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GÜNDELiK SİYASI BALK GllZETES. 

Ta Bulgaristan 

r 
g42 y~lı buğ __ .. y, çav __ ....., ___ ,darı, y 

al Üne h_··.ı:.ı.-__ a tçe elkon 
Müstahsilin yemeklik, tohu~!lluk ve yemli" iit~iy cı bu karardan müstesna tutuluyor 

n Bulgar muhurriri ve 
meb'usu Dnes gazetesin
de ) n.zdığı bir makalede 

Sırpcılık ajanlarının "Tam Sır-
b:struı" gayesi uğrundaki yap- Ankara, 15 (Radyo Gazete- göre ekebileceği tohumluk hu-
tıklan tahrikleri hatırlatbktan si) - Hükumetçe hazırlanan Beher nüfus İ"İn ayda 20 hilo eh- 1.mbat, büyük, küçük baş hay-
sonm şu mü en.) ı yurtitüyor: ve Resmi Gazetede çıkan bir Y varı s.-ıyıı;ıına göre de Ticaret 

"Onlarm bu f .. aliyetieri his- kararnameye göre Milli Ko- mek//k Ve gemek/ik, ayrıca mÜS· Vekaletince tesbit edilecek sc- ı 
sedebilecck neticeler d ğurma- 1 runma. Kanuntına müsteniden nelik yemlik hububat verile-
&, faıkat bir takım endi. eler, memleket dahilinde gerek 941 tahsilin iktidarına göre tohumluk ccktir. 
uyandırdı , e, hayırlı bir ıaksU- yılı mahsulilı.dcn olup henüz el 1 •• Hububat rekoltesinin ve el 
lamel mah ulü olarak, Bulgar ko~ulmamır;ı bulu!la!l ve ge.rek Ve ılayvan SBYISll'ta {fOre Senelik koyma hükmüne tabi hububat 
halkının birib lerine sol ulmu- • 9~L Y~.ıı zarr,u:cıa ıstıhsal edılcn .•Tt:•mlik hubıcb .. t ı:eı ilece miktarının tahmini tarlada ve 
larrına ,.e du.ha kı birlt ıneleri- ve mustahsılın yeme.klik, to- n tesbiti haımanda yapılır. Tah-
tne h~"t etti. tş e 0 "Hayır-, humluk ve yeml'lt i tiyacından • min ve tesbit işrTicaret ve Zi-
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Fatihte ki Şehitler A.. bidesi önün ·· de 
yapılan mer a im çok hazin ol "u 
Kahraman hava şehitlerimizin hatıralarını taziz için dün Fa.. 

tih Parkındaki Tayyare Şehitleri abidesi önünde büyük bir mera.
sun yapılmıştır. Merasime vilayet ve Belediye erkanı, Türk ~ 
va Kurumu ve mzııay memmpları ile yüzlerce halk iştirak et· 
miştir. 

Sabahın erken saatlerinden r 
itibaren kahraman kara ve ha- ı 
va subnylanmızla, yılmaz asker 
!erimiz ve talebe, Fatih Parkı
nın geniş sahaınnı doldurmağa 
başlamışlardı. 

Merasim saat 14 te merasim hahlann" maske! rinı yüzlerin- bütün buğday, ~avdar, nohut, mısır, her nevi darı, kaplıca, yu- rant Vekfaletleri tanCfından müştereken hazırlanacak talimat
dcn alarak, bize felakett n b:ı~- laf ve arpa mahsulüne hükumetçe el konmuştur. Ticaret Vekil- name csas1annn göre valilerin nezaret ve mesuliyetleı i altın
ka bır MY Petirmiye sırf sui- leti liizum gördiiğü yerlerden llizum gördüğll zaman el koyma da y::ıplır. Diğer maddeler de bu cihetledn köyleıde hangi e-
niyctlerinin ahtapot gibi dal bu- hükmünden istisna edcb:lecektir. saslara göre tesbit edıleceğine clairdir. 
daklarını meyd na kc,ymak ha- . Ayda be~er nüfusa. ilst üste vasati olarak 20 kilo ekmek- ırny ihtiyar heyetleri, kır bekçileri1 jandarma ve zabıta 
Ctikati bu suretle görelik. lık ve yemeklık hububat, müstahsilin vesaitin~ :e iktidarına kuvvetleri tahmin, flısbit ve el (Sonu Sa. s, Sil. 1 de) 

Bulgar l: vmi "tamlık" fıkri- •Heeff.Offi&eı~~5'04~~~~M4HM~~>OC***~~tet~~.e<:MM~~CGıecı&oooooCM<M .. ~~ıtoHi"4~~HM~MM*MM~..-
i işte bövle kryıtl>ızııkl!l J·arşı- --------------------------------_,_ _ _._ ________ .;:_._...____....__ ___ _ 

1 komutanı taı·afından açılmı, bu
nu mi.itcakip ihtif:ıle itirak eden 
ler aziz sehitlerimizin manevi 
varlıkları huzurunda bir cfakika 
susmuşlardır. E"vela ordu n:ı
nuna kürsüye <;ıkan hava subay 
larımızclan üsttcğmen Ahmet 

600 bin Fransız esiri 
Alman harp iş!~rinde 

kullanılacak 
lıyor ve kendi ine yol ,.,, · termı
ye cesaret edenl rdo1 daha yül:-
5>ek b r fikri se\ıycde bulundu-

'\1Unu i bat ediyor. Onlnrın tav
illye ettikleri yolları tutmuş ol
e ... vdık bize ·nbanrı nMbct ve 
anabutlara d~ gidecektik. 
O yollar bi · zaruıi olarak, ma-
2imizdc-n uzaklaştırnc lı:kırclı. 

Bulgar kavmi, tut ılacak biri
dk yolu kendis·ne osteren bir 
§uuı· sahibi old11ğunu meydana 
koydu. Bu yo "T.m Bulgaris
tan" (Bul rie !ntegr~l ) d
:rolan içind sağl m surette teş
kilfi.tlanmL<; bir Bulgar devleti 
yoludur. Ancak Tnm Bulgaris
tan (Bulgarie tntkgrale) dir ki 
liizim ka\"lllllllı.:ı:e parlak bır is
tikbal temin edebilir." 

Bulgar muharrir ve meb'usu
nun bu makalesi Balkanlaı daki 
Slav dünyası i~in bir ma,·a
nın ika-bartıcı tesirleıi hüküm 
sürdüğüne ve Bulgn.rlann bü
yük bir hUlya. peşinde Jrnşrnıya 
ibaşladıkların:ı. aldatmaz bir i~a.
ret teşkil ediyor. İlk anln ılan 
hakikat Sırpların Bulgnrlan, 
az çok zavahiri lliUhafazn etmek 
.tizerc, Sırbistana: ilh:ı.ık etmek 
dçin propaganda. yapmJ§ oldırk
landır. Bulırnrlann bu propa
gandaya yanaşmak istemedikle
ri de görülüyor. Fakat onların 
Sırp propagandasına ıkulak tı
llcnmalan esas itib:ıliyle bu ta.h
Tikleri tasvip ettiklerinden ileri 
gelmiyor. Açık surette görüyo
ruz ki Bulgarlar, mU\·akkat ola
r.ak ele geçirdikleri üstünlükten 
istifade ile, Sırplann propa,g-an
dasım oonimsemek istemiyor
lar. Sırplar Balkanlarda. Sıı:n 
hakimiyeti ve ınamı altında bır 
Slav bloku vücuda getirmek için 
c;elı~rken Bulgarlar bu:.ıu Bul
garistana mal ediyorlar ve Sır-

Hlliıeyin Cnhid l'AI.(IN 
(Sonu Sıı. 3, SU. 2 de) 

RUSYA'DA 

Cen p cephelerinde 
cern muti rebeler 
' devam ediyor 

o 

Ker d ü mek 

o 
Ruslar y ni mevzilere 

çekiliyorlar,. Alman 
hava kuvvetleri küt le 

halinde saldırıyor ----o 
Harkof kesimine biiyük 

Alman kuvvetleri 
yıgıhyor 
-o-

Alamanlar, 
yeni bir top 
kullanıyorlar 

Ankara, 15 (Radyo Gazetesi) 
- Rusyada karşılıklı yapılan 
taarruzlar, günün mühim mese
lesi olarak takip ediliyor. Gerek 
Almanlar, ger k Ru~lar, yaptık
ları hareketlerin geli~mekte ol
duğunu iddia €eliyorlar. Rusy:;.. 
daki hakiki durum anlaşılama
mış olmakla beraber ilkbahar 
taarruzunun başlamış olduğu 
söylenebilir. 

Gerçekteki Alman taarruzu 
hazırlık mahiyetinde telakki e-ı 
dilmektc ve büyük tabi·,ıP. hare

(Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) 

Bu m a d dele in i hi ... ar 
hazırlanan k a n u layinas 

VE 
it na alınmaaı hakkında 
ın esaslarını bi!diriyoruz : 

Layihanın hedefi, hem devlete gelir kaynağı te'min etmek, 
hem de müstahsile hilesiz çay ve kahve vermektir 

Ankara, (Yeni Sabah muhabirinden) - Çay ''e ka.lı.V'enin inhisar altına alıriınası hakk1ndalki 
kanun layihası Meclis ruznamesine alınmıştır. Layilıwn es.babı mucibeHıne göre keyif maddeleri 
ol malan itibariyle tüfün -Ve içkiden pek az fa klı ..,ı.ıifı uın 'ah ·f.' l it J w fJşmm in.his ı• 
altına alınması Devlete yeni gelir kaynakları temin edeceği gibi bu ma.ddelenıı mıistehlike hilesiz ola
rak arzedilmesi de lemin olunmaktadır. 
Layihanın esasları şunlardır: '
Her nevi kahve ve çayın is- ı r-------------.. 

tihlak için Türkiveye sokulriıası, l R f 
haliule veya şekli değiştirilmiş . a u 
olarak yurt içinde ı::al!lma.~ı dev- ili Orbay Ma rtinik müzake -

releri dolayısile 

Akbaş, bugünün kıymet ve öne
min~e~ ba~setmiş ve ezcümle Bunl rın j t•h 
dem ıştır kı: ı 

"Her yıl olduğu gibi bugün de İnşaatırıda Ç EŞtJ• 
ml"ıbarck şehitlerimizin aziz 1ıa-
tıralannı nnmak için burada top rılacaklaı·ı ayr ca 
l mış bulunuyoruz. Mert yara- b•l ~ • • 
dılışlı, asil ruhlu kahraman ha- l~l 1 yor 
,.a f'ehitlcrimizin manevi 11. arlık Mosko\ a 15 (A.A.) - Cenevt 
ları karşısında hürmetle eğilir- ıt•don resmı U,ııs ajı.nsına gön.. 
ken şehitlerimizin bir sembolü derllen bir nie-'=>ajda kaydedılfü. 
olarak gösterdiğimiz bu taş t{l ğiııc göru Al.nmnrarun GOO.Oot 
ayni gurur ve ayni duygu ile a- I<'rau.sız sirini harp iı;ılcı"indt 
yaklanmış bize emanet c<lilmi~ kulla.nmnsmn mi.hıaaue E.-dilmiş. 
tir.,, tir. Bu ırnn gizli tt. l J bını 

Buhdan sonnı. sırttsiyle Parti çalı5ılaca.ktıı. Çünkü tJöyle bit 
namına Haseııe lJgaz, \'ilfıyet ve tedbir yalmz mevcıtt beS ncbni 
Belediye namına Cemalettin J."'a- leJ- nrn~ayelcyi ciei:, ·ı, a• ni zt?l. 
zıl ve Ünin~rsite namınn d 'l'lp ıı1:ıııda AJmanyamn eı" i l. gi.. 
fakültesinden kvni K · l:alı- ,d -n i Qldıı;'.:u taahhütlcı e dt 
ram an şehi1.lerimizin aziz hiitı- :ıykındu. Mesaj .ı bu eslı lcri• 
ralarını bir ktıre daha yad<.>t- • ı rck ı:mı k cc}Jlıe ·iıı<lc, gtrtksf ! rnişlerdir. Şımali Afrikada Alman yükse> 

Bilahara ::;ırasiyle yiğit asker ı kum. ndanlı:'.:11nca gfü:,teıllecck o 
Ierimizclen mütesekkil bir kıta ı Jnn yerlerde istihkam in" nbn. 
ile polis müfrezeİeri ve mektep- ela İcullanılacağı iUi.ve ı&lilmel~ 

(Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) tedir_ 
let inhisan altm<ladır. Bu inhi- ı 
sar İnhisarlar Umum Müdürlü- j 
ğünce işletilir. 

Türkiye dahilinde yetiştirilen 
yaş çay vaprağının işlenmesi, 
kurutulması ve bu maksatla yaş 
çay yaprağının satın alınması 

Londra Büyük 
Elçimiz dün Mr. 
Çörçil şeref ine .. 

bir öğle yemeği 
v erdi 

Amerikanın istekleri 1 Piyasaya çok bol 
ı - :~~~~:~~~~~~~ Am•- kiğ ıt çıkarı dı devlet inhisarı altındadır. 

Her nevi kahve ve çayın kilo
sundan alınacak asgari ve aza
mi inhisar resmi İcra Vekilleri 
Heyetince te.~bit edilir. 

Bu maddelerin nerakende sa
tış fiyatı iı;lerine yukarıki fık
raya göre tesbit edilecek had
ler arasında inhisar resmi ilave 
edilmek suretiyle İnhisarlar U
m um Müdürlüğünce tayin ve 
Vekale~e tasdik olunur. Pera
kende satışlar yurdun her tara
fında ayni fiyatla yapılır. 

İnhisarlar idaresinin farik a-
( Sonu Sa. S, Sü. 3 de) 

-o-

Ziyafetta iki nazırla 
hariciye erkam da 

bulundular 

2 - Adadaki mühim üslerin p k d .1 100 l ,. . k ~ .... 
muvakkaten vcalmesı, 1 era en ecı ere to11 am ralaı ag td• 

3 - Harici muhabere ve mm·a- d .... /d " h /d • d • IJ / 
salanın Amerikanın kon- Bgl lUl 8 e pıyasa li U Ull8UllgOr 
trolünc terki... Son günlerde piyasa.da gerek nı.ektup ve istida ve gerclrne am-

Amerika 
ağır basıyor 

-0--
Vt.)i•mn bu hart>kt>ti haunedip 

etmiycooği belli değil ! 

balii.j, sargı vesaire gibi kağıtların az'.!lması üzerine kfığ1t ve mu
kavva ithalatçıları hirliği şehrin bu mübrem ihtiyncını karşıhmak 
maksadile ihtiyaç sahiplerine ıalelhesap ka!;11t tevziine kar.at ,,. rc-
rek tcvziata bagladığını yazmıştık. (Sonu Sa. 3 Si.i 7 de) 

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

Londra, 15 (A.A.) - Tür
kiye Büyük Elçisi B. Rauf 
Orbay, dün Bay ve Bayan 
Çôrçil şerefine bir öğle yeme
ği \'ermiştir. Yemek, gayri 
resmi olmuş, nutuk söylenme
:ıniştir. Davetliler arasında 
Hindistan Nazırı ile Bayan 
Amery, istihbarat Nazın 
Br~nden Bracken, İngiltere
nin eski Türkiye Büyük Elçi
si Percy L<>l':ıine ve Ledy 
Loraine, Protokol Şefi Sir 
J ohn :M:oll<!k ve Hariciye Na
zırlığı Daimi Sekreteri Sir A
Ieksander Kadogan'ın refikası 
Ledy Theodesia bulunuyordu. 

Ankara, 15 (Radyo Gazete
si) - Amerika ile Fransa nra
sındaki münasebetler Martinik 
müzakereleri dolayısiyle, mü
him siyasi olan mahiyetini mu
hafaza etmektedir. Malumdur ki 
Amerika, Martinik'e bir heyet 1 

yollamı~ ve oradaki Vişi komi- ' 
seriyle doğrudan doğruya mü
zakere kapısı açmı5tır. Ameri
kanın Vişi komiserinden istedik 
lcri şunlardır: 

Han . 
•• y zle? 

Un verilmemek suretiyle cezalandırılan on 
yedi fırıncı karara itiraz ediyorlar 

H aftada bir gün ekmek yerine patates dağıtılacağı 
hakkında dolaşan şayiaların aslı yolıtur 

Noksan vezinli ekmek imal ederek tas~ ettikleri unlar}a .~~~tıkları ekmekleri 1karnesiz ve 
fahiş fiyatla halka eksik satan 17 fınncıya venlen unların kesıldıgını yazmıştık. Mevzuubalız fırın
cılar dün sa.'bah Belediye lktısat Müdürlüğüne müracaat ederek bu cezaların haksız olduğunu bil-
ahmisler.dir. 

BALKAN TÜRKLERi 

Avarlar - Beşenekler 

llmi aro§Urmalara d3yanan bu dil&ate ~yan ve çok klymetli 
tarih etudünü zevkle takip edeceksiniz .•• 

arın Neşre Baş yoruz 

Belediye· İktısat Müdürlüğü 
bunlara verdiği cevapta, bu ka
rarın Belediye Teftiş Heyeti rn
porları üzerine hususi bir ko
misyon tarafından verildiğini; 
binaenaleyh, Belediye Teftiş He
yeti Müdürlüğüne müracaat et
melerini bil(iirrn.iştir. 

HergQn ekmek yiyeceğiz! 
Şehrim.i.zue Gluten ekm:eği i

ma!i için tahsis edilen fınn f aa
liyete geçmek üzeredir. Bu mü
nasebetle dün Bölge laşe Müdü
rü B. MUmtaz Rek'in riyaseti 
altında toplanan Fiyat Muraka
be Komisyonu, Gluten ekmeği
ne fiy-at tesbit etmi§tir. Buna 
göre lbu nevi ekmeğin kilosu 

(Sonu Sa. s, SU. 4 de) 

\.. J 
INGILTERENJr\J 

KARARI 
-0-

Madagaskarda ge~ 
neral Dö Gol ile 
işbirliği yapılacak 

o 
Diğer Fransız adalarınm 
da dö Golcülere ilt ihak 
edeceği ~nlaşı lıyör 

Ankara, 15 (Radyo Gazetesi) 
- Londra hükumeti, :Madagas
kar işinde General Dö Gol ile 
işbirliği yıa.pmıya. karar verıniıy
tir. Bu karar bildirilmi§tir. İn
giltere hükfuneti, adada. mevcut 
Vi§i hükfuneti yecine Dö G')l 
teşkilatını ikame etmeyi iste
mektedir. Bu suretle, Madagas
karla birlikte Martinik vesair 

1) 140 bin tonu bulan Fran
sız gemilerinin Amerikaya kira-, 
lanmaı>ı, 2) Martinikteki mü
him üs ve mevkilerin Ameri

~~~~~-.. ~~~~~-
Herhangi bir seb eple primleri ve ya ~ 

sür primleri ödenmeyen her nevi 
hayat sigortası mukavelenameleri 

inkıtıtaa uğradı 

Gelecek kış sıkıntı çekmiyııceğiz 
j"veni Sabah., ın Ankara muhabiri nden:f 

kaya. kiralanmaı:;ı, 3) Radyo da * Yeni bir kararnameye göre bugünden itibaren her haııgi 
dahjl olduğu halde harici muha- bir sebeple primleri ve paso primleri ödenmıycıı her nevi ha 
bere ve müdahalenin Amerika yat sigorta mukavelenameleri iııkıtaa uğramıştır. 
uarafından mürakabe altına alın ı Bu sigortalılnrm inkita, devresi esnasında vefatı halinde 3 
ması ..... •senelik prim ödenmemiş olsa dahi inkıta· tarihine karlar tahak-

Vişi, gemilerin Amerikaya ki-' · kuk etmiş riyazi ihtiyatlar bu tarihten tediye tarihine kauar he
ralanmasını Mütareke şartlarına sap edilmiş teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenecektir 1 

aykırı ~ymaktadır. Bu arada İnkıta' devresi içinde harp hali mevcut olmaksızın askeri 
Amerikanın Vişi ile temas etmi- vazifede iken ölen sigortalıların hak ı::ahiplcrine karz mebtağla
yerek Martinik komiseriyle mü- rın 3 bin liraya kadar olan kısmının tamamı ve fazlasının ri
za.kereye girişmesi de ihtilafı mu ihtiyalı verilecektir. 
cip sebeplerdendir. Gazetelere Ödenmemiş primler teahhur faizleriyle birlikte vapılnn tedi-

( Sonu Sa. 3 su. 5 de) yeden tenzil olunacaktır. 
Gelecek kış sıkıntı çekmiyeceğiz 

';..~ - . . . 
Umumi Meclis 

dün dağıld, 

1 * İaşe Müsteşnrlığı önümüzdeki kış mevsiminde gerek gıda 
1 
çarelerinin, gerek mahrukatı tedarik, bunların fiyatlarını tes-

Fransız adalan da Dö Gol'cüle- Beledi,lle fcvkafüde vaıiclat fı
it ve tevzi işlerini teşkıllitlanclırm:'.!.k mnksadiyle kararlar at
ak üzere tetkiklerine devam c mektedir. Mıl teşarlık bu tetki
katı yaparken ele aldığı her madde hakkında alakadarlarının ve 
htisas salıiplerini, buraya davet ederek mütalealarını almakta
dır. 

re iltihak edecek demektir. büt$:esl 2.142.MG lira oJarnk 
Dö Göl'ün Nutku kabul cdlltU 

Fransızlara hitaben radyodı (TafsilU 2 nci sayfrunızdadır) 
{8onu 8 • 8 SU. 15 de) ~~~w:;r:;~~~""h':!;:~~~~~~ 

, Şimdiye kadar banka direktörleri, ynğcılar, bun tacirleri, 
canlı hayvan tacirleri, mahrukat tacirleri ve cliğer alakadarlarla 
yapılan bütün konuşmalar tamamen isti:::ari mahiyettedirler. 



~ayfa : ! 

tEezaıı: C. PETP.lE Bt. -7 - Cwiron: H. Cahid YALÇIN 

Maa.ttesslif, lngilb: ve Brlta.nyanın ne işi vardır? İn
!Fransız deYlet adamlann.ın Al- giltere Birleşik Amerika Dev
;ı ynd& mutedıl fikirlı kütleyi letle.nn.in , amcğini takip etsin. 

un etmek için bır y yap- bi kazanmış olduğu için, ar-

T n münakalab 
Haziran n ilk haf· 

ı la Almanyayı ergeç milf- tık gayretlerini kendi imp:ıra.-
1 i .e · kucağına ağa. moo- to!'luğunu geliştiı':mek gayesi 
bur eklerini anlamakta ku- üzerinde toplnsın. CW:ip diye 
'sUr ettiJ leri vak yalnız buna kabul edilen m eki fiile koy
inhissr etmedi. mak için rastgelinen zorluk ar-

Alman propaganda tesirini tık öyle çarelerle infirad temin 
gülünç göstcrmeğe meyyal olan- etmek kabil olmıya ğının çar-
lar Versa.y muahedenamesini çabuk sa.bit o demekti. 
tezlll hu da yapılan pro- Tarih te infir&d kabil bile 
pngnndanın muvaf (akiyeti hak· bunun neticesinde hlısıl o cak 
l:ında uzun uzıu düşünmelidirler yalnızlığın muhteşem addedile
Bu anlaşmanın bir çok kusurla· bilmekten ç uzak olacağını 

Belediye F ev alide Varidat Bütçesi 
2,142,546 lira olarak kabul edildi 

Okılyacuüınmızda Sal hattin 
Ersoy yntyor: 

- Gcloxek kıi bir kömilr, o
dun !Ikıntısı çekihn için Be
lediye §imdiden harekete gcç
mfştlr, ~ Pazar günQ üç, bC(I 

taunda ha yor 
Avrup:ı.yla İstnnbulun muva,. 

sa.lfit.ıııı temin eden Merıç ile 
da: n.ehiricıi üzerindeki d 
yolu !köprülerinin inşam 
edilmek tize..~. Arda üzerinde 
yap • <>kı.n. yem demiryohl 
köprüsilnün mŞ3$1na bnşlımo 
mıştn-. Köprilnün Ou y içerisin.
de bitecePı tıahmin edilmek · 

n olduğunu ve Utrecbt V1- isbat ediyordu. Eski asırlarda., 
ya.na mu enam lenn zaman.: zaman, lııgiltere hava -

istimlak borçlan için 200 bin llra aynldı nrı s Vıllde Bendirut git i!c. 
Bcl.:rad <ll'1X!.nDkr.ı içinde eezdik. 
Orada binlerce kuru atacın yat-
makta ve gUbaıe olmakta bulun
duğunu gördf.l.k.. Bana kalırsa, 
Bclediye, Şile \e Y lovad:ıiı. .tz
mıtten odun getirttiği gibı Bclgrad 
orm ularından da bu kurumuş 

şagı bulundu }' kart rın tesiri e stil l rdan 
teı Jık. li"aknt bu, cı j ıua- kuıtul.muştu. Fakat j elken yc
hedenamesınin sadece ıt>Inı zık- rine ıstimin kaim olması bu ta
rOOildigi znm n aıer bır ln- bii hınuıyeyı ortadan kaldırdı. 
gilizin yilzünün kar rnuı.sı için Bwtwı üzenne, uçakların tedri
bir sebep ~kil edemezd1. Her ci gel~ eri Brıtanya ad. lan
ha.lde, rnuahedenamenın n.razı- m Avrupa kıtasuıa da.ha sı}{ı 
ye a·t şartları Rusya ıle Ro- surette bağla ı. Bu perden 

lstan Umunu eclisi dün t 14.30 ikinci rem vekili 
~·Abdülkadir Ka.rnmilrsel'uı re.isliği!Aie toplannuştır. ~ ceJe&. 
mn zaptı okunal'Mt aynen kabul olunduktan sonra ruznameye 
geçilnllş: Üsküdar, Kndlköy ve Havalisı H<tlk Tramvaylarının Is
bnbul Tramvay İdaresine devri haıkkındık.i b'·tçe. Kaıva.nin ve.&
tısat Encümenleri mazbatası kabul olW'1Jlıı...<rt.ur. 

müzakerelerine devam etmel'. ü
zere beş daikika tatil edilmiştir. Avrupn il İstanbul ar ·,_ 

~.ilncii <Jclae 

ı wrı naklettınnelidir., 

le} :o: tı n ~ 
haftası ı~J.e ~ 
lıvaca<Tı ku·wt:tle ta! 
mekteilir 

·---
manynyı keyüh keyıflı p a- do yı askeri infirad bir imkfm-

Miiteakıbcn Umumi Meclis evlendirme ışleri ıçı.n 17.376, 
~ika tatil edılmışt.ir. Haserk.i h st hanesi 314.812, 

Meclis üçüneü celSemni birin
ci reis vekili B. Faruki Dereli
jnin reisliğinde yapmıvtiı'. Bu 
celsede Belediye ve VilAyet mill
haık idareler bütçelerini tetkik 
etmiştir. Buna nazaran Karna
~ müesseseleri bütçesi 2 mı1-
yan 660 bin, Darülioeze bütçe
si 200.017, Şehir Tiyatrosu bUt
çesı 196.293. Konservatuar büt. 
çesi 126.312 lira olarak kıahul o
kmm.uştur. Bundan aonra 1942 
yıh Belediye ve Vıli.yet bütçe
leri tayini esami ile l'e)"e ko
nulmuş ve müttei*aıl kabul 
edilmi§tir. Umumi .Meclisin nı
ea.n deYresi içtimalanııın son 
celsesi olması hasebiyie, bu tup
ı..,-:ı tıya ıait zabıt da okunarak 
ıka:bul olundukta.n 8QDnL Vali ve 
Be:1ıed.ive Reisi ~ gelmit 
ve ÜGUncil iatiliap devresinin 
dördüncü senesi n!san devresi 
içtima.mı tamamlıyaıı Meclise 
~ür ft vedl d»tıiştir. Mü
tea.laben UJllHlli lııfectiıs dağıl
mıştır. 

-=I SPOR l=
G818f8S8ray - Fenur 

spor· bayramı 

ııw;ı olanlar tarafından ip zlık teşkil etti. Bu şartlar i-
itibanyle fen dd ı çınde, İngiltere ı kom uların 

Güliinç olduğu a ·ikaı b dan ıyaset itibariyle ayrı kal-
nan mali şartlar ıs çok m ı arlık ortadan 
geçmeden tadil edıl.ıı?Ui kalktı.. B• tarzda düşünmenin 

celsede Belediye mas- Cerrahpa. a. 319.453, Zühreri 
mf bütçesinin müzakeresine h8stalıklar teşkilatı 1.276.012, 
ba.şlannııştu. Bütçe encllıneni- Veteriner ışlen 30.539. Fen ig.
nin lnzırladığı mazbatada Be. leri 394.138, lma.r i.iteri 106.844, 
lediy.e iktıaat. işleri için 146.995, ltf aiye mütlurlilğü 465.504, 1s

tinıl8.k işleri 759.877 ve mubt&
lif ınasraflar için. 2.065.462 ll
nalık tahsisat kabul ediluı~ 
dir. 

----o---
Köpekler tarafmda 

parçalanmış bir çocu 
cesedi bulundu §eyden evvel ı:;unu duş.. kuvveti tedrici urette kendi · -

ki 1914 te harbe Alma nı hissettirm ğ adı ve res-
Jamı§tır· Harbi ka~b mi po ıti da d ayni değişik-
man, cezayı öd mem bıi lik gö~ çarptı. 1925 te, Sir 
idi.· Almanlarla bazı cnebıl~r Austen berlain hem ri
bu olayı unutmayı ışlerm uy· l~nd n 1920 de verilmiş o!ma
gun buluy9rlar. sı lilzım gel yı elde etti. 

Kısa ömürlü inkişıı.tını takıp Y&ni Rhine'i garanti altına aldı. 
etmiş olan sefalet, Fransa ıle ı 14 sene sonra. da k · rdeşi. bütün 
çıkan müteaddit ihtılilw: akıl Britanyalıların· umumi alkışları 
ermesi imkfınsız bir umumi ha- ortasın a Leh1stanı, Romanya
yal sukutu ile biri ıu İngiliz yı ve Y ımuı13Ulnt garanti etti. 
efk:uı umumiyr-sim ·crsa uz- v·d . muhakkak kı bir de-
la sını tenkide ttııdi; te dönmü.'}tÜ. 
Alman propngaııd ı la •ı<:r tıı- Di.ğeı taraftan bırt.ıl:lm kını-
ra.fını tamamladı. 1 te böyl" bır reler \"tl.l'dı ·ı Buyük Britan~a
yola sevkedihni!l 0 u •hinler nın hır zabıtn m munı. yahut 
ilk Nazi muwffakiye ~n.ne :e- daha zıyade, onun "Cıhanşü-
min hıwrladı. mul tey . ı , gıbi hareket 

Maamafih, Alnı nların Bt ~t - Uğıni gormı-k ıstıyotia.rdı. 
Litovsk'da ve Bükreste koyduk-
ları şartlara ·nazaran, nl nu I Bunl nn i :inde ~ vu, en yük-
Vcsay muahedcnam ini bıı· ci- k saıkl :rle böyle Üo;ünüyor-
ııayet diye tas'\'ir etmelerı mi- lanlı lt'a t onlarııı idealizmi 
nasız ve faydasızdır. rustakbel de ınfiratçd· rm hodkWxılıklan 
tarihçilerin Versay mu bedena- ko.cl&r gayrı anı li ıdi. Yalwz 
mesini bir ıınta dıye ter kki et- parJamentoda top yacakları rey 
meleri çok daha muhtemehiır. adedi nıüliı.ba.zas.iyl hareket e-

Yağ ~e pi
rinç tevziatı 
bugün sona 

eriyor 
Bu maddeler, halka 
Pazartesi gününden 
itibaren dağtlnuya 

başlanacak 

Bu defa şehrimi2 piyıasasına 
çıkanlcak olan 4000 teneke Tur
yağ ile 410 ton pirinci mütcmet 
bakkaHara tevziatına ba.§landı
ıhnı ya.muştık. Tevziat bugün 
sona erecektir. Evvclki gün his
selerini ıalan müt.eımet bakkallar 
semtlerindeki dığer iba.ldaillar.A 
ciı'olan niebetinde tevziat yap
tıklarından bazı aemtlarde hal
ika ~~.Pazar
tesi 2ÜUÜ bütün &emtlerdıe tev
ziat yapılacaktır. Evvelce de 
•ıudığmuz gibi bu dcl'aki tevzi
atta. ekmeJlr. karneleri esas tutul
muştur. BUna göre ailfua bqa
na yarım .kilo pirinçle 100 gram 
Tur yağ verilecek.tir. 

Akıntıya kaptlan bir 
sandal 

Bu nokta.da, BtiyUk Bı tan- den k rkak l arıcıye nuJrlarının 
yanın hnrıci po!iblrnsını ıd:ıre yaptıkl rı gıbi. bu müt.alea if. 
etmesı 1 wm prensıpter m v - rat ardınlaca olursa Avrupa 
na b>ymıili pek eh•·m.mıy · ı he\- d '"l lerme h~c; anu :ve ta\ep 
iuliı. Çünkü Versa:y dan son~- e ·oom old klnn birtakım na-
1.i müteakip hilki'tnıctlerin hattı ıh tlcr ven k ''e bu nasihat
harck tleri ancak bunlann zi- ı~r kabul edr•m"yinee dah fa~ 
yası altında adilane bir hükme '" yJer vennek mi.nasını ifa
maruz tutulabilir. Bu hu tLc;ta de ederdı. Bu vüzden memleke· 
en evvel Lord Bohng Brocke'uu tin pr&"'tiji a.aaldı. Ulzumsuz 
biı· makalesinden bahsolun.ıbi- k~<mlaların netic~i olarak 
lir. O şöyle di)ordu · "Şum .ını kom ula.ıı kendısinr- ve birbirle
hatırlamalıyız ki bız Avrupa riııe kızdılar. Bu tarzda bir poli· 
kıtasının bir p&rGası değihz. fa- Uka tarafblrlığı edNUe,rir. Kil
kat ona komşu oldujumuzu lıic; letler Cenu_yW ve koll~ktif cm
bir zaman unutmamalıyız... Bu niyet namına bunu yapbkları ve 
miı.aleadaki hakikat son ıkı a.a- olaylar na.zariyeye uygtuı çıksa
nn icatJariyle sarSılmadı, bdl- idı kendfü."l'ioı haklı göstere· 
kis kuvvetle!ldı. l "ı te, Ceorge ceğı doğntdur. 'Maattt .. 'eSSlif, 
Ca-:1nmg harici bir diploma.si 1 Mılletler Cemıyetı ~bir zaına.n Rıhtıma çarparak 

parça parça oldu 
vaz"fesi deruhte olan nıüeasis!P.rinin :i.steıni9 oıduklan 
amc.ı ının oğlu Stratford için gibı çıkmadı. BUyük rlf'vletlerin 
bazı talimat kaleıne aldığı za- hep ı hıç bir 7AtUn onun Aza
man, şu mülaha.zalnn ılave etti: hk arı arasında topıa!1madıkla- Ali adında Birioin sandalı diln 

sabah 7 4 ıw.ın.anılı Şir.k«.i Hay
riye va.pwıınun dalgasına. kapt
la.?u Abntıbarnunda sahile 
çarpmıştır. Sandal tamamou 
parçalannut, içindıeldlfr civar· 
dan yetişen sandalcılar tarafın· 
da.n kurtanlnıışt.:ır. 

"Dünyanın ulbtmu korumak rı ı~ın fiitıyatta ~h•tetler Cemi
İ.ngilterenin sı:yasetinın en bi- yctı henin yürüyemeden .. koş: 
rinci hede!idır. Bu gaye ıçıu. <'.n turmağa k llrmak teşebbü~~ 
eV\ el yeni yenı munazaalar yalııız .o~ıun muvaffakıyet ıhti
çıkmasına elimioocıı gelen Aza. mallerun . uaı.o:1~~J~ k~~ad.ı, 
mi gayretle m~ı olmamı& kap muvu.ffakıyetsız ıgınm butun kR 
eder. Saniyen mevcut ıhtil:ifla- bahatl rını en hnfıs tarnftarı o
rı. dostça. tiıv~sısut St1ref:iyle ya- lan Büytlk Brıta!lyaya yükledi. 
pı' ası mümki.tn olan yerlerde Hi<c bir büyuk \iet ad1mınıa 
oı dan kaldırmak. Salıaen' böyle bir şeye nsüısaarle tmnme
bö le bir iimit buhınmıayan yer~ · lamın gelecegı söyler:ernlır. Çünkü henil2 sana bir şey söy
lcrdc, ihtilaflaı:ın dairesini müın Fakat Sir Edward Grey'Jen son- liyecek vaziyette değiliz. İşin 
kün o1duihı kadar daraltmak. t"B fngılız HacicıyP Nezaıetme. doğrusu bazı fevkalide ahval ile 

biım bizim menfaatimız e- ir usten Chambei'lain ınüstcs- k~ıla§tık. Dün be.u şeyler ce-
yahut · teref 'ıie &musumw.u na olmak üaeı • buvU:k devld a- reyan etti ki bwılar senin ha)ra
:n: e edecek bir ş_cy olm yan damı gm-n~. Sır Auaten bnı, bizim bayatımm, hatti bö
hall rde tanı.fımır.dan hiç sar- Clıamberlaın Haıxıyc. Nazırı tün kumpanyanın ha.yatını de
sılruaz bir tarafsızlık mubaf32.a bulunduğu r dadır ki gerek ğiştirecek mahiyettedir _ İ.ft.e o 
etmek. Britanyadan ırerck Cenevrcdcn kadar. Daha. fazla bir şey söy-

" nefret en yük~ derecesine hyemenı ! • 

Takriben oluı; sene sonra, vumıştı. - Yoksa Ramador Ra.cast 
o amanlar "Büyük Elçi,, Bır-ha.ri ıye nazınrun iki hn.rp Hiudistanda bazı temsil vermek 

sıfatiy:le cihanşumül bır söhret a.ra.sındak.i devrede düşüneceği için bizi angaje mi etti? 
ka "anmış bulunan a.yni Strat- ş~y yalnız bun~an ıbanıt ~eği!- - Öyle değil ama onun gibi 
ford Canning Hariciye Neaare- dı. 1.9ııl t.e. Bntanya Kabıne~ı- bir şey 
tine bil' mektubunda &ôyle ya.z,. nin bir karan bütün dtinyada ki! - Vallahi usta, geldiğim 
:mışt1: "Sou derece sulhanu_. !ngili~ kralı tebeaJan.n.ı ot_onıatik memleketi Lir kere görmek i~ 

............. h ..ı..- kab J d nm dnirrıımı Hin..ı: .... __ go .. ...ii-.. 
daHnnmak atmsu. dikkat edil- sure~te nn~ so t ı ır r ve na; -&-- UUJwıu --
me:JSe harp tehlikesine götür&- sıl kı öyle de oldu. Londradaki de tiitüyor. Null yerdir. Güzel 
bilir ... ' Bu üç müt.a.lcaıun BiiyUk h~.rrumet ha~ci sıyasotinı Domi. mi, çirkin mi? Hiç bir şey bil
Britanya tarafından Milletlen.- nıoz:.la.rı.n mud&ha!esı olmadan miyorum ama Hindistanı ne
rası ~clere dair alacağı ta- ~ıp etmışt.~r. l' aJnız onları dense çok seviyorum. Beni ora
V'lT ~ vaziyet hayran kalınacak doğrudan dogruya al!kadar &-~ ~? ~ 
bir temel t.eekil edcceii nasıl in- den meseleler müstesna tu~ulln-u- Kimbilir, ı ..... :n.i de ben Orada ~ 
kir o2unabilir. Hele, diğer büyük Y?rdu· Bu Fntretle, 1904 teki &iÇi& --& 

bir devlet adarr.ının, müvcffa gılız - P'ranSlZ anlaam!lsı. -New- mU§Ullldur. Onun için oraya git 
Lord Salisburv'nin bil' mUtaıe- to!-'1!d1~ dan ba.şlra hrçbir Do- meye can a.tıyonun. Belki de 

r ı . mmıon a danuplmakaızın akte- kendi anam babam da oradadır. 
ası hatırda tutu ursa., onun fik- a··- ~; N--- ~· d L.,_ o:_ b c:ıirndiUA kadar onlan 
ri..nce "politikada en çok tesa:- ıu..u ''"'"· "..,... ~ouıRü&n .tt .r 1 an- >3lb ana - .1 .. 

düf edilen hata öltt polıtikalar sız ~lıkçılannı.n ~ m~e!fll&- ara.tınadınız. Sen de. Sara anne 
iberinde ı.sra.ı: f:tmelrtc baret ked.ekı haklarına a.ıt eskı ıhtl- de bana tam bir eYlit muameı. 

n 1 • lilın ne tnrZL\a. halledılmek i• si yaptmıs. Ama gizlemeye n& 
tir ... 

Maaıwüih, aşağı sa_yfalarda 
gfü.deı.ı geçırecc·gınuz de'.r eg.. 
nasında, taıaftarlar111ın 'muh
te"cm infirad,. adını vcrdıkleri 
po!itikanın lehın ınuttrual 
ses er yüksc.ldıgını ore .. gız. 
BuJlar soruyorl :dl Avı upa 
kıt ısının polı ıka.la.nyl~ Büyük 

tendu:R tebliğ oıunmuştu. 1901 lmum var! Ben öa anamı ba.· 
de Ru-,ya ile aktedilcn ve üçii> bamı buLma.k için canımı feda.
lü ıtilüfı meydana getiren uzla., ya h&2ll1DL Ah, bir oraya gide
ma da Doıninıun1ann haberi ol- bilsek -
madan kaı nı Jaşınıştl. Ayni se- F-erhadın 8.deta gooeri dol· 
nedeki Lahcy konferansı da on- muştu. Hii.şim donmuş, kalmış
la.nn i.ştirV.ld O~t\ksıZJ.O ida~ tı. Sara göz ya.şhtnnı ve heye
edilmişti. canını belli etmemek için başım 

çevinnisti. Bu Uç adam ayn av-

MasrafBü~ 

Belediye f ev.kalılde varidat 
ibiitç~ 2.142.546 liradır. Bele
diye fövkal~e masral ~ 
de yollar ve kö rüler · abna 
600 bin, Karakly ve G: k~ 
rüleri tıamiri.ne 100 bin. Barba-
ros heykeli ınşaa:tına 200 bin, 
istimlii.k işlerine 100 bin. istim
lak borçlanııa 200 bin ıira ·~ 
nlınışbr. 

Meclis bundan eonn. ~ 

r 

·~ - 08laı:..tray 
r pua T"Miip 1 eü. 

dlıa: 
Kulüplerimiz at-asında 17 5 

94:2 pazar günü Fenerba.lıçc sta. 
dıuda kutla.nrn.ak üzere bir spor 
b.1.vra.mı tcrıtip edilmiştir 

.Programa saat 14,30 da g~ıt 
resmiyle başlanacaktır; a.tıe
tizm, A. B, Gen~ ve mütekaitler 
araswda futbol mi.ısa.ha.imlan 
yapılacaktır. 

lslmleri aşağıda yrualı milte
kaıt futbolcu arkadaşlarunızın 
o gi.tn s t 14 de Fen ıt>ıa:h.çe 

d ~tdıye 
~ m;u u lı. 

cuk opekll"l taraf u 
lanmış bır vazıyet~ o 
:tur. .M lta \t.: ini \ 
adli &v~r ·arJ.D, Cilllj u 
kaJdırtnustır H <lise etı 
tahki:ka.ta: ba.<dannu.,.e:ı.t.ır. 

Kartsmı yaratamış 
Ga.talada knrt31 Cem" yı 

çakla. yaralıyan förın d 
mnsı dun neticelendirilerek t.l 
ay 20 c-ün h psıııe karar v 
m~tir 

MahaUebidsn zehirlenmi"! 

"Elbisevi 4 kağıda sattıktan sonra" 
, kulübünde bulunmaları rio& 

' olunur 
0-.ıJa.ta.'lara' dan: 

Ulvı A\o""Dİ. Ahmet Cemal, 
!Mehmet Naili, Ali. Burbıa.n, 
Vahi, Hayri. Nihııt, Arif, L. 
Mclmlet. Oberle, Mu.<tlih, ıntat, 
Edıp, Necdet HalidmL 
lmne~·ıı: 

ŞŞ 4l ur n aytık O!-k 
yediği mal .llebWm zehirlen,,. 
rek olnlüştrır. Oriııiıta. JI 
muay esini .Rl1•• .... ~.-. ... 

" O parayı çarçur etmedim ha 1 Şe
ker aldım ve satmaya bqladım.Ama 
işi yoluna koyamadık, yaldandım f" N 'm, Hamit, Ha.san Kfwııl, 

Ki:ı.dri, Caf..,"l·, P.ahir, R ~p. Cc- ' 
vat., Zeki, Aliettin S 1 hıh. Bed
ı-:, Fadıl, Ya.şaı, lSP. t Sn H, 
:Muza.ffer, Reşat, Ömer ~iy;ızı. 

kaldtrılnustır. 

Muhtaç yavruları 
~vlntllren b~ 
yetli!er st t\Sİ 

ı. 

SUdu, kısa boylu, aJ"f, Ostte yok. Sanlci elbiseden ı~i nşı.rmok 
~ ;yok, Yll.i te ben'1% 16 sula- daha mühim bir kabahatmiı gıbl 
l'lndb bir çocuk. Sorgusu yapıldık- kafnsını iki tarafa saDadL Cevap 
tun 60nro i~apaDl<lt ve zabtc. okua- veı:dI; 
au. - Kcıtıyyen başka bir~ alma-

Bunlarda uçlunun bir gece vak- dun bey agabey. Aletie:r YUrdJ, vnr
tiyle ~alıştığı marnngozhımcye gi- dı n,ına. Dotunmadun doğrusu on-
re bir un clbi8e oakhiı Ja- lara 
Zllı idı. 

T~ 'p Hf'lyt"4 i 

Ziya Gün dav sı 
Asliye Ddrdüiri Ceıca Hlldmi 

vnknyı t.ınlatmi2Sllll 9Ö'71ıedi. O. çe
limsiz koltannı ılcri ,._. hareket 
ettirerek s&ze başi•<it: 

f.JA-:; Pckl cibıseyı SOGra oe ;ıp- Duruşma3~a bir 
- Sokakta birisine diirt ıil'ava kişi daha gh iyor j 

attım. Doktor Ziya. Güıı'tln Gru-ı; •.sı-
- Yaptım işte bu ili t.tı amca, 

igstz ve parasız knlmışbm. Zaten 
daha evvel de i>u cKikUoda ~
yordum. Nasıl oldu bilmem. bir ui
rııyayım. ıut~a dedim. Baktım kal 
fa içedde. Başladun dereden temıe
den ko~ga . Vakit el)e7 lllÇ

o.lm~-tu. Dilkk 1 kapaD&caktı. Kal 
f.a ıle benber çıktım, o kepenkleri 
çekti. Beın de k bveye gi~ 
diye a y r ı ı nı w bir 90kaP 
saptan. Bira1: soma ,,_. dön
düm, zaten kepeııgin demiri çilrük
tn. Elimi soktwn. çektim açıldı. 
Girdim içeri ve işte o elbiseyi alı
verdim. 

- Pekı yalnız e1öille nu aldıaf 
Orada daha ışıne JJW&yacak aıeu. 
yok muydu? 

- Dört lira için Wa&n hınıalık te}e yaptıgı t.e..,i.sin t ... ·c.•lı du a-' ~·--------·--'-
edec mi'! Yoz.ık değil nıi, bak. gene snı dün d~\'JJD edı \İ tir 
7 la sabık.alı oleyQrswal Niçiu yap Celsa &na.':> nda , nrislcnlcn / 
tuı. bw\u? Selahattin •., ,.,"!'<'o "'n o'"'u , ... ·~-... ""' Rı.u,. 11 G(J. ' l 6 AY 
Bcıyounu büktü v.: Fahimau Şak rcan r.1al .. em 'ıe 1 
- Oldu bir kere .iBte. ded.ı. bır istida ile mürac ed •reJ.., j 1361 16 ı 1358 

ruız kalmıst.ım. Ana ,ok. baba davaya. müdahil ~atiyle. ilUhclk 
;,ok. T~ a. ko'M• twdelı Bir cd..?ceğııu bıldirnüşt;r. Onrver- R.ahir 
it ;yapmak içia p:ıra Üıafılıd.a. Elbt- sıt~ \iekili Refik Garbon F lıı. Mayıs I' '~15 

~ı dört kiixla satt&ktaa 90IU'a 0 maru:a lrenm riişte \-i.."'ll om •- 30 -· 
parayı çarçur etmedim bat Şeker dığuıı ileri siırerek bu ta 11----' 15 4:2 ~ 
t.ıldtnl ve s:atmağa başlwlım Ama reddıni istem.iştir. A)Tlı:a 
ili yoluna koyamadık, ya!Waadw çen celsede ~l:Wattlıı re 

Muhakeme, şahillerin celbi içın . ·ilı. Talat Gon Jitn ·Pr-
baeka blr &üne bu'akılcb. Suçlu to- ·kreri lir.yih lara kır 1 

, 0 : n 
Cuk Jandarma reCakatinde çıpilnt: • hını mahkerı .;e 
~arını ~~anla süriin U • Duru.~ın, F:ıhimruıın rU; vi.-
lı:.oridorlardaıı 'l'cvkifha s nıye 1 sıl ol.tıp olmadığmın tetkikı v 
nialilaşh ııw. nqe dogru ~":ayn iltihak et~ıp edemi}·eı:e-

TAKViM 

CUMARTESİ 
Gbel Olle 1Jundı 

t. ._! 4 .. 6. ; ~n1 

5.42 1~. Hl 17.cn v .. au 
Akıaa Yatll bnıı.ak 

·~-00 ı.;;ı 7.1 j Ezanı 

20.20 22.10 .l. ~7 Vı. u ı gınm karara oo~lanması lt'lll 1 

~--------------~----------------------'' ~gfme'b&rakıJruıştır. ·---------------.......,""'"'' 

r =HİNT ESRARI= 1-~i~ il 
n sebeplerle büyük bir heyecan 
geçiriyorhı.:rdı. 

Ferhad bir aralık, Saranın 
göZieriııdeki yaşı farkedincc: 

- Ne o, ne vnr Allahaşkıoa:! 
Başuıwda bir fellket mi dolaı
f.IYor? Neden ağhyonıunuz. 

Hilşilİl, birden ayağa kalk&· 
rak: 

- Ha.yır, hayır canım .. bili.
kii>! dedi. 

Sara gözlerini silerek: 
- Aman, yeter artık vallahi 

süredaniyeceğim-. 
- Canım neye sabredemiyor

en? Nedir :mesele? Neler Oİllıl• 
yor? Ben de meraktan çatlı~ 
)'llD mı! 
Hişim, Fer.badıA yaoaklannı 

okşadı. Onu teskine <;alıŞtı. :-
- Haydi, haydi; dedi. Mecale 

edecek bic şey yok_ Bir feliket 
değil, bir saadet haberi Yermek 
~in tereddüt ediyoruz. Bu ba
beri sana şimdi vermek bel.ki 
faydamzo belki sararlı olur, dıi;Jıe 
~ü:yonıa. AlllClk daA& ... 
ret. Haydi. rahatına bak. Aa
nenle konuş, beninle korıuş; Ar
tık temsilıeri de düfi\mniyeüa 
Onları da geri buUahiliris. 

Ferhad, hiç bir 'ey anla~
d.ığı bu sözlere rağmen m rakı
nı teskine ça1ı.farak sustu. Fa
b.t onlara. brs gelmek i •c-

~:~: olmadığı için boynunu yet uyandı ki Feı had hayretim 
ızhardan kendini alr1royamadı; 

- p.o.b: dedi. Bari .,,...,p Dh..ı-~ 6-" ~ - Güıstiınde tuhaf bıı ş y mi 
ılc v kit g~ireyim. var ki güluyoI"SUnuı. baba.? 

- Hayır, olanıu. Sıhhatin .ı.3a.şmı eğdi ve gariı> işareti 
müsait olsa bile olamu. Se.tı da- o da f-.rkedi 1ce: 
ha bir müddet şuradan şuraya - Vay, dedı. B n faritrnda ol 
gidemezsin. Halbuki De<lcyi de madan göğsi.tnıe u uvme y;.p 
bu küçük )le.re sokama.)'lZ, değil .nuşlar. 
mi? Bazı mühim T.&rU.retK'F" 9&- ili.sim kıın ına b r y söyle
nin yerinden lumıldanınamanı ı- meınc..k ı· ;;.ım gcldi

0
ini ima eder 

clıp ettiriyor. bir göz işareti yaparaı\: ~ 
-Yah~ buıi adeta btr malı· -İşte benimde gül üğüm bu 

pus yerine koyuyorsunuz. Pekı ıdi dedi 
bari ne kadar zaman sürec u Fcrhadı bir dü..Jünce a~. 
mahpusluk? ~aşını daha L~.:ade eğerek gög-

- Bir gün, eıı gok ikı gtin. 'ndekı ma ·i ~1 .iııceli 
Belki bu akşam öyle ~:·1er Oğ- • yor 
reneceksin ki arbk vni - Muhakkak, diyordu. Ben 
)ret olmadığını, büsbu:; b::ıyılwğım zaınan bu işi yapan 
ft harikulade bir adac o Jozef mel'unu olMak. 1Stemi-
au anlayacaksın. l"Oruın. siliniı şunu Allah aşkı-

- Hev Yarabbi! Bıı ne esrar- n;a: . Hemen.,. bir ~i bulup 
dır; bu "fıe garip idd alı.rdır? sllınız. "Yoksa ben kendi elimle 
SU. beni vallahi deh cdcccksi- kazıyacağım. Böyle berbat bir 
nfa. ifa.reli vücudumda L~ma.k iste 

- Sus, haydi yeter mi)orum. 
Iİ ~ Hem Hişim birden asabileşerek: 
aibıdeti bereler ne hald ? - Kazımık mı? Ne diyorsun 

Hi.;.-im, delikanhnıD go ~ Ferlıad? Bu işaret silm ma as 
• Bronz .rengindeki gögsu - la s.ilinemez. Evı,: ela b!.lllu ne sen 

ta çıktı. Mavi Lotü:s çı w i- silebilir, ortadan kal ırobilirsm, 
· bili yerinde idi. B res- ne de biz. Belhi mi ün, ı'! 

'"'r Jtere daha gört1Dcc H ·• şimdi olamaz. Bunu ki 'tl· 
vüı:illıde öyle 'bir - c:ıamaz. Ama belki iI n bir 

giin, yarm yahut _öbürgi.ın uğr • 
şırız. çok tchlıkclı ve mü kul bır 
ıştir bu Bir övme öyle kol ıy 

olay an z. 

- Allah aşkına, n y~ b nzı
y~r b~ ma'Vi. c.izgiler? l'ek iyi 
goremıyoı uı1. Çıçek g bı b:r tiCY 
mı? 

- H; •;ıQtk gibi Daha zi-
yade bır mcy·vaya benziyor. 

- Mağlübiyctimle netıcdeııen 
boksiin hatırası Rezalet bıı 
vallahi 

Ferhad buuu söylerken hı:m 
~nzleri y . nyor, }u•m de ne. e 
ı c ı:..ı ~yo d ı. &ura yaşuıın ı
cabı hır lıafıflıkle bu do mı"yı 
de unuttu. Hele gö~süne tekrar 
k mp koymaya ba adıkları 
zaman büsbütün başka şeyler e 
meşgul olmaya daim.aştı. 

Haşım, öğleden sonra saat ü
çe kadar onun yanından aynJ
madı. Bütün dakikalar ona saat 
gibi uzun geliyor, bir türlü va
kit gl.'Ç'llliyonlu. Karısına ve a
damlanna: 

- Bir lngı1ız beni görmeye 
gelecek. Hemen bana haber ve
riniz. 

Diye tenbih etmiş. hele bir 
adamım ~.a.di.hn yanında uzak
lan t.arassuda memur etmeyi 
bıle ihmal etmemişti. Beklediği 
ce hm o gün geleceğiAden ve 
acanı.n k di.sin.i derhal istiye 
cc0ındcn hı ~üphesi yoktu. 

(Arknsı ':ır) 
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* Ma.adin nir;ırnmmıesinde Encttm yaplmıştır. 
tadil t& gore, mailenlerin içinde veya dışında vukua. gelecek 

llaı.zalarda yn:mlann.n ve &enlerin mirasçılarına hata ve kusur a
rruımadan verilecek tazminat dnr: Öl2nlenn mıras ı
~ vey ka.blliydlerini kaybedenlere ilk tazminat o
lnra.k beş yuz. çaiışnın kabiliyetini kısmen kaybedenlere ılk taz
minat olarak 100 lira verilecektir. Muhakeme sonunda ebl :ı.ı
kuf ra.ponyle ti tamıinat tayin edilecektır. Da: lar, ter "h' n 
Sulh m · w görülecektir. 

E ı isletmeleri hastalan parasız tedavi 
olwıac.a.k, 0--500 ili m denler bir revir, 500 den fazl amela-
si olan ı er de her yüz kişi için bir hastahane a~ak mec
bunyetind bulnna.caktır. 

Katil Nazım hakkındaki mazbata mecliste 
t buld pol s mcmlll'U Ha.san Basrıyi oldilren kundura-

cı Y uf ~I N zımın damı hakkındaki zabıt !eclıs ruzna.mesine 
n.lınınıştır 

• r 
ara 

, abraman hava 
şehitlerimiz 

- Baş tarafı 1 ~1l"WC -
cd uzıkarun çaldığı 

m :t bu çit remıi ya}>-
mışlal'dır. 
Buradakı simden &911ra 

Tam ıoaristan 
- Ba.~makaledeıı Deı.-am -

bistanı Bulgnristana ilb et-
meyi d ·· üy lar. 

''Taını Sır.bistruı" ve "Tnm 
Bulgaristan" ıtıa:birlenru "'ka 
bir - an ıya 1ın:ka n 
yoktur. Bulgar muharrir ve me
busu "Tam Sırbistan" propa-
c.n Balgar kaıvmi kul!lk 
asmış · tntac an yolun 
kcn<iılerini ecnclli mabet ve ma
butlant :vk "ıni berrak 
surette görli'\ror ve -yıu 
Bu teh Uke "' :ı k.ada:r ke:lkin 
bir surette T.<! csrpt:ırdıktan 
aoruıı lıangı mantık ile "Tanı 
Hulgarisb:uı'" devletinin teşkili
ni en buy:ük nulli bir lil olar..ı.k 
tavsiye edebili:ror ! Bura.'3 
aklmuz edi. Çünkü Bulgar-
hı.r n s:ıl ı oın t ' ma
bat varnmyı ıstememişlerse. 
Sırpl.lr da: iste.miveceklerdir: 
~ır nn hulgn lan ken · 
ılhak etrnelerı t ,.., ise neckıı 

Bul nn · ılh etme
leri iyi olsun? \azıda bıniu. hak
lı veya m,\zuı ırnst.ere Pk b:ı ı
cik delil v n ':t:ı..ktı. Bul l 
nn dah vtl bir fikri sevı
yede buliuı..1 ~lu.rı ıdd ruııdır. 
Fa:k bu ncnk ir Bul!!nr sö
züdür. Sırpl:ı.ı acuba Bcı~rfa
rın kendilenn n da lu vü~ l 
fikri &."\riyecie bulundukların• 
tasclik ve hbuf edıyurlar mı? 
Eğer Bılltcınlarda Siavlan hir 

hfıkimiyct altında. to k he
vesi Sırpların fel:ilretini in tı::ıç 
etmişse aynı Lyi eiın Bulga.ı:lar 
ıçin d meş'um ~ticcle.r hasıl 
edeceğine yü:kse.k fikri seviye
deki Bulgar ~ .-n aea.he. ne ile 
emin ol ıbilivorlar? 

Balkan1 t '· Pansl vimı" 
Ba~kanlar in miist:ıkbel bir 
harp kaynaöıudan b~ka bir şey 
değildir. Btr bclbaht ul~e Balkan 
misak l sa · r huzur dev-
~ " B:ı.lbnlılar için 
b:ı::'kiki rnha.L ~eli: me ve istik
ıru ~o' !hm:.ı gösterdi. Fa
k t · ar üzerinde ~özleri 
olan bü·-üA: devletler in bu, i. i
ne gelm ı. Onlar Ba)kmıları 
ele geçir bilmek ve orada-hiç ol-

ır sey'iD OMtid T ALÇIN 
şel itliğe de gidilerek vatan yo- -----------
hında. öl nn m bereleri zi- ra ~ bır yya.reci •bay tay 
yaret edilmiştir. yare cemiyeti n3Jnlna, Salih 

A~tlaki t:f'08im Avni ve Naşir Hakkı tnağ bi-
Ankara, 15, (Yeni balı) - rer nutuk söyliyerek aziz şehit-

B gün .Ank rad UIUs f yd - !erimizin hatıralarını taziz et
runda ehıt tnyyareeı1enmiz için mislerdir. 
bir ıht f::ıl yapılmıştır. thtifal Ulus iibıdesine bir çok çclenk 
saat tnm birde atılan bir topla ler konulmuş, mutea.kiben Şehit 
~la.mı , Rıynscticilmhur ban- liğc gidilerek ıhtifııle nihayet 

dosu ofüm h vası çaldıktan son verilm.istir· 

e 

(Radyo Cazete-
gaze rL R 

i tığı muharcbe-
z rakı ını 

ikin i b he kuıı.ıl · ı ve 
Batı Avruparla. hareke e geçı1-
~in ısrarla istemekted.ırlcr. 

me"'e 
arı 

Londra, 15 (A.A.) - Brita
nova Ajansının deniz muhnbi
rı Mercan d zınde uğradıkla
n bozgundan: aomıı .Jnpon gemi 
!eriyle henüz tanasa geçilme
miş oldIJğuııu yazmaktadır. J a
p fil u bnlur.uncaya kadar 
b r mü.dJ daha geçecektir. Bu-

unl b "!' Ja.ponla.nıı yeni-
d n har ete çm,Jen bel f nil 

ed.ir. n k şif 
t:eyakkız bulun-

• 
ıye 

ev 

Gnzet !ere gore, eğer RUb--ya 
yıkılırsa Avrupayn Almanya ıie 
d~'Ü.Şebilec k bır km-vet yıg
mak kabil olıunıyacaktır. An-
cal4 bu ikinci cephe teklifleri, y1 ı mır.: ' 
gar.et müta.lealanna munhas~r 
kalmakta, siyasi mahfiller bır [ .A. telgmf&ırmd<ın 
§ey söyleme.'llck'iedirlcr. huldtro edilmiştir.] 

Kuvvetli bir ihtimal • !taya. un akınlar yapıl 
Müttefikler n.rasmda henüz bu mL'jtır. Bu akınfa.r sonunda 5 
cephenin teşkih ı m b r rar .ı~ ~~; ;,;. v tayyaresı tahrip e-
verilmemistir. ~ 

Geı - !ngiltcre, g Ame ça~5 fu: ~rfı 
rika, böyle bir ceph ~nıl-

an u
lngiliz 

r 

[A.A. telgmfltıruıdan 
~ kisa ır.J 

Dün öğleden sonra İ.ngiliz tay 
yarcleri, Şerburg yanın dası
nın şimalinde 3 Alman mayin 
tarayıcı gemisine taarruz etmiş 
tir. Bunl iri havaya uçu 
rulınuş. diğeıi tutuşturulmuş ve 
ba.tmıık üzere iken bırakılmış
tır. Norveç .layılanııda. bir ge
mi ateşe verilmiştir. · 

Almanlar da, iiç lugıliz g w
si batırdıklarını iddia ediyorlar. 
Alman tayyareleri, evvelki ge
ce, !ngilterenin cenup ba.tı kıyı
larına hücwn etmiştır. Hasar ve 
kayıp yoktur. Nercclilen bir teb 
liğe göre, Nisanda hava akınla
rı neticesinde lngilteredc 938 
kii ölmii., 1000 kii yanı.lanmış
tır. 

Şimal b rn !.1 

açıklarında bjr 
kruvazörle bir ması i~ şark cephesındekı tayyiresi 

rekfı.ltn. gclişıuesıni kte- cla~a cıan - iier. muhrip ha tır .............. ar 
dırler. • 15 bini b r \ ette 

Mcscl . r limanındakı bin.:ı.l nn yüzde 75 [A.A. tclqrafl.anndan 
Kamımı:m 7~ ~i yıkılın ır. huldiıa <0dilmiş"tir. 

Lon.dr.ıdan bildirildiğine go
re, So"~ ile halen mı.""Y'
cut ünasebetleria daha s1kı 
hale getirilmesi ı . ınin A
,.am Kam.arasının pe.~ y.ıkm ccl 

ennın Uza.kere mevzmmu 
teşkil edeceğı hmin ilmek-
tedir. 

Çörçil taraf ınd.an zehirli gu 
lar hakkın P..usya. karşısın 

taah R 

GöbbeLl'in 
ma lesi 

Alın n tebliğine o , ~~ 
tayyareleri dun bir Amerikan 
füosuna karsı Şimal Bam a
çıklarında yaptıkları hır avaş
ta 9100 tonluk biı· kruvazörle 
bir muhrip batımız .J rdlr. Bir 
btili kıran genusi ile bir ticaret 
gemi i de tahrip edılrnıştır 
Mnnş Denizinde İngiliz y· 

yarcleri Mihverin ikı bahkçı 
gemisini batırın~ l.ardır 

Japonya'da siyasi 
ir l!ararsızlı 
mı var? j 

Ankara. 15 (Radyo Gazete
m - Japon BaşvekiJı Tojo, 

[LA. tıeın.m.Fı~:ndıı:rııt. 
l 1 A 

Yeni Delbiden 
gort; Birmany Şidvin ri.di
rindcn yukan doğru ~ tn 

giliz kuv,,; etleri tehlikeli dıınıın 
dan kurtulmusla:rdır Snlven'de
muh:ırebeler ·.dd tle devam e
diyor B~ Japon kolıı, Çinliler 
tarafından ağır zayiatla en çe 
kilmeğe mecbur edilm tlr. 

Tokyo, Hindistan - Çın !u-
nun kesilmek iı7.ere uğunu 
haber veriyor. Bir telgrnfa 6-
re, Japonlarr Hındi&an - Bır
manya hudu ımda ı - rıu 
eteklerine \'amll§lardır. Rö rt:.eı·, 
Birmanyn.da v:wyctin • ka
nşık olduğunu bildirme tedır. 

Londra., A vustra.lyruıın . 
lind 300 tonluk btr J pou 
g misinin ba.b.nldığını k' ge
minin 1 sara uğra.tıldığmı y 
detmektedır. 

AFRıKADA 
Ay ar anbe i 

g .. rül e ·ş bir 
ma odu 

gılterenin batı 1 va r- bugünkii kabine to nda ,------------

ruz ve akınlari!e ''aptlgı'" yardı- -------------•son vımanlarda ~1 hlan şa-
;J •1 "' b d ğ yialarn telmihı:ın _ de-

k g:ü ıe Rus •• eger tala e e ilmiş ğisiklik ynpmıya.cağ ·yıe-
yanın gösterdiği leni takdir Evvdki gün Hilmı 1aıi - miş ve rutZirlaı dan i l ıM de
duyguları Avam Kamnrası üye dıııda bir t.alebenin hıı•ka.G kah- va.m etmelerini istem stır 
lerine wenmııniyetle tefsir edil ı ı·edcn palt:o çnldığıııı ~ zmıştık. Alınan haberlere gc)le Ja.pon-

Yaı.nlan tahJ.dkatta Hılmi Ak- yada bir fırka teşkil ed kte-
m tedir. taşın bundan *i sene evvel P<3r- dir. Bu, halk taba.kalan ar...sın-

tewıiyal lis~ind n ~ da hareket emelienni g rçekle.q 
ııynldığı ve h len talc.belikle M~ tirmek üzere siyasi brr- ~kil
bir alakası olmadığı anW}ılmı~- dir. Bu haberler Japon siynsi 
tır. ha.yatında biı karar zlı oldu

Kahve ve çay 

Kongrf'!ye da vP.t 
Umum Müt,.k;ıidinl A9'terıye Ce· 

mlyeti Reiııh(linden: 

C'emiyclimizıı u ~ ı 
, ad 

na~ında tı>plıınmn t tekarrur »tmış
tir. Cem vete k :1\Ü~ iı.~nı ı i!-

Ödemiş yolunda feci 
bir 

hmirr ~Yeni ,..,....,....&, 
velki ~ Ödl!~· ıı.en 
ınck*...e olan öd 
Molla :mevki.inde hat !lıtenann
da ovnanıakta olan Iu.stata AJ.

zı ilti yasında Kerinr.aına çarp-
mış, ya\TUcuğu ağır sw-ette ya
ralamıştır. Zavallı ~ vru 
ha.neye. kaldırılacağı sırnda öl
müştür. Makinist hakkmda mud 
deiwnumırr 'bl.h ) ptl

~ maktadır. 

Cenup şehirleri ehli 
hayvan sergisi 

...,_.,_uıl - Ce-

DOKTOR im:Ealql 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Ddiiye l.\1Uteıu..r.

Dlvan~·oln 

AKBA Kitabev· 
Bawlmlar 0.+'Mi 

ANKARA 
ıı.- dlldft kltıq;. ~ ıa
zetıe kırtasiye satış yeri. Her 
ils3nda kitap ~ ve bone 
kabul edilir. JOktur 
Teicfmc 33'I'l 

ğunu gösterir mahiyette telak.
k i edilmektcdlı·. 

Martiniqu~ 
müzakerele. i 

- Ba~ tartefı 1 ~,.~.,. 
göre, Amerika taleplerinde ısrar 
edecek.. ve Vişi ile temas e iye
cclrtir. 
Alınan son habere oı-e. Mar

tinik meselesinde ağır basan A
merikanın komisere ıstedığı şe
raiti kabul ettireceği:. 
lunuyor. Vişı ne }'a.p tır? 
Bunu hazmedecek midir ;oksa 
bir mukabcled mi buluruıcak
tır?. Bunu r-ıimdiden kestirmek 
miimkii.n değildir. 

SiUihtaıı 'l'ccl'it EdWJook 
Gemiler 

Londrn 15 (A • - Dun ak 
şam neşredil bir Rö ha
beri, Martinikte bulun:ı ıki 
Fransız krm·azör ve bır uç k 
gemisinin silahtan tecnt edıle-
ceğini bild · ır. 

Amiral Robert ve r ikan 
mi.imcssillcıı aıasında mtlnaka
şn lar devam etmcktedır. 

-Baş ta ·aft 1 inrib -
ket.i.oin. angıcı ll{w k-
t.adır. 

Kerç ) arını adru ındakl mu
""'cbcic.r çok tkaımştır. 

İki t.aı af blı ibtrl ,. mc r 
zayia.t 'er lırd.:.rlenıü soyfüvor
lar. SoV)!etle1, iıs ün 
kuvvetleri kt.ırşıs.ınd.ı. ı;eri mc. ·
zilere çclrllmi.şlerd." Ol! ,yıu;;ı
Kcrç şchriııiu. Al an · ta.ra
.:fınd.:: n L~ ..... al edildiğlm soylliyor

meıniştir. 
ha.beı· hen.~ ·:ı c -

Bugünkü harekılt1 .... r. ıınlaşı· 
lan şey, Kerr•t vazıyet..i .n -
lar ıçın pek el verişli rıırulıe"ı 
u1er-keztudcdir. Almaular h:ıva. 
k.ltvv~tıeny e çclcilen U.u·ı. kıtn
il.a.ı"Un kütle balındc takip etmek
tedirler. 

HE SABAH 

aöıt 
Jdl 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE GRiP, ROMATiZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser. 
Sıhhiye VeklUetinm rubsa.tnıı haizdir. İcıı.bındıa gil.D.de 3 kaşe akııaWlr. 

~~~~~~~~-

Öğretmenler yardım 
cemiyeti kongresi 

Öğretme..ıtt ,,,....,,"! Cemiyeti Re· 
lollğlnden: 

Cemiyetimlıin ...,elik konııreııi 23 
MayJ.s 1942 tarihiue r11::atlayan Cu
ıriarte!-i günü saat 14.30 da İstanbul 
Ku: Lisesi konferans salonunda ya
pılacaktır. Aza arkadaşların teşritle
ri rica olunur. 

ihtikar vak'aları 

Eskişehir 
Yen.işehlr 

Koca tepe 

Hacıahmel 

Bootan 

Yenloehlrde Van eliata kili•osinın cbhilindeld meld.eııle -;_::İn::h::i::s::ar::l::ar::::U::.::M::ü::d::ü::r::liı::. ğ::iı:.::. n:::d::c::n:.:;--1 
Y enlsehir Parti l!in881Dda 

Bülbül 

Harbi~ 

in önü 
Şehibnuhtar 

Gümü~uyU 

Cihangir 
Katip Çelebi 

Taluıiın9e Daj;cılılı: XlübilndAı 

Taksim Parti Ocok bınasmaa 

Knımp.,. Nohlyeolıdn Hol'< DaOıtma Birllklerlalıt 

lntlhap l'URltrl ve Yerleri 
l!edrettin 
Çatma Meocit 
Camii kebir 
SQrurl 

Mahalleri: Parti Nohl:re Biıı"5Ulcla 
ölleden eYVel. 

17/t/IM2 p._ 

Yahya KAh:ra 

Küçük Piyale 
Kaptan Piyale • )d8ballerl: Kaptan Pi;ra.le Ocaimda !'1/5'/tf2 
Kadı Mehmet Oileden ııonra 
Hacı Hüsrev mahallesi "HaC1büıırevn ocakında 17/5/MZ öllode SOIU'8 

Mohaıt..ı 

Şah kulu 
Evliyaçelebi 
Asmalı Meocit 
Tom Tom 
Kuloğlu 

Fürw:ağa 

Kam« hatun 
Kalyorıculı:ulluiı 

Çukur 

Merkez H. M. D. 
lntlhalun Vaptlacatı yet QOnU 

116 incı tlhnektepte 17/5/H2 Pa.ar 
35 inci 1lkmeldepte il 

Be)'Uğ!U Parti Binaıımdtl 11 

Beyo~u Parti l!inıısında " 
12 inci llkmektep • 
12 inci tlkmektep • 

J{alolik Mektebinde .. 

17/5/9-42 tarihinde Yapılacak Ma.alle Blrllklerl lntlhebı _, 

ve Yerini Gllaterlr Cetveldlr 

Mahatteıt 

Meşrutiyet Jdahallesj 
Şişli .. 
Cümburiyet N 

H. Gazi 

1 Bozkurt 
Panpltı 

Ferllı:ö:r 

Dua tepe 
Paşa 

Mecidiyeköy 

.. 
" n 

~ .. 
• 
" 

lntlh•p Yeri 

Şiili Halk.evinoe 
43 üncü Okul 
H üncü Okul 
Halkevinde 
49 uncu Okulda 
Pangaltı Lise<! 
17 inci Okul 
49 uncu Okul 
17 inci Okul 
~2 inci OkUl 

lllt-llkferl lntlhop GUnU, Sut 

&utı 

l1 de 
11 de 
15 de 
15 de 
11 de 
15 de 
15 de 
15 de 
il de 
11 de 

(5585) 

ve Mahalleri 

ı - İdaremiz tarafından verilecek 2000 kilo lcırık m•nlllrın pl~ka 
haline getirilmesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pa2.arlık 22.5.942 Cuma günil saat 10.50 de Kaba\aşta Le\:a1.un Şu
besindeki Merkez Alım Kom.isyonwıda yapılacaktır. 

3 - tsteklile\in pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri bedel tlzerlnden % 7,5 güvenule paras.ile birlikte mez.kfır komis:-
yon<l müracaatları. (5564) 

Bir kahveci dOkk~nı 
yandı 

Sema.tywia Büyükkuleli so
kağında kahveci Lazariye alt 
89 numaralı dükkanda dün yan· 
gın çı:lanıştır. DükkAn kIBmen 
yandıı..ta.n sonra. ateş itfaiye ta· 
rafından söndiiriilmüşttir. 

* Farla fi ya ti& es demiri 
satan hırdavatçı Heraç lO lira 
para cezasiyle bir hafta dükka
nının kapatılmasına, celse es
nasında Herıu;'a yalanci şahitlik 
yap:ın Likokosun da 3 ay müd
detle hapsine brar verilerek !le

zaları tecil edihniştir. 

T. İŞ BANK ASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞ iDELER: 

a Şubat, 4 l!a:rıa, 3 Altıstos, 2 tldn
clteerln larllılerlnde ;rapıhr. 

1942 İKRAM! reı. ERİ 
l adet 2000 LiraWı: = 2000.- Lıoı 
ll > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 • = 1500.- > 
s > &OC) > = 1500..- > 

10 • 250 • = 2600.- • '° • 100 • = 4000.- • 
50 • 50 • = 2600.- > 

200 • 211 • = 5000.- • 
200 • 10 • = 2000.- > 

16 Ma.yıs 1942 

Piyango talihlileri 
Milli Pipa.ııgonıın 7 :Mayıs ~ 

ldli§inde büyük ikramiye bı:a.• 
na.n talihliler belli o.lmı:ya baş. 
la.mıştır. Bu çekilfşin büyük ik· 
ramiyesi olım 20 bin lira.ıun ya. 
rım Dört.yolda sigıarıı. bayii Melı, 
met Ditıç'e; yansı da yine Dört· 
yolda Ziraat Bankası ajans mu. 
avini C6hit AJ<lanrnaz ile lı!lnt 
Pi.yango bayii Hüseyin Ozooiu 
müştereken aldıklan bilete c;lik'
mıştır. 

10,000 lira.l.ık ilı:ramliyelerden 
tahliye hemallarında.n Rüstem 
Kıvrak, Milrteze. Kıroğlu, Akit 
Aroa.lı: ve Niyazi Oral adh va.
tmı<Ja şiara çıkmıştır. lhlnci oıt 
bin Iira.lık i.krantiyenin blrincl 
ve ikinci parçasını ık.a.mnan ta. 
l1hli1er A.rltarıı.da.dırlar, fakat 
laimlerinin neşrini istememekt&
dirler. 

5. 000 liralık ilı ramiyelerin bl· 
rincisi İstanbulda Beyoğlunda 
Balılqxızarında Tiyatro soha· 
ğınüa 23 numarada Gavril Gav
rilidis, yine Beyoğlunda Balık· 
nazarında 8 numarada. Kara A· 
lioğlu İzzet Ölkara'va, yine İfl'o 
tanbulda Hamidiye tilıhesi fO
kak No. 2 ele Recep Oziş'e çılı:r 
mıstır. 

Yolcu salonu lokantası 
Haber ııldı,.,öınuza göre Yalcu 

Salonu lo<lrn.nta.sı önümüz.deki 
pazar günü Bay Hüseyin Kip'in 
idlare<i altında açılacaktır. 

Bir 'l'iirk çocuğunun idaresi 
allında yazlık fruiliyetine ba.'j]ı
yacak olan Yolcu Salonu lokan
tasının layık olduğu rağbeti gör
me:;ini İl'menni ederl<;ın Hüs&
yin Kip"den bu işi Roorn.nyah 
gan;onlar kadar Türk garsonla· 
rımn <fa becerebileceklerini do'Jo 
ta. düşmana karrıı i">bata. ça.lış-
71Ul1illl.l ve kendisine muvı:ı.ffa. 
luyetler dileriz. 

Beyogh.ı Yerli As. Şubesinden: 
Aşagıda rütbesi. c:tdı ,,.e k.-

yıt nUnlJr;. ~;azılı.,Yd. Sb. ların c.

c:ele .ş.ubcyc ıllÜTfu.:aatI;ırı i1~n ohınur. 

P. Tgm. Emin· Ragı~ o~u Rıza 

Kurt (478R9), P. Atgnı. Rilat otlu 
Şükr.i Em,gjy (49492), P. Atğm. 
Hüseyin eo~lu Haıbi. Karaha::.>;.an 
(50233), P . Aı&m. Ahmet og.lu İbra
him Ruh ı Bakay (50361), P. T!"mo 
Ali o:ı;lu . ı:! Ziya Toprak (3'1954). 
P. Ti;ın. Rt:ırızi oğlu Mahmut Piriot 
(49405), P . T~m. Mehmet oiltt Ilo· 
sttn S.-nısun ( 49909), Sv. Tjm, Ah· 
met oğlu .A,,U,ettin (332--6), Sv. Tğm. 
Cemal oglu Burbıınettın (337--34), 
Top. Bnb. Soffittin otlu Hüsnü Se
lim (320-4), Top, Yzb. Mustafa 
V•<fi o&lu Burbanettin (330- 3!!(" 
Top, Tğm. Faik oıc:lu Hufiu:ıj MQl'OYt 
(50623), Top. Attm. Melıın..t Ari! 
o~lu Mtt•~ıra Dllz.çe (30632), Top. 
Atgın. Şem~·f oğhl Emil (!9~16), 

Top. A ttm. ibr•him o&lu lllolımet 
ömec (29080), Top. Atl;m. 'Eşrel oc
lu İlhami ( 40340), Top. Tlnı Meh
met oğlu Mll!iııla Avunduk (50837), 
Toı>. TZtn. . ... vnı ot\ı.ı Fent Sözen 
(50933), Top, Tlnı. bmaıı oğlu M. 
Mithııt J'.r.ien (50142), Top. Tğm. 
Ab. Zeki u,>IU Abdü:ıolıirn (52f88), 
1'op. Tğnı. Ata o!:lu FııbretUo Kot.an 
(44665), T<>p. Ölçme. Tim 1.o. Hakkı 
oglu M. Had; Birkon (~460). 

(0~06) 

* Beyoğlu Yeri1 Aa. Ş. BŞK; 
Yd. To.p. T!m. HUlln o'1lu tamıül 

Uygur Rıza 331 (53110). Derhal şu· 
beye ınüra<.·aatı ilin ohmur. (7548). 

* Betiktai As. Şubttift411en: 
942 Yedek Sut.ay yoklaması 15 

Şub~tta b; .. 11;Lam11 olup 15 Martta ni
hayet bulınu,; oldu&undan ve bu M

ne Jiaz.iran yoklaoın.sı nam.ile yok.
lamu yapllınıyaca.ğındnn bu zan.lan 
zarfında yol-.lamalannln yapılması 
için şubemizde kayıtlı olup IDüraca
at etmiyen subaylar nüfua cüzdanla
rı ile birlikte yok:lamaıı yapılmak 
üzere acele şubemiu müracaatları 
etmiyenlerin hakkında 1076 58~ 
kanunw1 macldeyi. mahsusu.na aöre 
muamele yapılocniı ilAn olmıur. 

{? Dr. lbrahim...Oenker 1 
Balıklı Hastaneti Dahiliye Mü
tehassısı. Her gün saat 16 ten 
sonra Beyoğlu - Ağacamil, Sa-
kıza~acı L:addesi. Çöplükçeşmı! 

sokak No. 13. Telefon: 42468. 

Yeni Sabah~ 
~~ 

ABONE BEDELi 

HNILIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

a.neltl 

1400 K ... 1700 Krı. 
710 " 141Ji0 ,, 
400 ,, aoo ., 
1DG ,,. 100 ıı 

-DiKKAT-
Guelalnlle ,OnderflM J'Ullor 

Dlllfedlloin -edllmeoln iade 
olunmU ve dı'ıundan ma'ullyel 
kabul edllm& 

l x::hl:;' A. Cemoleddin Soroço§lu 

1 

Neırf.)'at MUdUrU: M. &.amı Karayel 
Baeıld,Oı yer: tH. Beki" GUrıoyl•r v• 

-.ı••••••••ım•m11&BIE!ll!•amm•m•ı=•mdl A. ~m•laddln Sarı:ı;eaıu matbıaıı) 


