her zaı. 
ınan değişellilir. 

- ösyö, ühim bir mesele 
öı-Uşeceö-im, Son d rece m~

ıy fle uygun o madı- Wm. Devleti nl"kııdar eden bır 
mutla ·a litznn. dn. &. iş. On an dolayı Raca Hazr t· 

( ı 'v) t 1erinı mutlA'ka gö · m 

bir • 
ıse 

ceğ" den dem 'VU11U:Dk Qzcnndcki 
elbiseyi satnıak f cd.!ini "ylcmiş. 

Tatlıcı dıı hal ne ncıyarnk onu blr 
arkndıı$Uııı tavsiye clmi~ velhaSJl 
kelfun hu sur~Uc çolıno.n elbise 25 
lira muk bil nde okutulmuıi git-

~-· 
Elbbı<>yl sn1ırı .:ıllın :ı talınmı 

mRlı bil ek alnı tan 11t1çlu ınc~ • 
icundc bu1 n~ . r. 
diıf.ne g lmiştı. Uzttn -boylu, ayaz
başlı. orta vazıyLL'e ,yuım:ş .zat 
meyus bir b:vJrJ .aıtlatma,&a b 
fadı: 

- Ah Huk1m yeiendı, ben ne-
reden bllcymı i n iç.ndc ıböyl.. o
rostopwluk oı.ıld~"uuu. :t:n-clıl 

hır az y..pu•}U s .. ca nrdı ıonu 

nllaUım. D3m.iştc kflfır eytan beni 
tekr.ır bu dük!C:lnu llg!":ıltı. Bu sc· 
fer ı.aUıcı Mehmet AiJ. bu F.nlırl
nln askere glde<.-cı.tınd<>n .elbısesini 

de .satmak 1 tcdı:gını fJOYl ı. Zaman 
nuılüm. Eh; :25 k gıda du bır clbı
se sahibi olmak fena değil. Kabul 
<.ittim ib u 'teklifi ama t Alı 

«<:em o1du lhal Yo · .: a 
bu soy uzd n elblseyi. llıı 

lef' nr;t1, 
Rakım Faiırıye ekrar 
- K.ıı; lır. edendi bu 
- Y • b e!.end1 ar.ıSlnı 

vennl tı.r. Zııkn yırmi beş kiısıl-; 

tun fozlıı -etmer.dl. biulc Jr.np~ıra-

c.ık göı; 'V01' mı a 'UCU ? 
;ıfdı.ıılar.ııı elb.yle, Fnh 

Dediğim gibi eH:li'ı. sükun bul
maya çalışınız. Sizi t.c ·kin etmc
ğ"c lüzum göri"yorum. Çtinkü dos 
tum !K-uimır Loryc•nm dol:)l\l 
olduğunum söylüyorsunuz. 

Bu sözler Hasimi hakikaten 
teskine }'&ı'.a.dı. Bu besbel
li i Lorye'n.;n ıb. ilmten çok 

imi bir ·r. Bu ka! a-
ate vn rdıktan ro a.rtJ.k fü. 
im bi~ ıit ıe 

- l'Ö, dedi. 'ye 
söyli~ eceklerimı · ıSOy ne 
müsaade eder · · iz? 

- Buyıırwıuz. 
- Siz.e bazı ifşaatta buluna-

cağım. Bu ifşaat Rnca Hazret
lerinin şahsını doğrudan doğru
ya .alaka.dar eder ve bunlan ha
ber aldıkları zaman beni mutla· 
ka görmek istiyecefrferdir. 

.MA;E;l•l.L•UO y • """'J!-,,.....,.A-..._. 
ile: 

- Sizi dhlliyorum! dedi. 
1liçim dt rduğu .koltu n 

biraz eğildi. Odada kimse olma· 
dığı ha.lde başka kimsenin işit
mesind korktı~:ormu gıbi İn· 
gilize yaklaşarak ve beş dakika 
durmadan enlattı. Gittikçe he
yecn.nl arak anlattı. Fa.kat İn· 
giliz gene .eskisi gib~ hiç bir ho
yecan eseri, merak ıve hayr t 
eseri göstermeden dinledi. 

Hikayesini bitirdikten sonra 

~ Uronı ler.ınin 
si e 'Y ı 
zi:at Ya+ıan bs.kk 
kesilecektir. 

~rlCci]IS\1~~ 

Muhk~ıne, ıı;~d 
pclb Al iuiu -ool:bi 
ıb~ 

Mahkeme, 'T 
den Tabibi J\..illı m ~x Karaill!ı 
şahit sıfatiy.le dııı "!tun 
r~r vererek uu~-ıı1 :P 
f!il.ne bırnkmı'!.'1.ır. 

ritrum. 

bir· 

Haşim, şimdil "k ha fazla 
bir ışcy de b l ı.) du. Demek 
kı isi olmuştu. Sevındi 'acele 
ay 'İa ka1karak usu i atibin 

ini m · et e 1em.-rıuniyetle 
sıktı; çıktı. 

m 
nmTWDAKl DEL! ADAM 

Ye ana
ıvordu. 

15 M yıs 19!2 

:Huna gure 
-a."Ta. ve tıe.nir i ~ m rı 
7,5 lrur.ıış, tek!f-0.n do 
11) l:.UrtLcı& Çl~. ·c:•t 

cu 

baŞ!aırr ..... 
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Ma 
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sır~la?füılil>en 'fhür ve ha
kinı ~ış ~ Türk 

ultirusu~ıtn ~~. ~~~~:I 
em:I,'\iecegım yı 

birisi de ~ 8\lphesiz kadirsi-
lığ1dır. Evet, se-vgili millcti

mız 1uw.it ve kuitulııB SlıVUHlll
da kendisine _Fol göstcronlori 
baş ia.c.ı .ettiği gibi bu uğurda 
can .v.ererl1er.i ~ine gömmü:; 
v on.lnrı hl& bir'.znm:m unutımıa
mıştır. illnutmzy~ d ... 

Ji T .sene bu g1in ..muayyen sa
cı.tler~ yurdumuzun .her bucaı
ğınd hava r;ehıtleriınL'in anil
ması tbu kadeı· v.e .ı°k'ıynıet ~i
ıüıı gün gıTui D.6ikar..delilidir. 

\Bu ım.1lletin fedakiır çoowdaın / 
tan1ıırı iglıı., ııaref ve istiklfil

l · ·e ;vazifeleri icin seveı st.-v.2 
canlurnıı Vfil:lllAh"ten hiç bir za
nınn geri durmadıklaı:ından ta
til· b12 ın.ürkler gibi kalu-aırum 
-bir mıill ~ oidaha kaydcdonıemıır 
tir. 

B unlt n kırk _yil 1mfiar ön
ce ioaıt ;ve ihtirô. .fenninin 

or..ttrıYa a:fltığı ~~; seri, hu- [ 
dutsuz, ırikıcı ve ,yrfilcı bomba
larivle hava mü3afll1l.Sl ohnıy .. n 
menilek.cfilere o~mn 'gÖktcn inen 
Ibirer-mUSibet ve >ırcr • fet ke
"SilıniŞtir. 

"Düşmatiların bu ba..Yk•ısı 1·1-
na ilmrşı meıri.leklfün temız ve 
-Oakıi.r göklerini çelik 'J'ürk kaP
talla.ri.Yle 1c.onımak ~erckince 
trilıGı: genÇleri hi~bll" 'Whliketı.en 
tir'lınıiyerek 'Ve dü.<ilin.uıe8't."n bu 
Jillfilıı ila 'kullanmıya ko3tulı.ır. 

lşte 1h"l!.va ee1iltlerimiz şeref 

seyahati için yalçın ikayalı dnğ
lan, fırtınalı çölleri ıaşarken, 
ce'ilıelerile dilBmaıila ınLVll§ll'"' 
.ken. e.!tın valdızlı. mehil sabah
larda muharebeye hanrlık tııılim: 
leri ,,!ij>W.lken, ~eıUye~ 
ç.in hn.va <Bsrvislorinde çıilış.w

ken düşeı ek öldüler. 
Ölmedile:, ~ bulıındukları 

vatan tn~<Yınuı ilik: blh,~ 
j!lirdiler. 

Bunların bir ço~uyla irlikte 
çalıştık. Yedik, içtik ve bir 
P"e!di, onları aram.'Zda göreme
dik. Bazılarını göz 'YC.~hrınıızı 
dokerek elimizle topı·ağa :koy
duk, önce yoklukları bize yalan 
gfüi g<>ldi. Faıl1.ai gün gcQlikç-e, 
ve işte böyle hatıraları wuldı\ı:
çıaı bu vokluk acı birer ha.kik~ 
olaraık karşımw.a dikiliyor. 

Burrfin memleket müdafaasııı· 
da nıt.'\.ienivetimiz i<;in çalışan 
havacılarımızın a~ııi ga.ye uğ 
nmda, a vni yolda., daima ayni 
yükbek vasıflarla ve daha ç -
lukla yüri~·-eceklerine inancım~ 
vardır. 1 

Cünün şartl:ın icinıle hay:ıt 
yolu, qeref yolu, istiklal ve is
ıtikbal yolu. göklerdedir. Ayni 
yolda yürüyenlcıinıi~n biri bin 
ol un, buna yürümek diyemeyiz. 
Cüukii gök yolu, • ncuk k.aruLt
Ituım:lk.ln aşılır. 

Fetlu ve SaaıJd 1n'lan l!n son 
hava Aehid:nıizc k dar ayni ga
ye ı .m. ayni . ·olda u~aıı ve bu
gün ruhlaıı bıniml(' beralrer bu
lunan lıawı şehitlcıimizin ma
nevi hu:ı:ul'larııııda gönülloriınfa
den kopan şcvgi ve saygı ile 
~iliyoruz. 

te 
a çıka IJ" i 

l listesini b" d · ~~oruz : 

ğt~~ 
Kahire, 14 (A.A.) - Orta

şark hıglliz umunii ltlll'8l'gfıhı
'lllll i}Jerfi6ll]::be "tebliğİ: 

'Dlııı 'mm"kez 'kesi.minae kolla
rımızdan hiı.i diişmanın rl.5 tank 
tan miiroljrep bir gr4Jluına lıü
own e~. Dilşmıın dn.ğrtıl

'.ilD.19 e gori celd.lm4jtir. 
,l;Junuı k esiminde düşman a.rrı· 

ha grupları I'nıimi ile Ga7..ale a · 
rasıncla. tooçumuz tarafından 
dağıWmL>tır. 

ı &.aJ ymı ll'obliği 
Roma, 14 (A.A.) - ltaly;:m 

"tcliliğ±; ~ rrrıL"t.a.ıun kara cep
hesinde ..,l;,:- önemli hadi:~ 
ol.mam.IDtır. 'Hasarsız ge<;eı:ı hir 
'akın esnasında Bingazidoki u
yaksıwar pçusu bir düşımn 
tayyaresi düı;ürnıüş, Alman av 
~yyurcleri iia iki düşman tay
ltaresi iııfürnıişlel'iitr. 

--!Jkı.ş ta fı 1 incide -

ku.a geldi!];1 göriUdüğün<lo:ı bu j 
\:$Ul iizerinCle de yani km-arlar 
alınmıştır. -Sa~'l'Jlillar mCTkez1 bir 
bilPoda matbu zamklı kiığ1tlar 
üzerinde hileye müs3:it olnuya
cmt bir şeki\dc yapıiacaktır. İlk 
olarak Beyoğlu lkıazasının fırın-
1.arında tatbike haşlanmak üze
re olım im usul yakında lıiitUn 
maila.nı Bıı. 'lPJlil -e!lil "ktir. 

y ır 

Yeni Delhi, 14 (A.A.) - Va
:vcl Hindistanın nıüdafansı hu
susunda ~yinısc.ı:lik göaterınek
:tedir. 

Vavel, J a.ııonların Birma.u.yn
da,Yalıuz 5 fırkaları olduğunu ve 
'takviye cita tı geti.remjyeeeklc
rini söyJomMtir. 

'Halbuki 'tngilii!m- 'Hindistan 
cephesinde taze 'kuvv~ttcr İi" 
carpışmıy.a haztr1anm.~$lardır. 
Bir.manyadald kuvvetlerin de 
'Tlmneviyatı -yeriııueöir. 

.~·•--ama--~----------~' 
Küçük 1-\nkara haberleri 

Mec ·s bug-·· 
top1a yor 

~M,.~~-..u.l!, 

'Malta, 4 (A.'.A.ı) - ·.........,.-·a 
fuı.sı i.irer.iıuın :ıın.va ~ dün 
oo ol.mttjtur. !Dirlru.ç bonfue. u
çağı taaıTuz etmiş, J.mıllııxtlan 
biri ngır hasara uğrrttılmıştır. 
Bu bonikı. uç:mhırına ıı riklit 
etmcıtte o.lmn avoilıu'dı:ı.n ikisi ae 
dil.şlll'ülmMtiir. 

Salı gün.il hı.ılın elillcn :ve ha
sara ugmtfüın uçtilllarnı ailefü 
1.4 ü bulmuştur. 

- Ba ~ tardfı 1 inciflc -
ırunnindc dokuz aemi batırmıı;
lardır. Daha ba<-Jt d~nizaltı ge-
mileri Amerika sularında top -
yokfın 82 bin toı ıl<l.toluk 12 ti
caret rcmiswi v bir k .01 
"'• ıisin. b::ı.tırr. ışln.rllır. D11~ 
m ti arct f ;:ı u b'r ~ac gu 1-

çı d top ·ek n 113 bb t.o 
to uk 21 g mi l aybetmiştir. 
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YAZAN• ;_:;.;;.:;;,""""'"~;;;~;;·;:~".::111 RADYO PROGRAM! l 
Y RO A L. ı• ı- 15 MAVIS 1'4i -

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ~~li 

Aliye dlişen yabancının lranıku
cakçı olduğu yağl•nmıasından 
tıelli olandı. 1ri yan adeleli, ke
mikli bir delikanlı idi Orta .Ana
dolulu olduğu çehresinden anla
şılıyordu. Zaten Çıızgır, şimdi 
sorarak herkese bu, CSl1N' penle
.siııi açmış bulwıaca.ktı. 

1.80 Program 19.00 Konuıma 
1.33 MOzlk 19.15 Milzlk 
?.tG Ajans lll.30 Ajans 
8.00 Müz.llı: 19.45 Türk mllzfğl 
8.16 Evin 88&\i Z0.16 Gazete. 

12.llO Program 20.'5 TOrkOlcı: 
ı:ı.u S.z .,..,,1er1 2100 Ziraat 
11.45 Ajans 21.10 Temsil 
13.00 Ş•rkılar 22.00 Mtlı.lk 
18.00 Pro r. 
18.03 Fasıl 
18.40 llıfüzik 

22.SO Ajans 
22..46 Program 

Çazgır, eşleri ve çi.1llieri mnr 

!adı. Kıbleye doj!Tu döndürüp Satılık Sf'ıl Eşya dizJi. On dört pebliwn boğu-
şacaktı. Kırkpınnnn büyük or- Sal9D, :KUUl1dıaııe, Ye~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıkl~k ve Blltiin Ağrılarınızı derhal keser 

lcat:ında g-Onde 3 kaşe alınabilir • 

" 
·' ZAYİ • 

Asil ve Jdlııır alleterin sa!ODD 

MARKiZ 
Pastane, şekerleme, 
lokanta, çay salonu 

Be)'l:>ğlu İstikldl Oııd No. 362 

BUGON ACiLDi 
' Taze, :imrmdirici ııekerleme, 

fondan, pıwtakın, yemekleri-
. nefa.ııet ve servis!nin mü

kemmeliyeti, kavının hususi
yet ve zenginliği benzenıızdir. 
Bilhassa aile çaylarında., ni
ııan, düğün törerlerinde sipa
rişleri ke:bul, temiz ve titiz bir 
özenle ihzar ve takdim eder. 

Dedi. Hepsi bir kovaıı.ııı ve 
kaza.mn be§ııı& dolanarak pkır 
§Ulcur yağlanmıya. ba !>1•dılar. 
Yörük Ali ~ diğer açıkgöz peb
liva.nlar hep bu yalıe.ncı pehli
~ yağlanmasına bakıyor
lardı. Bıınıarın içjnde üç kişi 
gaylet cabalı yağlruuyordu. 1ki 
kiııinin acıı.mi olduklan belliydi. 
Kalıp kıyafetlerinden ve aya.k
lanndaki kispetlerden bu, iki 
kişinin yağ güreşçisi olmııdıkla
n ~;i.kiı.rdı. Yür.de yüz karaku
c:nk güreşçi oldukları belliydi. 
Yağlanmalar bitti. On binleroe 

..eyirci de merak içindeydiler. 
Bu, on binlerce seyirci hemen 
hemen pehlıvanlıkla famaın;yte 
ılgıli insa.nlardı. Bütün pehlivan
ları tanırlardı. Onlar da. yaban
cı beş kışini:ıı. üııeı-inde durmuş
lardı. Meni< ediyorlardı. Büyiik 
orta giire.,lerinin mer-3klı ve 
lleyoeca.nlı olacağı aşikardı. 

ta güreşi bu sene çetin olacağB. :ıt.ııdlkl>y Nahiyesinden almış oldu· 
benziyordu. Laf deiiil, ~ or- Odası, vesaire iumUZ ekmek kameleriın4i 2ayi et-~-yı kazanmak ıçın· • m'~"'- bir A:leksaudr Krlt-,... .. .._ ıı.ı Şkl 11lı:. Yenllerlni alocatıın.ızd•n ask!· 

,_UCUZ E RZAK~ 

Çazgır, pehlivanlan eşsiz ola
rak sıraya di2.di'Jı.ten sonra on
~ bita.ben: 

çarpışmıı yapmli.Iı: lhımdı. Bu, Sili. Y -ve • Jerin hü.kmü olma<blını ilin ederi:z.. 
her babayiğitin kan değildi. Bey' "1u Ağuam; Sü•lü Saksı Kadıköy Altryolagzı Halitallı oo· 

Yörük Aı\ ile yatı:ıncı. ba.ştııy- ıııı..c-: :-';nl!!•"•lc·N·o···1•9·--- k•Oı 80 H u. M. N. 

dı. Oondan sonra. Piç Mustafa, - =================== Kel Memiş geliyordu. DaJıa on-
dan sonra Çinıa-ene Çopar ile Bur Y .. ; ;;(in Sigortası Olanların Dikkat Nazarına 
salı Ts.hir vazivet almıştı. DaJta H mobilya, ev .,.,ası, zati eşya ve her" n~vı tıcorf't malları, 
sonra Havrabolulu ve Künteci m .. :. :ıt ve E:devat &tlarının çok: yUkselrlıi.s- olması dolayıSi7le, 
Hasan.. Ondan sanr& ilı:i ya.ban- Tuı i ~ Sıgortaolar Dai.r•i M,erk<<Eiyesi eski duştik loymetlcrle sigcrla-
cılar ve, dah' ötede Çıfıtalaıılı laıını., olan mall.ırın yangına kaT1ı olan rigoı ta bedellerinin ~diki 
Çoban ve bir yabancı .. E:ı sonda kıymetleri ile noütenasip bir ııurctıe arttınlraıısını ehemm;,ı.etıe tavs;ye 
<la. Deli Mustafa. bir ya.h.ıncı bu· «ter. 
lnnuyordu. Deli Muetafamıt ya- çu.,ku b<r bma veya muht<·viyatı m<ul' lC.000 Türle 
b:ıncısı da Yörüğün ayni idı. O )irp.-,ına s.ıuorta edilmiş olur da ysngın \ ukuu ~.amaru'ldalri kıymeti 
da. karaku<'a..lrçı iri )'Un idi. Yal- ı~.000 Türk Urusı olarak teN>it edilecek olursa, Sigorta Kumpanyası, 
ruz biribiriyle eşleı~ olan iki oıu~n)r~ tamamen y.tnmatoı halinde sıgorta mukavelmamM umumi 

Bakallaı:a ve halka toptan \>e 
J)e'rak~nde ve daimi ve kGıtiyyen 
hilesiz ve mutkıkn da ucuz ol
mnk şartlarile halıs ve nefis 
.\C.cı.yseri pnıı\ırrııtt."'ı ve sucuğu, 
A~'\iido1u, teı·e, kuyruıt_ iç, ve 
nebat yagıorı, fasulye, ınerci

n1ek, nohttt, bt"ırüh.:e, yumurta, 
pekmez, toh~n, sus.Rm ve saire 
gibi her nevi e-rzak ıta ve temin 
cdihnelttc oldugundan istiyenle
rin Bcy~unda, 1ı;tik1A1 Cadde .. 
~inde, Bekar sokağı köşesinde 44 
No.lı boikknliye va.ıı:ıtasiyle Şc:tik 
Yasa,>-a müracaaUarı. 

- Pehlivanlar, içinizde tanı
madığım pehlivanlar var. Bun
lar, beş kişidir. Bu sebeple eş 
tutmak müşkül olacak. Binaen
aleytı, ha.kem heyetine da nııpıea
ğım ve, kur'a .,,ağım. Ta.bil 
razısınız, değil mi? 

Diye söylenince hemen bepıı.i 
bırden: 

yabancının ya.~ gi.i.reşçisi olduk- ~·rtlarırıa ve meı'i k;.nun hülcüm.leril'e göre, Bitcorta sahibiı:.e ancak 
lan seziliyordu. Bir de Çıfıtalan- 1 c.uoo Tül'k lıra•ı ödeye<..,ktır B.ına klll1""'1 hasnro uğradığı tal«lir-
lı Çoban:a dliıı<'ıı. 'l!bılne1 ytığ gi'· de, hlgut-talırun Kumpanyadan alacalı t•w~nat, •ıgô't• f<l~len malın 
reş<:jRi ·gibi .f!'Örünifj~o:xıu 1-... ak~ '· :ırant{ın anınd.ıki k •ymetiJ'Je <Qi~cr. ~ı edilmlş oL'ln kıymeti aı unıdaki nis- 1 Askerlik işleri 1 

lı---
1 - Evet.. Doğrusu da budur. 
' Diye cevap verdiler. Ba.şk& 
tlirUI. cevap vermenin ihtima.li 
~oktu. Onlar ıh bu, be§ itişinin 
kl çefit pehliva.ı:ı. olduğunu bll
ıııiyorlıırdı.. Kur'a atmak en iyi
li olıac6lıtı.. Çazgır, hakem heye
llnin yam.1a. gitti Ve, ııonlu : 

- Ağalar, ne yapacağıx şim-
li?.. . ... 

-Ne gibi! .. 
, ? Nasıl eş tuta.cağız? 
- İstediğin gibi tut! .. 
- İyi a.nmıa, yabııncılar ııar. 

iki yatınııt:ının \~av g-Uı"bŞi bilrn\:-ı l".ıete g~h-e b~p edilf!'t.;ek olan pAradır, yani ektıper 1.al'afJndon urulU 
ilikleri aşikiu-dı. Bunlardan bit daiı~c tMbit edilecek olan ıu..ar Juymc'.inin ucte ıkisidlr. Bu su
Yörük Aliye, diğeri de Deli lfos.- ı ,...11. "B"rtalı ı..,, >ki ahv<>lde de alacatı tamılr>atla ne- SJı:<>rta ettir-
tafaya dlişmü.ştil. dtt"l n1<ilı ~n:i.Jeye bUCt..elt ve r~e de vAki hul•Tı Y.m<iUllıı-yle tAmir ctti-

Ba-kılacak oluzıo.a., Yi:W'ili< A>l I rebıle<ektir. 
ile Deli Mustafa bu ı.,te kif.rl~·- Bu ıuboula yengın ~ukuundtı !'igortahJa,ır. i:ıU gibi mahzurhırla kar-
dılar ve, görünüşe Ba.z&ran böy-ı ~ılNpnaınalerı i(in hemen kendi sigortacılMınn mUrnc:aa& emval, eva 
le idi. Çünkü yağ güreşi bilml- ve mulklerinin sıgort.a edilmiş olon lıcdellerlm tekrar tetltik edere!< buıı-
yen bu, yabancılar. D<' Yörük A- l><rı halı h•'1r kı.•metlerine göı·e arttırmaları !Uzumu hatırlatılır. 
linin ve ne de Deli Ywıt&famn ·--· TORKIV E SIGORTACILAR DAIREI MERK EZIVEill __ _ 

Jmrııısmıl.a dura.n••·,1·•.rdı. lil"r ~============================' 
halde biraz zorlandı .aıı • · 
bir taraftan kayarak \'eıı'.lecek
lert\i. Maliye Vekaletinden: 

Eski nikel 5, 10 v e 20 paralık/arın 
- Ka.o; kişi ki! .. 
- Beş itişi ... 
- H"-! .. Çok değil rııi? 

Piç Mustafa, dt'li divane ol . 
muştu. 'I'alih yine ona yir olma
mıştı. Kıırı;ıııma Kel Meıni&. di
kilmi~ti. Bu herifi<! ha.bire uğra
şacaktı. Yötillt /< Ji ve Deli Mus
tafa kiı-dadır diy<' ii:dHüyordıı. 
Kendi kendine söyl<,'liyordu: 

tedavülden kaldınlması hakkında ilan l . -- v 

ı;:,., nıkel ,, ıu v• :ı.o p•r•hkumn Y••;"• dar.ıeııı bir l<unııluklorıa stanbul Vali ve Belediye R eisliginden , 
- Evet! .. 
- Öyleyse kura atalım .. 
...,. Doğrusu da. budur .. 
Diyerek ayrıklı. Ve, kur'a a.t-

._ Kur'ada eşler taayyün etti 1-
Pı garibi Yörük Aliye yabe.ncı
Jarda.n birisi düştü. Ve, yine işin 
pibi Kel Meınişe Piç Mllillafa 
eı oldu. Coı:ıara Bursalı Tabir, 
Hayraboluluya Küntıeci Ha.•an, 
~aroa.n iki.>U bir eş oldu
lar. Çıfıta.ıa.nlı Çobana da bir 
yabancı eş diliıtü. Bu suretle peb 
Jivanlar şu surete eıı tutuşmuıı 
lınılundular: 

Yörük Ali, Yabancı .. 
Piç Mustafa, Kel Memiş .. 
Çopar, Bursalı Tahir .. 
Hayrabolulu, Künteci Ha.san .. 
Yabncılr ikisi bir eş .. 
Çıfıtalanlı Çoba.n, bir yabancı. 
Deli Mustafa, bir yabancı. 
Çiftler tıaayyün etti. Yörük 

- Ha.y alce.i şeyt;ııı !.. Ulan, 
bula bulıa. belli mi buldun' 

Ha.koka.ten Pi<: Mustafa. ~ı
na yine bir bela alrruşb. Kel M€
mi~i ortadan çıkarmak miiHkül
dü. Ana hın beliıı<ı bir lıerifıl. E
ğer bu ..N cı· de yı:-nilinı€> biİ!'bÜ
tün çileden ç•kacalrtı. 

( A M<uı "'IW) 

Tashih 
E•ki M<ıskon. Büyuk Elçiı;i 

Sayın Zı*ii Apaydın'ın dün 
neşrı-ltiği roıı kalesinde, 4 l\nrü 
sa.yfanm 1 inci "iltununun 72 n
ci satırındaki <. . . . ola.eal< ser
semler) sözii yıınhşlr.lda ( .•.. 
olacak resnnler) ııeklinde çık- 1 

ını'jtır. Özür diler, ta.shih ederiz. 1 

lstanbul De/terdarlığından: 

brvnz on paralıl.Ja darp ve P•>'BBSJ'~ ;c5fı mıktard>ı ~kaı-.lmış oldui!ınıdun Od s A' kt 
esi<! ~ikel 5, 10 ve 20 paralıklul"n 30/6/P42 tanhıntleu 8"1lld \edavtild<>u kal- .. un atın ıınaca r 
dn . lınası korarl.'lştınbnı~tır, :ıı~zlıcUr uI~k paral~r l Termınu 942 tarihlnden 
ıhOaren aı·tık tf'dovuı etmiyK«:k ve bu tarlhteın itibaren ancnk bir sene müd J4anaara l'e Karndeni:t .&tibill!!"rinde 8iıı1\lhk odunları bulunonlat'Jn cins 
deU4! valnız malıı.aridıklarile C. Mer)ceı: bar.Jut.~ ıubclerıne ve C. rl'lm'kez ye mikdarlııarıle -'Oll fiatlarını bir mt=ktup ılc Babi3)J caddesi 13 numar;ıJı ıs
bttnk.~ IJUbe."li ulrnıyan yerlerde :b.Taat )_tO"Ukl'U':l aubclerl 'tıınlfındtı.n keıbul \Qıa~ Be:l~i Temizlik Jı;lcri bin:.ıı.mda Mahnıkat Ofuti Mun111·liıi;Une 

1 edclcbıl«oektir. , bildirmeleri. W•47) 
Eli.rinde bil ufak por..ıurd•n bulua<ınl-r.ıı bunlıın msıb:mdıl<lırrile C'. ~===~======================== 1 

Merkez """~""' H Ziraat bıınl<•N ıublıeri»• tebdıl cllll'melert iltm ohmur. • BOLVADiN c. M ULIÔIN DEN: 

(41-29 "' 560~) Çay Nahiyes.ınüe ~ı~i melrt>si 1031 kuruş~ l:'Gi.ılrr,.J$l Ht2lm V'-'tt••· el- • 

Deıı /et haııa yolları amam 
Müdürlügünde11: 

ı _ lcJeore..,-.Tı. M,"ln 40.00b kHo ~,.re ~"n;tjni k.apıUı ıar USUlile o:ılı

n~ıtuktır. 

2 - Muh<.ırr.rr.<.. be-deh 231.(;0 h:a olnp ırıuv-ıckat temınAU 1740 liıadır. 
3 _ El..~ih:rre !!5.5.942 p.,~..-tA&.. JiÜnü l:'..-~·i ll dt' Dev1f'i. Hava Yollan 

Umum MiidürlUiunde y;\pıt•<·ı.ltı r. 
ıl - Bu i~e eı!t fe-nni şartno.rn~. eksiluue unn:ıwf'fSi. MUkavete proja.i, 

De\let H;;v,.ı Yollc.ru.ı.dnn t.emin edlltbilir , 
5 - T"iıplt:rin ihale ı;watinden bır ~a&t evvelıne koctar tekb.1 mcktwpla

rını Al6ı• s.ı..tın1 K«•rrıisyonu 'R(·h.ti,RiJıe tevdi etmeleri ıuzumu H3n olunur. 
(3300-5316) 

biscJilt Y«:U malı kun)a~~n n'e1.rC'Sini oıı buçuk hradan ~1.ı~~ arzctmek ve 1 

tüe<"ar mlahn~ haiz bu1undu.(;u halde el.indeki mtı.Ja ait .f<ltar:ı:tı bulunour-ı 
:mamak 9Ut"etiyJe MUU Korunn1rı K~nunun~ n1 ulule!ctte bulunmük.1.nn suçlu 
Çay nabtyesi Aktaş nınhalle!j.1.nden 1nPrutatu1·acı ıit1$yin o,ilu Hu~in Kara-
bBcı1k hakkında ynpılan dloru~ına so:ıun<la SU\,4.unun Sflbıt oh.n fi-
Wnden dolayı Mjlli Korunına Kanunun 31.,2.~9 unt·..ı. madde
terıne tevfik•n 40 lJra akır para cev.asil~ tecziyesine ve on beş IJ\.ln mud
deUe dtHfk.Anınln k;;pa\ılma.wna \le on gün mud~Ue ticaretten men.ine 
kEytiyeiin tlö~kJn11un göze cörUnccek yerine asıJmok suretıy1e il~nına dah· 
Bolvadin Aeliye Ceza H~kimlııônden verHen 20/3/942 tarihli karam kotiyet 
kesb•tmlt elm•klo k•yljyet 63 ünrü maddeye tevtikon ilan olunur ı 5514) 

NEV'i 

15100/~407 SerıytTde Ay~aikoh:ı n1~nı~h~ll~~in1n 
Darph;.,ne yeni Dökünıh,ıne so...,3g1nda 
18 !l'ayılı aı-~a 

Muhamme.n 

B~del 

T.,.. ..... il Devlet Demiryollan ilanları 

ö$ ILrn:1Ja~ 
&@1fll@~&~ 

52301 tme Fatihte ScıfuJar n1ahallesinin Binn En1lni 
sokaiında 1059 ada 5 .PHYSt'l N().lu eski. ve 
Y•oi 19 kapı sayıh \'e 19 <lo. t.ajlı 10-0 metre 
murabbaı oır~anın 1/2 hhsesi. 

126132~ S.U-ıya· Yenimahallede etsK Cedirlıye yeni To
rik E>oka.&ında e .. ki 8 yeni fi No,lı arsttnın ta-

· 62S6li&H 

manu. 

Buyuk Çar~tda THz.iboşı BOkagında 2732 0:\da 
8 par<Jel eski ve yeni 2 NoJı kAgir <hikkknın 

20 

500 

25 

1/2 hissesi. 9G& 
1-ltB Eyt.Jpte Ali Paşayı cedıt n lltal\H.i.nin Kuru .. 

•kavak sokaJlındn Ci'ki ve yeni 62/J. No.h ge ... 
dikten münkalip 5 metre rnı:.rabbaı ar~<1nın 
1/2 hi.ssesi. 

1230l/:M32 J3eyoıılunda Bülbül m•lr•lesinin D<>ı·eo!u ,,.,_ 

ı 

1-7404 

kagında 565 ada M parsel eski 30 ye11i ~9, 

61 sayılı 19,25 metre mu abbaı ar:-anın ta-
memı. 

Ta-Mahmutpaşada Dayahatun ~ha~inin 
rakçılıır sckagında 630 ada 2.W parsel .. ki 
106 yeni a• Nc.lı ki(: dUkldirun 8/12 

• 

hi~Be61. ı'°° 
S:ırıyer Yeni.m"ftallede e1 .i Cedidıye yecu 
Torik sokoı&mda Kki ı~ yeni 3 No.h ars<ıırun 
tamamı. 

Usk.ildarda Kıl'lklı Tepeba. ı ead e~ı"' ...,_ eskı • e 
yeni • No.h 200 metre ma abblı H:PBmn 4/42 
J.iue.;i. 

ffilllli/"4ü Beyo~lunda Bülbül ııoohAI ..ın;,. Fındık so
kagında Mki 8 yeni 26 kan. 5'I ada 3 P&l"b·-~ı 
No.lı 46 metre murabbaı al'lanın taTYKı.mı. 

6Wl/l131 Kadıköy Ca!eraia mahal esil1ln Halis Efen
~i soka~ında 181 ada 25 p =oeı NoJı Hkl 13 
mükerrt'.!r yeni 4 No.lı 8.50 meb:e murabbaı 

dukköin aracısının tamamı. 

B<yoı;lunda Kcca!epe ma alıe.inın Kilçilk 
ŞL\lıane ockatında H~ ada 11 parııel eeki 41 

18 

8? 

.. 
yeni 35 kapı No.lı kigir evin tamamı. '12t 

51831>-7 Dolmab•h<;e sarayı karısnda Bayıldım bah 
çesi nrunile marul bah(,'ed«k' dut ve otların 

38 

&-K hir Cer Atel,reıu ifJn t(·!fV)y<:>Ci \·e tt .. rntlcl alına<:aktır. Sanat im

til·..anı Hayd:ırp~sa dt:~llnda yap1lacalctıt. ~ri S. 2 lfC'i derecesinde 
bulunar•1ar Uı\•zit edılec.ck. \·C"' Ucreb hnt.;h..ında gosietf'C·f'ti hyakata göre 
te~bit edHccektir. T~J.ıp1erin l1ayda-ı paıta i...-1'>~ Mudürlui:Une Jnı..iracaat eı-
rneleri iliın oluJ1Jur. (3362 - 5388) 

·-·.- ----------------

?2 , ·. 

• 

., 

bayın Halkın Nazarı Dikkatine 

lstanbul Telef on MlldürlüOünden : 
• 1"'1 .5.94~ taı-ihiı.den i:tibaren lntor.bul ıle diler · ~birler .aı"afiında yapı.
~ la<Ak 3 dakıkalık norıNl konu.arıal;.ra ;:oJt lltret, Müd11!aa Verııisl de da

l 

1 

h.il olnıat. uzere aşa.aıda gribterıbnu;th. 
198 Kuru,: 
Arlana, .An~k. ·01. Bc,-lfın, Ceyhan., Dörtyol İ8ft6;;dend'l, Klllkllao, Mer
P.:ıı~·U.l;, Rt>~haniy4 SJVOE:, Tanu~Yeni<'e, 

132 Kuru,: 
.~ k;.ph, Ankara. Bnrtın, l:;lm.-d~g. Ere!1:li, 001~--ı, 1~ t&fftir, Xa1-

~!'i. K1rıkke1lc. Kıtık-ahamam1 Konyo Ma~. 'Yahşitm,~, 
99 Kuru,: 

Adapa?.arı, AI,on, Alpulhl, B.-OOe!!k:i, &kketdr, ·Btl~J.k, ~lu, Bozö-
yuk, Burra Çekire~. Çorlu; l>etırMcndere. Devrek, DerJnt..~, Edırne, Ereeli, 
(M•rmarn), Esk!ııehir, l'ılycs, Gemlılc, Gerf'de, Geyve (Masyon), Gökülı:, 
1ıanit, Kapl.:n, Karalrıik; Karomilr'°l Keşh•n, Kırklareli, Kco.lu, Ktltabyo, 
Ornanıı~zı; Pelılivankl!y; Telrinlnğ. U•uo.l<üı>rü, Yalove, Zoıı&uldak, 

56 Kuru,: 

M4i 
Çalall'a, Gebıce, HMtr...-y, Hf.r~Ae. 

33 Kur1.11: 

1 

" 

B. Çeionece. 
Ak..anı ı;aat yirnridell, ~ .a...t ııelrize luıdor ..., Mim ..., Dini bey.. 

taınlarla, Cumanesi günü s:ıaı il len ~I sabahı ""at tıel<i.. kader 
yapılacak kODU$1Jla tictttleri % 25 lenzilAlo töbidir. 

Müstacel konuıonalar tiç mi!li UcMe ttııııcür. 

BOLVADİN C. U. LIÖI NDEN: 

·ö~ü~ 

BtJlcft1rtmekt~ .ı.,,. 

POKER 
Traş bıcaklan 

1 

gelmiştir 

Eminöft i.1 Yerli Aı. f. deft! 
1 - EmjnOııii kazası M. M. Jıııtü. 

kclle!i,y(:t Komis:yonw\Ca kaz:. dP.hi
hode nleYCnt naltil va.sıiala.rınm taı.
r irine 20 M.ay1s 94l de batla~ 
tır. 

Bu kon1inı-onda. kayıtlı ve kaa 
mıntakasına yeni gelip te kaydım 

yaptır:nanu~ bilWnum nakil va51t;a.. 

Jarından l\fotörlU vasıtalar yedek 
nl..som.ile MotörRU va&Jtalar teçbi-
7.atlariyle Eminöuü Şubesi yanındakl 
nı ·-:ıda a~::~ıda Jt;in edlcn günl~ 
koınifiyoı:.a müracaat edt.-ccltlerdir. 

:l - F.ıfun0nü nlCrkez nahiyesi 
25, 26. 

Alen1dar Nahlycsj 27. 
Kun1kapı nahiyesi vasıt.a\Qr 28, il 

1'.;~yıs güııleri saat (9) dn hazır bu-
lun&ca!<lardıı·. 

3 - Tayin <>lunan giınlcnle veoait.
l~rini getirıniyenler hakkında M . .N. 
mükeHefiyeti kantwunun t.ntbik olu-

* Beyogfu Yerli Aı. Şut>eıinden: 

A::;tgıda ı:omb, ıii1besi, adı ve ka-
yı:t num,:ı.ı·Raıı yaı.ılı Yd, Sb. Jann a
t·elc .şubeye mürncaatları ılfm olunur-t 

?. Tğm. Emin &gıp oglu Rua 

Kurt (47889), P. Atgm, Rıfat ~
Şılkrü Erıugay (49492), P. Atı."'"' 

llüı:.Pyin oglu lfasbi Kara~ 
(50233), P. Atğm. Ahmet oğlu !bra
him Ruhi Bakay (50361), P. T»m· 
Ali ogJu Yusuf Zı;ıı:a T011fak (3795•0, 
P. Tğm. l(emzi oğlu ı.ıamnut Pu:ıuc 
(4940:l), P. Tğm. Mehmet oğlu ııa

"''n S."m>un (49909), Bv. tğm. Ab· 
met oflu Alaettin (332-$), Sv. Tğm. 
Cemal cğlu Burbanetlin (337--34), 
Top. Bnh. Salf.ttin oe:ıu Hüsnü Se
liın (3:!o--4), Top, Yzb. Mustaı. 

Y•,-fi oğlu Burhanetlin (330-36), 
Top. Tğın. F:.ıik oğlu Hulll•I Morov• 
(50623), Top. Atğm. Mchın<'t Aril 
oğlu Mu;t..fa Düzc;e (30832), Top 
Atgm. Şemlo! oğlu Emil (l!Jll16), 
Top. A tğın. İbrahim oğlu Mehmel 
Öm<r (20080), Top. Atğm. l:§ttl o;i:• 
ıu Hhami (.o340), Top. Tg..,, Meb• 
met cclu Mustafa Avunduk (506:17)• 
Top. Tgm. Avni oğlu F er•t Söze&• 
(50933), ·Top. Tğm. ismaı.ı oğlu rd
Mithat Erden (50742), Top. Tl"'· 
Ab. Zeki oğlu Abdü.-..>him \52f8i). 
Top. Tğm. Ata cilu Fahrettin Koaı~ 
(41665), Top. ölçme. Tğın Is. Hokl<> 
ogln M. Hadi Birkan (43460). 

(a206) 

* 
Beyoğlu Veril A a. ı;. B$1(: 
Yd. Top. Tğm. Hasan o~ln İsmail 

Uygur Rıza 331 (63730). Deıhal şıı• 
beye müracaatı i!Aıı olıınur. (7546)· 

r -s._ h) 
l~~~_,)ı 

ABONE BEDELi 

UN~IK 
1 AVLIK 
1 A'tLIK 
1 AYLIK 

Tlf'klyt lenshl 

1400 K ... 1700 . ,r,. 

'°' .. 14&0 " 
40I " 100 " 
ıeo • aoo • 

-DiKKAT-
Gu_.. jjlbıderlle.ı 7azil•1 

.,..,...ıııaııı .._..rnm..ın i•d• 
oıwımu ve slyaıaclan oı .. 'ullyd 
Jı:abul tdllm& 

bir mevsimlik .icarı. ~ rr 
Yukarda y;..ı.ıh gayrin1enkuller :?7Y;/941 Car~amba gUrül saat 15 de Mil

li Emlak Mtidlirh.J.Kt.ınde nlü~ckkil oıni:''t'onda ayrı ayn ve açık •rt"bmıa 
ile satılacak ve kiraya verilecektir. hteklilerin meakUr aün w saatte JW
tus hüviyet CUii..d&nh:ırı ve teminat makbuzlarile birlikte komi.çyona Ye ::f•J.la 
l%P~t )\..ın IJlf"ı:kllr murlürli.iğe mürçcaat. (6182) 

Kil06U 660 kuru.,. ••Wma., lhm>aeıen lı:•la:Jm ~ 1200 kıırllf Q

-inden Sllb>wk ve tüco:ar adatmı Jııaiz buhmdujlu halde t..ıw.ı.sını 8akla
rnoktan suçlu Bolvadinde bakkal Ali Gi:lu Ylllillf Dede hııl<kmda yapı
lan duruşma sonunda, suçlunun 125 ıınmı Jıala;n Jltt Jı:uruşlan sıttı~ ve 
(•tura 'ııulundurmaclılıı sabıt mduğundan Muıt K orunma kaııununon 
31.32.59 uncu maddelerine tevfikan tO illa all1' JMıra cezıısile ıec,;yuıine 

1 
ve on gti n miı.ddetle dükkimnın kapattlmftSlrıa ve yecli gün ticare\ien men· -
lne ve ~lde edilen ltal87 bedelinden fulasJrun muııaderesine dair BolvP. dı n w_ 
Aı'1iye C.... RAkimllı!iJMleJI. veriJ... ~O/:l/P4~ üınll~ •orıır l<a\iyet l'"t>el
mlı olm•klıı k~;<hyl'! 63 ndl f1]al. 

D iK KAT: 
!U.bv1de 1 MI.Ol 6 kurı.;.çtur. 

., 10 adet.ilk pa·k•t 46 kurufi:ttr. 
Taırac&~ 1 adedi 6, 

., 10 acledJ .60 kuruttur. 

ı,.,. ====·=====~ 
1 &ahlbt A. C-loddl• aaraçoaıu 

Nqr&,.at M üdOr U: M . 8 am : K•r•)'~ 
•uıld .O ı yer: (H. Bekir ..ı a ,.oytor J 
A. Cemaleddl• laraı;oOlu matbaıfl 


