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Muhtaç çocuklara 
yardım vazifesi 

r RUSYA HARBi ') 
Almanlara göre 
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Harkof'taki imha 
muharebesi zaferle 

~ona erdi 
Kızılay dost ve mOttefiklerimizin yavruları 

için hazırlanmış· olan saraya muhtaç 
TOrk çocuklarım almahdır. --------------- _____________ .... 

Yazan: HOSEYIN CAHiD YALÇIN 

V umınlı küçük dostlarımızı 
buhran sonuna kadar 
memleketimizde misafir 

«m.ek için hazırlıkların hepsi 

bütün hayır ve şefkat kaynak
larına muntazam bir cereyan 
vermive ve onları bir al'a:ya top. 
larruya, muhaJckaJk ki, muvaf
fak olur. 

Birçok Türk yavrusunun 1<fili 
gıdadan mahrum kalmasını dü· 
şündükçe için1izde kalbi sızlıaırnı
yacak ve elinden hir yardım ge
lebilirse onu esirgiyecek bir 
kimş,e tasavvur edemiyoruz. 
Ancak bu insaniyetli vaıtanda.-;
lar yapayalnız kendi teşebbüsle-! 
rile bir şeye muvaffak olamaz
lar. Bundan dolayı çok azap 
duydukları muha·kkaktır. Faqnat 
Kızılay Cemiyeti bu işi ele alır 
da milletin mürüvvet ve şefka
tine mUraca at ederse şüphesiz 
kendisini memnun edecek yar
dımlar bulur. İşte bu yıaırdımlar 
tevali ettikçe Kızılay da hizme
tinin dairesini genişletebilir. 
Şimdilik ondan ilk adımı bek· 
liyoruz. 

Hüı.eyin Cahid YALÇIN 

-o-

165 bin esir, 517 tank 
alındığı bildiri'jyor 

-0-

RUSJIARA GÖRE 

lzyum bölgesinde kanii 
muharebeler oluyor 

[A.A. tclgraf:urınd.cm 
halasa edilmiştiı·. J 

Alman orduları Başkumandan 
lığının tebliği şudur: 

"Harkof'un cenubunda cere
yan eden kuşatma muharebesi 
Alman ve Miittefik silahlı knv
\•etleri için büyW{ bir muzafie
riyetle neticelenmiştir. Düşma
nın ya.ptığı son şaşırtma taar
ruzları da çember içindeki ordu 
ların akıbetini değiştirememiş.. 
tir. Şimdiye kadar tcsbit edilen 
rakamlara !?'Öre 165 binden faz
la esir, 517~tank, 1180 top, bin
lerce motörlü ve atlı araba ve 

(Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) 

bitmiş ve 'kendileıine Boğaziçin
de eski bir saray ayrılmıştı. Son 
da'!tlkada gelen bir haber, Yu
nan çocuklanndan bın kişilik 
lbir gnıpun memleketimize gön
derilmesinden vazf;e<:ildiğini an
lattı. Buna se~p o!arak, lisan 
ve adet farklarının arzedeceği 
zorluklardan bahsedilmiştir. Bü
ıtün Yun:ınistanın çekmekte ol
duğu d:ıırlık ıkıntıları içinde 
bin çocujhı memleketirrüzdı; mi
safir etmenin maddi bakımdan 
biiy.ük bir ehemmiyet ifade .~t· 
miyeceği. aşikardır. Fa.kat Tur
~öyede de m:ıişetin ne kadaT pa
halılaşmış ve zorlaşmış olduğu 
göze ç-arptığı bir sırad·:ı d?st ve 
müttefiklerimize ufacık bir mu
habbet ve bağlılık nişanesi olsun 
aöstermek bizim k:in c,ok tatlı 
·bir vazife teşkil edec('k ve bizi 
pek ziyade memnun 1.ıırak~cak· j 
ıt.ı. Küçük dostlarımızı agırla· ------------------------
mak ve 'ke-ndilerlııe t-li.nireen 
geldiği kadar ba.kaı ak onlara 
ibi:iıi'.da bir aile kl\,cağı tem.in et
mek imknnırun oı tadan kalkmış 
olıınasma mütecs$İfiZ. 

Bu müna~eb('tlc füzılay Ce
miyetinden bir ricamız olacak· 
tn'. Memlekı:t dahilinde, hatta 
haricinde hiçbir ı:;efH let ve ıstı
raba yabancı ka lmıy~~n ~e. her 
vesile ile yüksek vazıfesını ifa 
etmek sun•tiyle bütiiıı Tiirk Ya
tandaşlnrınıri takdir ·re hörmeti
ni kazanmış bulunan Kızılayımı
zın bu ricayı reddctmıyeceğini 
ümit ederiz. Bugün Kızılayın 
himmetiyle bin çocuk., iç~~ hazı_r. 
lanm1s bi·,. bina var. Bu oma bm 
çocuğu gayet rahat surette ba
rnıdıracak her türlü lt:!\•azım ve 
teşkilatla mük('mmel. bir ş<:'f~·at 
yuvası halindedir. Bın çocugun 
bulıran sonuna kadar iaşeleri 
için icabtiicıı kaı ~ılık da. Kızılay 
tarafından t€roin edilmi~ ue
mektir. Yun rınlı do~tl:ıruruzın 
.,.clmemeJeri b ı insani te~ebbfüı
tı'ıı vaz!YCÇilmesini icabetmeme
füUr. Aı~~ada valnız bir fark ola· 
caktır: Dost· ve miittefiklerimi
zin yavruları için hazırlanm1ş 
olan bu sara~ a nnıh aç Türk 
rocuklan almalıdır. Bu muhtaç 
'İ'ürk çocurolannı bulmak hu.su
sunda da Kızılay Cen:ıiyeti hiç 
zorluk c~kmiyccektir. 

Kızılayda.'l bu rica<la bulu
nuı•ken bizi dü~iiııdüren nokta, 
Kı?.:ılav Cemiyetinin böyle bir 
fikre 18.ka;yt veya muhalif ~al
ımaq kork1ı~u değil, bin çocugun 
pek az oJma.'ı ve bunların na· 
sıl a.ynlaca.ğının kcstirilmesin
de birçok tereddfülerin husule 
aelmesi keyfiv('tidir. b • 

Bu o-ünkii ekmek buhranının 
uz.un ı;ürmiyeceğini ümit ederiz. 
J:.,akıııt muvakkat da olsa bu ek
mek azlığı bir teg1ddi noksanını 
.teşkil ediyor. Memleket buna 
pek tabii olarak büyük bir ve
•kar ve metanetle göğüs geriyor. 
Yalnız, bizler lkendimizdıen ziya
de çocukları düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Onlar bizim gözle
rim.iZin önünde istikbali temsil 
etmek itibariyle kendilerini iyi 
ve sağlam yetiş~ek için 1:i;.z~r
lerine titrememız pek tıaıbudir. 
Muvakkat bir devrede bütün 
memleketin bütün şefkaıt ve iti
nasını yarın.ki hür ve mes'ut 
Türkiyenin minimini vatandaş
ları üzerinde teksif etmesi ica
ibeder. Kızıla.ym Boğaziçindeki 
Balta limanı sayayım bin Türk 
c:ocuğuna tahsis etmesi ve on
lara kafi bir gıda bulması. fkar
§llaşmakta olduğumuz çok bü
yük vaıtan vazifesini tamamen 
yerine getirmek manasını ifade 
etımiyecek, buna sadece bir baş· 
}angıç olacaktır. 

lşte Kızılaydan asıl bekledi
gimiz hlınmet budur: Bu i§e 
başla.maık, devanı etmek, onu 
vaıtan şümul bir hadde ıeriştiır· 
me gayesiyle çalışmak ve her 
gun bir parça daha genişletmek. 

Kızılayın bu vazifeyi ifa hu
susunda ayırabileceği tahsisa
tın kafi gelmi11eceğini tıaıkdir e
diyoruz. Fakat hızılay kafi gı
da alamıyan Türk çocuklarını 
fiziyolojik sefaletten kurtarm~~ 
gayesiyle böyle hayırlı ve hı
ıı.ımlu bir tesebbüsün ha.sına 
;eçtiıti d kikada ımemleketiı.. 

Büyük yıldönümü 
lstanlıııl, 4&9 sene evvel bugün 
kahraman atalarımız tarafından 

zaptolu11muştur 

Bugün, 1stanbulun Türkler tarafın~an zaptın~n 489 uı:ı:cu yıl
dönümüdfü-. Koca Bizans İmparatorlugunu tar.he gomerek 
Türkün satYetini AvrupaJ:_a bHfiil tanıtan F~tih ve ordusu, ~3 
günlük bir muhasaradan SQnra 29 Mayıs 1453 te Topkapı ve Eg· 
rikapıJaıı şehre girmiş ve bu büyül{ zaferini asırlar~n mill~tl~r 

tarihine şan ve şeretle hak etmi'ştir, !stanbı:luı: fevthıyle tarıhın 
seyri de değişmiş, Orta Çağ sona ererek Yenı Ça~ baJlamıştı~. 
Yeni Sabah, bu mutlu günde kahraman ecdadın azız hatırası o
nünde tazimle eğilir. 

ltalyanlar 0işi büyOttO f 

Tunus, Nis 
ve Korsika 

Musotini'nin işiye 
kat'i bir ikinci nota 

verdiği iddia 
olunuyor 
-o--

Peten bugün Fransız 
kuvvetlerini teftiş edecek 

[A.A. telgroflıarından 
hulasa edilmi.ştir.] 

İsviçreden gelen malumata 
göre, General Veygant, İtalyan· 
lann Nis, Korsika Ye Tunus ü
zerindeki taleplerine karşı ko
nulması için Mareşal Peten ile 
Vişi hu:l<i'ımeti nezdinde şiddetli 
teşelıbüslet·e girişmiştir. Ge<(1?n
lerde bir Alınan tkalesinden kaç
mış olan General Jiro'nun da 
ayni şekilde hareket ettiği zan
nedilmektedir. Hasıl olan kana
ate göre Chateaux Rou.x da 
Fransız kıtahnnın Mareşal Pe
ten tarafından teftişi geçen haf
ta İtalyan hududunda kıtaıları
m ıteft~ eden Kral Vivtor Emıa
nuel'in bu hareketine Vi§i'nin 
·bir cev.aıbı sayılabilir. 

Londradan, Mareşal Petenin 
yarın Chateaux Roux'da topla
nan Fransız kuvvetlerini teftiş 
edeceği haberi alınmaktadır. Bu 
ola.ylar Nis ve Korsikanın işga
li tehdidine bağlı gibi sayılmak
ta.dır. Bundan başka Musolini
nin Vişi hükfunetine daha kat'i 
ifadeli ikinci bir nota gönderdi
ği de iddia edilnıdktıedir. 

Martinik meselesi 

Müzakere 
bitmedi 

---0·---
Ticaret vapurlarma taal

IOk eden konuşmaların 
sona erdiği haber 

verilmektedir 

De Gauııercn demeci Ame 
rika'da iyi karşılandı 

[A.A. telgraf"larından 
hulasa e<lilmiştir.] 

Amerika Hariciye Nazırı M. 
Cordell Hull, Martinik müzake
relerinin hala devam ettiğini 
söylemiştir. 

Müzakerelerin iktısadi safha
sı ile ticaret vapurlarına ta·alluk 
eden safhası henüz bitmiştir. 
General de Gaulle tarafından 
yapılan demeç hakkındaki suale 
cevap veren Nazır, Birleşik A
merikanın ve Birleşmiş Miletle
rin esas hedeflerinden birinin 
harbin askeri safhasını hızlan
dırmak olduğunu, Birleşik Ame
rik·a. hüikumetinin başka. mesele
lerle meşgul olmak niyetinde 
bulunmadığını bildirmiştir. 

Bir Amerikan Muhribi Battı. 
Birleşik Amerika donanması

na mensup Blakely muhribi pa
zarttısi günü düşman denizaltı· 
laırı tarıafından ıtorpillendikten 
sonra Martinik'ten Saint Lusi 
adasına giderken castries lima
nı açığında bir deniz savaşı ver
miş ve buna uçaklar daı iştirak 
etmiştir. 

... ••• • • ' • ' • ' j ' • T 

Mevsimin en gUzel röportajları 

Sünger Avcaları 
J Ya:ı11.n: NACI SADULLAH § 

Pazar günü neşre başlıyoruz 

B. M. MECLiSiNDE ( AFRiKA HARBi) (!IfillK HARBi) 

Mihverin Çinava dün 
taarruzu sukut etti l\tilli ~lüdRfaa Vekaletine 120 milyon 

liralık fevkalade tahsisat verildi, mül 
hak bütçele ... müzakere ve kabul edildi 

o f 
Gazala ve Birelhakim'e Çin garnizonu çarpışmıJ8 

Onümüzdeki kış mevsiminde memleketin her tarafında 
doiru inkl§af ediyor devam ediyor ; 

o o 

lnoiliz'lere Jöre fakir hal km iaşesi için aşhaneler açllacak Vavel'in sözleri 
Ankara, 28 (Yeni Sabah mu

hıaıbirinden) - Büyük Millet 
meclisi bugün (dün) saat 14 te 
toplanmıştır. 

Milli Müuafaa ihtiyaçLan için 
120 milyon liralık fevkalade tah
sisat ':erilmesi hakkındaki ·ka
nun lay~~ıası kabal edildikten 
svnra Devlet Denizyolları, Dev
let Limın İşletmeleri umum mü
dürlükleri bütçeleri tasdik olun
muştur. 
lstwıbulda. A~bane-ler A~ıfaeak 
Müteakıben Vakıflar Umum 

MüdJ.rlıiğü bütçesinin müzake
resine geçilmiş, Dr. Abdülkadir 
Kemali, Va.kıflar Umtım Müdür
lüğünün bir takım vakıf ·bina
Jan sattığı. halde imarla meşgul 
olmadığını söylıemiş, bu husus
ta bir imar programı mevcut o
lup olmadığını sormuştur. 

Ziya Gevher Etili, E'\ikıafın 
İstanbulda fakir halk için eski 
imTiethaneleri ihya edilmesinin 
çok yerinde olacpğını söylemiş 
ve Kızılayın da yardımiyle bu
nun tahakkuk edeceğ·i hakkında 
ki haberin doğru olup olmadığı
nı sormuştur. 

Söz alan Başvekil Doktor Re
fik Saydam; bu noktanın uii.şü
nUimüş olduğunu, yalnız İsl:ın
bulda değıl, diğer büyük şehir
lerde de Kızılayla ·anlaşılarak ö
nümüzdcCt.ıi kış mevsiminde fakir 

Prağ SuU.:ash llakkmda 
Yeni Gelen Tafsilat 

Suikastçı bulunamadı 

Berlin ile Praö ara
sındaki muvasalanın 
kesildiği bildiriliyor 

--0 

Hegdrich'in 
sıhhi vaziyeti 

agırlaşlt 
[A.A. telgraflaı rn<laıı 
Jııtl<isa edilm"*tfr. 1 

Prağda Alman idaresi şef mu 
avini Heydrich'e karşı yapılan 

suikast hakkında Londradan veı 
Stokholmdan yeni haberler gel
miştir. Londra, şef muavininin 
sıhhi durumunun vehamt.-t ar· 
zettiğini, hayatının tehlikeli bu· 
lunduğunu bildirmektedir. Stok 
holma göre, Heydrich'in yara
ları ağırdır. Suikast hakkında 
Berlinde beyanatta bulunulmuş-ı 
sa da komplonun Çarşamba gü
nü saat 13 te Berlin - Prağ yolu 
üzerinde yapıldığı anlaşılmıştır. I 
Büyük bir otomobilin içinde bu
lunan Alman şefinin yola çıka
cağı saat ancak bir kaç kişi ta· 
rafından biliniyordu. 

Suikastin bu esnada yapılma· 
sı nazarı dikkati çekmiştir. Di- 1 

ğer taraftan Berlirıle Prağ ara
sındaki muvasalenin kesildiği ı 
de haber veriliyor. Almanların ı 
sıkı tedbirler aldıkları anlaşıl
maktadır. Suikast failinin bu
lunması için 70 bin İngiliz lirası 
vaadolunmuşsa da hiç kimse 
meydana çıkmamıştır. 

lngiliz tayyareleri 
Şarki Prusya, 

Fransa ve Bollan 
da üzerine yeni 
akınlar yaptılar 

Atılan bombalar 
yüzünden Prusya'da 

hasar var! 
[A.A. telgra{lıaı-ınilııtı 
hulasa edilmi§tiı".] 

[)N.B. Alman ajansının bil
dirdiğine göre, İngiliz tayyare
leri dün Şimali Fransa, Şarki 
Prusya ve Şimali Hollanda üze
rinde m~muşlardır. Prusya top-

(Sonu Sı. 3, SU. 8 da) 

-o- -o-
halka gıda vermek üzere aşha
neler açılması kaııadaşmı~ bu- Gazala'mn cenubunda "Hlndistan'a (yapılacak 
lunduğunu söylemiştir. Mı'hver kuvvetlerı· ağır tecavOzü Hint ordusu Mütealuben Vakıflar Umum 
Mi.ıdürü Fahri Kiper, lüzumu kayıplar verdi karşıhyacak,, 
kaLaıyan bazı vakıf ·binaların [A.A. telgra{lıarından [.A.A. telgruflarmdıtM 
sabldığını ve imar işlerine bir h:ıild&ı edilmiştir.] huüisa, edilm~tir.] 
program dahilinde devam e<lil· Londrıaıya göre, Libyada Mih- Çinden bildirildiğine göre J~ 
mekte olduğunu izah etmiş ve ver kuvvetleri taarru.z:aı geçmiş pon kuvvetleri Çinava müstah'"' 
bütçe kabul olunmuştur. bulunuyor. Evvelki gece Birel· kem şehrini tamamiyle işgal et• Ha.va. Yolları Biit;çesi 

D l t H Y ll Umum h~im'de şiddetli çarpışmalar mişlerdir. 
eve ava 0 arı lın t H .. f ı f ilAt Japon kollarının. c:::ıar·kta "'• · k o uş ur. enuz az a ta s a ~ ... 

Müdiirlfü3-ü bütçesinin müza e- alına tır Mih k tl Centıpta .,,,.bre 3 kı·ıometreı.:: .... 
Et 1. h mamış . ver· uvve e- .,,... .°"" 

resinde, Ziya Gevher i ı, ava . iki. k lda . bı'r mesafede durdurulmuo. ol· 
eh · t• rı, o n ta a:rruzaı geçmış- "" yo:larına verilen emmıye 1 az lerdir: duklan bir sırada alınan ·bir 

bulmuş, icabında k·amyon ve ı - Tobru'k •batısında Gaza- habere göre yeni bir ·kol doğru
trenlerin gideıniyeceği yerlere la isti·kametinde, ca şehrin şimali garbi !kısmına. 
tayyarelerin gittiğini ve ·buglin 2 _Sahilden 60 kilometre ce- doğrn ileıfomektedir. Bu saba-h 
tayyarelerin yalnız yolcu değil, ta B' elhakiın b··1 · d tel,,fonla tem"" imkan· ı haAsıl ol-

kl. t d t kl mı nup ır o gesın e... 1 " ....., 
eşya na: ıya 1 a yap 1 ar Alınanların mühim tank bir· ı mamı~sa da Çin askeı·i mahfil-
anlatmış ve gelecek sene hüku- likl · h.. · ~:--1. tm kt !erinde işaret edildit?"ine göı e bu 
ınelin hava yollarına daha faz. erı ucuınta. ışuıld!l\. e e e- _ _ 
la ehemmiyet vererek bütçesi ı dirler. Tahmin olunduğuna gö- şehrin d:..iı::mü."? olnrnsı manası
milyon 200 bin lira yerine 10 re, Mihver ordusu, Birelhakim na gelmez. Çünkü şehrin garni· 

ile sahil arasındaki İngiliz Uruv- zonu tamamen çember kine a
milyon IiralıJk olarak getirmesi- (Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) (Sonu Sa. 3 Sü 7 de) 
ni ve seferlerin daha muntazam ------------------------
yapılmasını temenni etmiş ve 
bütçe kabul olunmuştuı. 

Orman Umum l\füdilılüğü 

e BüU;:esi u .. d .. 
1 
.. - .. 

Orman Umum .ı.uu ur ugu 
bütcesinin müzakeresine geçil
miştir. Bütçe N.poruna göre beı; 
orman umum müdürlüğü son 
bir sene içinde Se'bani, Karabük \ 

(Sonu Sa. S, SU. 4 de) 

Alman Denizalhla.rının Son 
Hareketlerine Ait Bilan~ 

Alman tebliğine göre 

Denizlerde 48500 
tonluk gemi daha 
torpillenerek battı 

o 

Mihver Akdenizde 
taarruza 

geçeceknliş 
[A.A. it;ly. afı aı•ı;ıdaıı 

hulasa edil11ı i~tir. J I' 
Londra siyasi mn hfilleıfoe gij. 

re, Mihver, Akdenıı; bölgesinde 
toplu bir taanuza gec;rnek niye
tind('dir. Bu taarurzun ne vakit 1

1 

yapılacağı henüz kestirilemiyor. 

=IHARP DURUMUJ= 
Silah ve zırh musaraası 

Vç yaşmm jübUesjni yapımya hazırlanan İkinci Cihıan Ha:rbiı 
Demokrasiye de nok~nlımnı ö~retti. Rnz\eU. plim, ordu kadro· 
lannı kurarken, yiiz binler<•e truıl< 'e tank~rn·ar sfüt.lıla da bu ordu .. 
yu t~hizi tfüşiinüyor: llakine vemotör orclusu! .. 

J Yazan: Emekli General Kemal Koçer 1 

S ilah ve zırh musaraası, ta
rihin derinliklerine doğru 

uzanır. Yakın haıp ol ıyları, a
teş hüzmeJerine. trompc~t ve si
lindil' a tcşlerinin yakan, yıkan 
''e yokeden dehşetine karşı ko
runımı. tedbirlerinin nasıl alın-

dığını göstermişti. Tank, mu· 
lıaribi zırhlamek, ateş ağırlık 
m t rl'ezinde oynaklık temin et
ml'k, engelleri devirmek m:ıksa
diyle savaş alanına sürülmüştü. 
Alman ::;anayii değilse de, me· 

(Sonu Sa. 3, Sü. 1 de) 

ı ·sehirlerarası telef on 
~---~---•ı---~~--~ 

Adana, Zonguldak, Mersin, Bursa, 
İzmir, Kayseri ve Balıkesir'le 
Afyon merkezlerinde otomatik 

tesisat yapılıyor 

inhisarlara yeniden 295 memur alınacak 
Dünkü Alman tebliğine göre, 

Almanlar İngilterenin cenup sa- ı 
bilinde bir karakol gemisi, Şi
mal ve Merkezi Anlantikte 14 
bin tonluk üç vapuru batırmış- ! 1 r 
Iar, diğer üç vapuru da torpil- "Yeni Sabah., m Ankara muhabirinden: 
Icmişlerdir. Şimali Afrikanın 1 

1 
Şark sahillerinde ve Karaip de- of: Pn.,tn, Telgraf Umum Müdiirlüğü Merkezler arasındaki 1 

nizinde Alınan denizaltıleırı 26 telgr. · r. ııhabE"relerini temin ed('n .. ebekeyi yeni tesisatla ıslah ı 
bin 500 tonluk 8 vapur batır~mış- ı etmel-:tcdiı. Bundan başka son mukaYelderle Ankara - İstanbul 
lar, 4 vapuru da hasara ugrat- · telefon santrallarının genişletilmesi Adana, Zonguldak, Bursa., 
mışlardır. Ma.rtinik adası civa- Meı·sin. Kozlu, Çekirge, Afyon, Adapa7 .. :ı.rı, Kayseri, İzmir ve Ba
rında bir Amerikan muhribi tor lıkesir gibi ı:hemmiyetli merkezlerde yeniden otomatikı telefon 
pillenmiştir. , tesisatı vücuda getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bunlardan baş 

Akdenizde bir petrol gemisine ı k_a Ankara-İstanbul, İstanbul-İzmir, Ankara-Adaı13:, Mer
torpil atılmış, asker taljıyan iki sın-1s~end~run, Aı;kara-~onguldak, .Ankara-:-Kayserı- S~
gemiye de iki isabet kaydedil- vas şe?ı~lerı ara~.ı te.efon munasebe~leı·ınde bn~ne nazara_n bır 
miştir. Şimal Buz Denizinde kaç_ ~ıslı ~aha yuksek konuşma temın edecek tesısatın faalıyete 

1 8000 tonluk bir gemi batırılmış getırılmesı de karar altına alınmıştır. 
tır. Bu suretle yapılan bu hare- 1 inhisarlar kadrosuna 295 memur alınacak 
ketler sonunda batırılan gemi-

(Sonu Sa. 3, SU. 4 de) 

Yeni caphsler 
Bunlar pek 

yakında Almanya 
ve Japonya'ya 
karşı açılac.ak 

* Çay 're kahvenin inhisara alınması dolayısiyle bu işle
rin gördürülmesi için İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosuna 
295 memur ilavesi hakkındaki kanun layihası Meclis ıuzname
sine alınmıştır. Yakında müzakere edilecektir. 

Okullarda ders· kesimi 
* Lise, Orta ve Meslek mekteplerinde öğretmenler top

lantılar yaparak talimatll:ame mucibince talebenin sınıf geçme 
durumları üzerinde tetkıkata başlamışlardır. Bu toplantılar 
bugün de deyam edecek ilk mekteplerde Cumartesiden itibaren 
derslere son verilecektir. 
Sıhhiye müdürleri arasında 

* Erzurum Merkez Hükumet Tabibi Doktor Rıfkı Olgun 
Mersin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğ·üneı.. Mugla Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürü Doktor Nazmi ozbek Aydın 

Amerika, ayr1ea deniz Sıhhat ve İçtimai Muavenel :Müdürlüğüne, Van Sıhhat ve İçti
mai :Muavenet Müdürü Doktor Rifat Basot Muğla Sıhhiye }.ıfü. 

alftfara karşı teşkilat dürlüğüne, Bandırma Hükfunet Tabibi Zekai Arkont Van Sıh· 
biye Müdürlüğüne tayin edilmişlerdit·. 

yapıyor Zahire tacirlerinin toplantısı 
[A.A. telgraflıarmdan * İaşe Müsteşarlığının daveti üzerine yurc•.ın muh1 lif 
1iulıfaa edilt>ıi.Jtir] yerlerinden gelmiş bulunan zahire tacirleri dli!l Ticaret Vt!ka· 

Londra, 28 (A.A.) _ Ame- Jetinde toplanmışlardır. Bu toplanlıda talimat fazlasından olan 
rikan heyeti ile İngiliz kuman- bu yaz mahsullerinın nasıl toplamlacağı. nasıl r.lmarağı ve r.asıl 
darılan arasında görüşmeler de- depo edileceği istişari m~h:yelte olı ı:ık üze•e görü-3~H:.r~ü1tür. 
vam etmektedir. Ayrıca. ordu le- Toplantılara bugiin <le devam olunucal:tır. 

(Sonu Sa. 3, Sü. S de) 1 \\ _ ---~ _ ı 
~ -=-====--- =----.......;:..,./ 
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lfnabedenameyi jmnlamJB o- İtalya ve .Japonya- Mecliste 
lan beş devlet gerek lt o l 1 ek- da.imt lzalığa maliktiler. Alman 

Feci bir cinayet ''Duate 
motö '' 

Cemil Altayın oku 

İDDİANAME 
4-~~=~ :n~~~~~u~~ lzmir'de bir baba liz kızını --0-

ıe'teSbtt. edilnrl§ olduğu tekilde, ~~pılacak olması da- ı. il o··ıdilJR,,lil Yüzdürüld- ve Slill~ :UZeriııae 1 TCt m ]rtP~i Webesinrum td 
toprak status quo•wnu idame tmt Uza.1ıklıı.nı. w~ dikmiş olan bıçaalıgar,a ı •u f . ~Yok ınnn (Mclfilı&t Hoçiç) oi~ 
etmeyi ve ga.yrl .aSkerl hale ıso- sair devletlerde ao ümit u- lrmtrden ~yor: ba:mnm bulduğu ıırlşanbyı bo- ğneada'y Şu :maru.zatmım1n. da iroby- :birinzla.1mnşmı~ fj 
blmuş ınıntaka hakkmdaki ıandırdı. Lehistan, Brezilya ,.e '52 YB§larmdn Ethem adında ğemnemekted:ir. 1!..'tlıcm. kınn10 .. t.. - d- .lfkla ~r Mi, .ica.bm- ;kızın telkinleri v.e tesiri al 
tartlara .nayct gôStermeyi ga.-ı I.şpanya taleplerde bulundu1ar. bir adam dün 17 yı:ı§II>d@j klZl oturduJdar.ı. ıev sahihinhı oğlu o- go uru u da faile hayatını bile feda: etti- kalarak kendisini t3.ma.mi1e 
r.a.nti adıyorlardı. Bütün hal- 'tatedikleri crilmezse Almnnya- Münevveri 14 .Yerinden hçakJa.- lan Sabri ile evlenmeslnl m.lhıa- -'BltkaQ gün evvel füıradenl:zde :recek olan iıiliu bii.dise, en :ince mün.iSU?k akidesine ve tema; 
lerdo, yalmz bir casus foederis 1 nın intihabına muhalefet edecek mak suretiyle öldürmüştür. 'K:a- sip göıınıekte, bu birleşme ~a- bOıtı.ın Dua.tepe motörlinU çıkar- tcfertiliıtına. iradnr ~illcrek 1crlne _ 
mevcut olup olmadıgma karar! Jerini ve sonra da kendi istifa- t11 ~annu§, adliyeae i- yesinde mesuti.liir 11ile yuftlEimlll .malt fuere giden gemi rurtarma h~~ ve billııım ailin t) ~ · bhsilini ~ 

'tvermek miistesna olmak üzere, larını vereceklerini söyliyerek fade veımi.ş ve cinayetini bir na.. arurulacağmı .tahmin etı:nekt&- heyef:i, d:alılli,iye Mllllta.l:ırlyle huvıyetinin meydana çıkmama- .....__~=-- ..... ..m,en P"._, ıı~ 
)Milletler Cemiyetinin mütalea az çok açık -bir surette tehdide mus · te ıd:tjği:ni dir. motörU yiizdürmiye muvaff ~ .sı k~y.ijyctine faz.la dikkat hm- :rlk1~ b;~ yi 
ve hUkınüne milraca.a.t edilecek- kalktılar. Bu kafi dereocd.2 fena eöyliyerek itimfta bnkınrnıış- Münevver ise.pek edtenden e- .-Ohnajlarfur. ~aım:m 1>ir kıs- muştnı. :vak'a yerilltie, ş:thsın :milen 2ln0/9fil tar1hinde · 
ti. 1stisna fiili bir utı1a taki.1ti- değilmiş gıDi, büyu dev1etlerin ıtur. iVin en çrhrılmak JıPmfliğine ımı zayi olmuşsa do. mühim !bir ıkb:Jı ~?unu teSbite _m ~ ~ 'kısa bir ıın 
rinae yahut py.Cl askeri mı.o- her birinin 'bu arasın- Birlnd ~ nıe!ıaDeıiııde .Jbmidir eve gizliden gizllye aev- k1Smı za:ranırı ..kurtarılabilmi&- lacak herh~ncri bir :vEGilka.nın ~ .,. ..... _ ...... L~da -:J;....1~-1 ..... -- son- ~ 

A ..:ı:gıv· ve -'~"'-- rv>yda .-....+-:~ "A" tir. otör ~-.lıfitill-~1- ı.a.. ... _ ~~ .l»Ul.IJ.O\U ısv..ı.ı~ ....... taka. iptaline karşı aşikur bir sia gözdeleri bulunması işi ü- Kara.kapı .mm~kün oturan .F)t.. ıUl a.uwuı. ,,..,. ~ •--- ='-= :-.--- ;luıımayı , hatüıi:abanca.run nu• m!ire, !l'tn..ı:n Hilmiyeıin ynnın 
tecavüz vukuunda ve bu da "ga- tün biltün berbat etti. Vfdmı. hem oghı Ethem iniiii tilr a- dmdn .bir delikatilı da ':VmÜJr. daya gotirihniştir. Yakında li- mara.c;ııun '"dahi mahsus asıüı- · c 18'11. 910 t.uıhindd 
ııranti ıv dev tleıin,, teca.- .Brezilya.w.ıı ·ç bir aztrom yok- damdır. 17 y.a.'jlllda Münevver n- Genç Uuz evvelki gün babası- ma.n.unızda. olacak-tır. Ia~Ja ewelcc ar.tadan . yok~il- ir ~gınc bir istida il mil· 
Y'fizün seb btyet vcrı1nıemiş bir tn.. F.nkat Lc'histanın isteğini dmda • 'kızı "Vlll'dır. .Münev- ;nın -evi k:::qarak "A" run ----uı----- m~ olnınsı bu itıanaatin bırcr racaatta buluıı.'U·ak Turk tıbil• 
,taarruz teşkil ettiğine ve hudu- Fransh ile Sinyor 'Mussolini hoş ver baba.sının evlenmesi dıusn- evme <>"lt.ırn.iş ve geceyi orada, H" t bnk1" 1 urhanıdır. ~tine knb ı Umesi 1 ·ı::ı-0e 
tlu geçmek yüzünden yahut mu görüyorlardı. o tarihte Sinyor SllDıill __ ild isrnrlıın kulıtk ıasına- tıpkı bir l'ann misafiri gibi ge- ımme c ryoruz. i.BUtün blınlanL ve :movmtt bultm.rm !=I ve bit uçuk oontl 
.. ~~-tın lmal•mş:yahtit o ha- .Mll99ilini'nin yaya lı makta '7e müsta.k.bcl olarak bil- çirn11&tir. ~t.l:ıaneCfekj ..1stmıbti1 bU· mil illılt& r~Onıen rmıhtercm mk'rt!t-1 tlu b ti nvdPtle hcniil 
ıralide silihlı Jruvv.ctlerin top- bir .ali.ita gösterdiği yoktu. Di-ı- B'ır gen.Ç kızın evine gôtm!ınıe- vük anaborusnun çaıtlamarmı- liakiniler.inı; hfülismıin t.tcsı y ug ı v t ~ ~ 

hal ha ete ayam edilmesıne l~ın mrmzetlit;'İni esas r- .. .. ıteıaJd-j eden Etham dün 8ltbdh :m:kıasmtla 'tetkos sti1ıttı kesil- ıtesbit imkan daircsiı gir.mil - ~ l 1 ~ { ~ 
lanmı~ o1masınc1an dol~yı d~ ger tarnftan, 'BüyUk Brita • Şirketi awiye ıve sini namus meselesi, aile »crefi dan iki gündenberi İstanbul nıın vünü failin hüviyetini tayin ~ili n k 

~ ve zıu;uret ~örüldüğüne tibo.riyle ta.stjp ediyordu. Fa.Ut Deınz ' ]lan yaz 3-'aıuna .kızını ni~am:Wt ~ .miştir. İca.beden tamirat ameli- ıbulunuy-Ordu. uhbelif sahalırr ---....----= 
i&&WUAt etirmelen,, şartly1e bum e onu ileri siirlip ~ :&.- •:. • diği Sabrny.i de al:tnık Münev- mme dtin n)eyım g akte ka- ü.zerind ~hm ineci • ıler ·-'" .......... _. __ ,,_....,.,.~---....-!!! 
hbul olunızyordu. Bu takdir- yit etmeğc azmet.mi§ değildi. ua.rıı-esme ver.in ka.Qtı,ı eve gitmiş, 'Müncv- dar devam edilmiştir. Ta.m.irat .ticesindc 1T-0ros otelinin .9 ;nuınn-

1
~ 

de her d e v l e t taa.r.nı7.a .Alınanla lıa.klı ·· ·· b' b .,.f l ver b·ı .sırada evde yalruz bu- tamamlandığı bikdirde bu saı- ralı odasında 1 Şub J9 2 Uıri-
uğrayan mcmfa'ketin yardımına ak deli~ istinat~ ı.:: a~:ıyor ar lunduğunda:n zorla igerlye girip bahtan itiınıren bütün şehro su Jtindenberi .ikamet eden ·e ,_ ı.ı-..--- ~ -
ko acalrtı. 'Büyük Lora.rn<' mua- ~e .Milletler Cemiyeti' Mec- Deniz Y<>llan ve Şir~ Bay- kmnı almaik iSt.cmiŞttr. Ethem ~.. aim sırada. doldurou~ be :an- ~ıtı ı)la~ 
.hcdenam:ıermın i!:_ind ... 'Brı~- lisinde şimdiki haliyle intihap tiye yaz tsrifooıne Pazartesi gü- ~a:D~-'L.......- nool - ...NIL..lim" flayırh j~P-i naın.:."'1e <lsta.nbul .B~]t Fakül- D "kk ~" 
yaya dogrudan do~ya_ laSau- edUmek 'Vn.adolund~ Mee- r.ünden itibaren başlana:ca.ktır. >IJCJ.~ 6-. ~ ... .,...... y'J tc;:;i talebcsını~lcn) oh.ıugunu y - ı o.t IemCi' 
ku ola.n bundan ~u 'bır ~ua- lis eni ·ıccek olıın;a. &znhğı- Bu yaz Adala.rm üızla ıkalabalı- d~r. '"Dan'" O"'S\Z~t.es.i c.mbatlj işl~ z:uı l~ . '-Tokat) 41.dırub. but:fuı l (dt• 
hede..tınme yoktu. ÇünkU, diger- run o nisbette kıymetten diLre.- ğı ruuıan itibare a1inarak Bey- mı~~~~a!ıı~~arett'd: :?~~eı~~oN~."'. mn.~: sahsın hadise gil.n~?e:n itiba.- rin) Jerın e, g s"e .1 Ctıli iıl«' 
leri Almanya. ile Şa~k komşu~~m ce•ö-in; :ı~i 'SÜrilyordu. Meseleyi beli ve BUvükada m'8SJDda bi- ~, '!h ~ , ren l1esabını kcsmuwği :halde., lal'.rtı.da bır çok (-ze ı ' -kfı sclcrİ 

l t Fr 'M tt~<Çikl ~ ı.ıg· • JerinClen fena h:ı.J& sinirlenen Halile sat.arken yakalımmı~ Hti otele a.vilet .o'LmCdigıv· te3blt ·ı-ya ıu .a.nsa ;;·e u =ı crı a- daha ziyade ~a1>raşık hale sok- ı·cr !ilive sefer ihdası Iüztmıu gô- ' dızıJmiştir. Es1\iae ı J ıı :rapılaJJ 
rasıııdnkı milnasehcl.!ert: taal- ıma.k uzere, kllçiik dev!etlerdcn Tiiklüği:iııden bez- :iki :Adaya di- Ethem. ICAzıı:npa.şa mdktebi ci- a.y müddet.16 hnpse 'TtUJlrldlm <>- miş, vak'a yerinde elde cdilcn tür1ıi türlü taföla'l'l.ı eı ı ·riııi 
lfık ediyorl~. . bazıları, 1illh İsveç, kentli :rekt 'nOSt..ahrı :t.et'tip ıedilnıiŞtir. varındaki a.ı:sada l\Itinencre Yf> muŞtıur. -şnpka, elbise, palto, göml<Y'K, ıkı- (terde) tutmuştur. 

Locarno ınisnkı ~1 harp ~a- ehemnıiyctJerini arttırmak mnk A-y'nca Köpriideın saat 19,15 de tişmiş, ik:iSi hoğı.ışmı)'a başla- -~.....:..----------~-- ravat parçalan ile iskarPhılerin •• mıdiki lıalde Istsnbal a yn· 
mnda gi.bi 0~ Brı~ d plo- sadiyle, bulanık ıauı:l:ı. bahk avh- Hey'beli ve Büyükad;ı:ya ü ilii- : ~~~ ~ -= S .n O ı> =- otel miista.hd~minine :göst.erfil- -pılan dugünlerde ye .ı lıh.•rf 
~s.ı,;ıın en '?~k ıcrnutı. ol- ~üa kalktıla.r. tokholımm. ve vanur ikonm1J8tm". Akşam ,._~u... . r Il mesi ve 'bunlar t.'lr.a:fmtl:ın da bo -ve davetlilere neler 

1 
am dl~ 

maga na.mzet ıdi. B~nt.n netı~- Ber. nden doğrudan doğr...ıya n~ Yalova eefen de ya.hm Heyheii- .=;ıt:=, ~ ;ıe:: "" ~~b~~~~r.i ~~1JY: digini bilmem ikı gencı i<oltu~ 
Bindıı Avrıır.a yenı ba.~tan b r derce e ik ve ci edildi- ye ı.u~arclr &ğnı Yalova.ya den va.roJ.a.,,p ö""'M\-'~., .. _ ADMfRA gn. verirken), tlanse ırır "n ne-

y y p:::ı •an ise m<>v1;ııt esas gın·· • •. mümkün de!?ildir sefer apacaktlr. _, J .u .... ~LU. ilk wıda hüviyeti meçlml clmıs lcr y\!dırdiklerını. '?mı.er içirdi't· 
lan tesbi" ıı e takvjya;;ye doğr.u F~:ı=ııer -Oen~ lı:en~ Diğer 'tar.fftan bu 8elleki A- Ba:ba., simdi hlı;nsbanededtr .f~: +-~Ur ~~~.:f ~k. aıt) 0 • lcnnı anlatmak ıstemem ! 
yalda .t. • • D ... f :L :J a- dilerindeıı, 'Dnnımarkalılarllan -dalar 1.ar.if 'ytıe Şirketi Hayri- ve ~:r"' __ etmektedi ___ ·r. Yarın geliyor ~ .... "C.~l VJ,..,,...•-s-~· Ji,nkat Amıdohı duny:ı lı:J• 
nımek aç.!11 l:!r .~ :P yckt" .Ar· ve Ho'llan lılardan mürenkep "'yaz tarifeleri ün.kin ntııdd::hı- t Ha.kul{ F .. lteshırlt'-1 nıldu kurula.h 'a.611 'Türklerin cıı 
t;k yen ınrnıl!Jl'h yid ~ılm1.;k bir A1mnn tu.r.n.ft:ı.r.ı grup tnşki- de 'halkın rahat seyahat edebih liyede terfi Ad.mira ta.ıomımn :şehrimize ~ Cevap güzel Metlerinden b:irı de (:.ti· 
lazım. gelen Sk A~ .?.mn- li için ~ağa başladılar. ls- mesini temin ctnnişt9.- Şirlceti m~ bir gün ıteftıhiire tstan'bul 'HU Ik 1 ·ültC!in- veyi} yr (gerile) ye yani, ( ~ .. 
berlam muayyen bır polı~:ı.ya :Pa-Qyaya bu tertibe iltihak et- Ha·Tivenin -bu lki o/82: tmif&- eden başkatip uı7ramıştır. Bu va.ziyct.e göre d!m :verilen cevapta: bu isimde lin evine) kaya.caklm·ı gun bti 1 

-.hipti. Çok :nccle lıareketl~e mcsi ıcm sıkı mürncaatlar- sinde hnllm kolay'J1k oımak üze. mis:WrleriınIB cwnartesi sahaıhı ~ir şahsın 19~0 scnczınde Y..u- tün halka {zertle pı frv ı dagıt· 
lüzumsuz tch!füclere atılm:ıga • 1 ı . d re Adalarla 't2 ... m-: .. : ıvıe Ha.y- :we katipler ...... ___ buld biluruibll ~ makt ·-" A,,,-;;;ıdi. T bb"" .. k da bulunuyorlar< ı. spanva ı c .&..iPVfı~ ıBWlill a ece • ,ahalır\• tı:.:ba.a.'ll Ola;r.alt Fakülteye ı. 
:~;'de b'{;lım~;;,.. U:.naC.: cevabı verdiği zaman, fs..·ecli- öttpaşa - ç.ekmece banliyö hat- Dün t:cml:u:ıan Adliye Fııcll- Admira ilk maçım pazar günil :knydedildiğinin WJdirilınesi ve Acaba ibu ziyafet,te.ı aksat 
di rdıı. 'Halcfl inin 'i,uni yolda. terle orta.Klnrı ~many~ ~- ~~.erlerle ittıöat temine- meni, terfive hak ,lmwmrııo kil- Fen~r.e ile &paea.lr;tır. Hn:fta J:stmtbul zıılntsıtı!'.a eoonip kn- ncdır? B n bu · ;i ı ı.eiefüm. Bil 

yo en J- ka her lnmgı bır devlet çın dal· ™u:».... ~ ve ıbaŞkltipleriıı ilriınlerini arası An:kanıda HaTbiye ile 'kar- yıtları üzerinde ynnılan tetkik- güzel iıdet.Jn .ıçınCJ rek (dn.1 

muvaff~ olamamala.n, ~)Tet- ml bir itzahlı: ihaa.Bl 1:eşcbbiisü- Avnca Uskıfübr muliitlnin tesb~t etmiştir. 1sinilerl lıavi Jis-- t}lhşaoak ve tMr.a:r elırmııze lcr:sonunda Ömer Takadm 9 G ma't) ın (güveyi) um v gere!< 
lerinc ra.ı;mon tekrar harbın pa~ ne karşı m halefet edeceklerini bla.b::ilrğı nazarı it1ba:ro alına- teya:rm gaz telere ninedilecck. avdet ederek son müsabakasını 1941 tarihinde tabiiyetiınize ika- bütün aba irOn bem ı ilerine. 
ınk vennı~ oın:aEı o!'un usullen bildirıl.iler. Bu aiıval içinde, Bü- 1"Jk sa'bih ve akşmn iş saatle- tir. Terfi eden müstahdom1er, G8.lablsnra.y tırlcmiyle }'&pe.o ·- !bul ıecndiğircn teyit ·ımesi ibi- hem -de güc1cnne -zerdenm çok 
hakkma~ı '\;ıl.msumtilüarmdan yük Bıita.ny.anın işi koley ol- rinde 1i:izmmı -kad:ır illi.ve sefer- Haz1ra.n eyltklannı maaşlıınna tır. Admira takviyeli bir .eeltilOO zi tabny dosynsının fitilrinc faydalı olduğwm iıttı.nUUn. 
ncf}ct etmı:;Ur. Sadece suTh aa- maktan gak uzaktı. F.aknt aöi- ler :tertip olu.mnW}tur. ~ aamla birlik.ile ~- ve 14 kişilik bir ka.filc ile şeb- 'SeVketmiş ve 1m tetlti!t fötnğ- Hepimiz biliriz kt ~rd yap· 
'nl.~na pns:ıf'.bcz: ba.$'hh..1rtan.baş- ne Berliııc "karşı taahhütlerini >ıııc---- lardır. rlmhe gelmektedir. :rafunn hihnesini niürn- :ma:k i<;"n §U (ma.lzmne), bu (cı· 
ka her hftllgı biı:._ sıyasetleıı b~: yerine "etirmeğe azmetmiş bu- ./:.,noo ev fıay!an~71 :Jı:ün dalımk'l~ 1>ere!>eT 1zmirde za'k) ifrzundır: 
~a:m;;:vın~~~r~km:~~~~ lunuyordu. Sir A.uSten M:Cl~ste "'il -:S- AKt• ES:' Hilmiye isnrinde ıhlr halası ile J'.irinç (230) ~n. su (4) ){I· 

en c J-· na "Alıruınyamn grrmesıne manı o- istiyor U KU 'HnEan Y~ici icminde bir e- li, .şckor (1) Jdlo, CJ.50J gra.nı 
kı ile bnŞ a mı1leflarc Brrtanya hı.eak .:yahut bunu geçiktirece~ 111 , ın1Şteei olduğunu tayine mizmet (ararot~ ı•eyahut b1$1.sbı.) bir 
:rıtrdmnna güvenmek yolunda e- hi b d..;:.: "' lik "'--~·" t F • t ".,.+; ~· ·'-·· 4..' ta-'"tan (.safr. ü1 )..utlı tejciler yapmak ararmda ç ır . q;ışır ı ıuw.1w e me- Yemden btşa olunan ev ve • e mı'ıl ... r . ......... :/=c..'C w.f!' nı.ı gı:am an). o.n :{;'rnm (g' • 

İn · · mek tahma.b il Cenevreye gel- al>Qrt.rm:ınlarla ±amiratı biten ~ elde eWJ.on foto_ğrafmın. evvelce .suyu), (2-3) kahve ka.<{~'1 ı· · 
calla~ıp ~uı:auıar. gılceı.! y~r- di. Britaııya .hükfımeti "Alınan- -· -ft'-;~;:ıeri alik3darlara müra- kendfain"n e.~kalini t.rr.f ~ dar da (zer..ı...,. ... ,) koyıÔnlı ki. 
dımı ıse ıhtivaç aaloJ{asınaa. 't!· ..-y ~ı:n Tahtaku ... •1anmn 0"erı·ne saldırmasına !l"a·"men ...... ~ 
. . rd ..., S A sten'" J yanın Meolie .Azaaı sıfatiyle, ca.atla evlerine havagazı i9te- • ·ıu '" 6 oıa.n ik~Ioce göStefflerck on- ı renk versin. (Beyaz fıstık! ,c 

ti§enııyo u. ır u ın Y~- kendi iştirakinden başka Mec!i- mişlerdir . .Bu mllracaatıanu ye- tekrar uy.udu, vapur köprünün altmdan geçerken.. lar tarrfmdan ro müUclika.o Cku;ı ÜZÜIDil) nden ilıc!l'ettır. Fu· 
tanaaşlannı • dah~ ilen gıtru~_gc .,;n dlcm.. ..ı .. ~1 .. ;ı .. ıooere daha kA bu oo 4 000 o ı....ı-.- ·1•ta ~ is edilmesi saycsı.inde sw- ı kat .Anado]unun b:r "01~ verle· 
ikna etmeyı ıstemış olmaBi Dlllm ... t:>- ~ ~büt.. unu gun · .l U\U.OilııA • o, füillç vapurlarının :ntaldı ka sından i~i daldılar. Ar,adan ilç kast faifu . h.. . • · :tam ki- :: J ) 

ktindür Falmt o btmun mevzuu- maruz kalmasırun un ~ dır. Fakat Jio.V84;'8Z& .Şiriı:ıetleri- mının devamlı "Jllil6terlleri anı.sın- dakika bile geçmedi birden yeııin- un m; ıy unı rinde (Şam v.e An lep fıstığı 
· liyetinden1hisae .a.lmaSl daha ıvi ~" elindeihti'vnl"l Jr., ...... ı..,.,.,. .. ı. .._ .,_,_dı . ...__...., .......,,_ vucııdline mil ve en 'kaıt'i bir surette tcs- ile 1~ar twıclo .. :ı) ve {badeill ~'l..t-Q1m.,,ı,,';.1Jl bifTuordo, yeri- ~ • • ' >u.M ıT-• <Wç.>ü.1..._,. dadU', >EUOcWn ,geJae bQ&Qn ),-atı- ._.. ll.<= caUJU IDl.LWA1 \..l.ı ..,., 

lllfUJ., ~ ..._.r olacagı miitaleasında ıdı Dr 1• d h aati bulunma ....., !bit ederka:ı diğP.r 12.ra:ftan da de ilfıve ederler. ne getiremiyeceği limitleri uyan- " . . · · :ıı.a ar avag.3%1. 'B - m uykuda geçirmcii u,yamk dur- ateş dölc6lırıürt&. batır luıtır !aşı- ı Ö 
dırmaktan kiniyor.du. Biruıeıı- Stre.sema~ lngıl_tercnın ne l5a- ~bu vıııta.nda:.<Uann arzu- m$ tc:rdh eder. DJ7ardu. l'abil kahkahn gırln.. ~rde yapıl:tll i .. !içva.p~~b. - BunJnr hazırlandıktan sonl"S 
aleyh, derhal li'r, ya emni_yot dar zor bır me':kıde ~ulundugu- lan yerine cretirllmenıiştir. Kışın ;ılt saıonun 7atakh lı:ıs- Somurttu, etra!ındakilere .!cna mreınıı lstımııuıda.kı muhıtini, bu en önce encCTeye u ile pirinci 
V_..~ekte Almanyayı mi.iıRwat nu. -.ahsen.takdir etti .. · Fakat bn ------------ ,,,_ ı btr laı -'- fena baldı, Artık ıı'"•yamı- arada en .Y&;k~ın arkada<;ı. dw;: iU koyup ka•m .. +-alı Plrinçleriil 

\M ıuu b 1n ıt d b l iy d hemen tamamen Bri+·-- dip- ınında m ....... emme U7 ,, .... en " - ve hemf!elıneı lwınn Tıp Fa- J.-..-... • • t ~ı lilıerine tekrar Milletler ~zzat gı ere e ı mm ~r u. .._&.J.,. .,.,~• yaz --1..ıllden .-ıra meY- ~ ~uk. Ji'alaıt bu "·illt' • .,~,_,h-...:-.l.....,. Aı..~u-ı.. tane tane & <i <lı ;:kıJ. ,...,._ s Awıt .Almanyanın Mıllct- lomasis?nin vnyretler.i sayeein - ...u....~ ~ .. OS1 ""~"'~u IJU ıı.ı~- tmel" p· . . "k -
Konseyine gr:tirmelcte, hiç ol- lerır C . ent. M l' . i tihabl- de temin edi~'"*'r. '!Yaz a.m"\Tl kiini .Yukarı ııo1:uıo nakleder ve onda bir lhasblık htillni ulmış o- m:ın Sayımını ve onmı açık W/3 e ı. ırm. or p _ :f:ll son..-
m ....,,..., ~- ..:.~"det ıi,.in, muvaf- emıye ı ec ~ınc n _ . usw ·.r- ... 1 kana~~•" k--·--- .ııa. 8 ııacaıt 'ki )'ine da.\mafa başlamaz · "' 'ti ~cn-...:ı ...ı a· • (amrotl) 11 bıraz SO' Uk suda c11' 

- u.ıı ıauu " k Obst et apmak ,_ 'eS?lasında, Sir Austen bllfı. ~al ..,.o unu ~· - .... -v' - sammu C..u.w.ı:ue<ue wcr maz- m ı· •-- ,,..,...nı BıJ 
fak oldu. Yaptığı işler sonradan n:ı arşı . ra ıon y . )'anık me$lWr ~eı'llllDeıllnt ıığ- mı? munları ö•°!l-eıun ş bulunuyor - .:_ı"' ve LeüCere'.i o.r.....-tmı. clı" 
nasıl muaheze ve~ cdilm~ çın Mcclısın ~aı~saya dost de!- Dltmdakı ~1erôe Fı:a.nsız a. 4.'.ılı bir ecel haline ~ • Etrafı muthb 'bir horultu k:ı.p- k ,., Slnsua er e ve e . 
se vaktin de~ .ziyade .met- letlcr<l n de. aza ~ntıhabı s~- kerl~~;s3~8;1Illd~~__;,_~ .kadar u~- ccye ladı. V.apur da Atatürk KöprUSilne du . (lki ta§ımJ kay.nattılr;t.an sontJ 
bedihniştir. Fakat bir gün Av- le geuışletilm~s . n;aksad!-yle ~ ...... a... ~~ IAQ.;J.~ı ~ .Bu meşhur uykucwıun arta bo- yakla~mıştı. tam köprllntin Jrcçit M ' ın ŞaJısi)ıt:tl1"..ri safranı bır kUçük ~e içind6 
rupada hakiki b r sulh '.01&.ca.kaa iFransızlarla hır~ çalıştığın- ıkna lruvvetinı pak ,goga;lttı. I mlıhatll blr vilcuda var.dır 'th- Jerine gelindili zaman 'mıız!p ar- ıŞimdi :müsaade buy,urursamz çay gibi ba layıp tencereye ıı:o1 
ve o günün Hariciye Nazırı S r awı dolı.t,y:ı iöeyuk nı bette :ten- Böyle yapılmamaemı açı.k~ .:rı.ı. · ~bıızrctipddetU ştddeW dürt- m.a.znuula.ı:ın ~ahsiyetleri üzerin- malı. (.Zerdııça.IJ :ı da biraz sil 
Au&ten'in Locarno'dak.i..mııva.ffa kit ediliyordu. Halbuki h~ıkat- "Sözde durmamak,, tcldiıılle t.;y.ar deWcllr ynşııu ımacsaU% ba- tü ve t;unları söJledi: de dur.abm: içinde ezdikten oıu:a '.tenccrc)'e 
kiycti ücr.eccsinde işler görebi- te bundan daha yanlı~ bir şey tasvir ediyor.du. Saar'da bulun- zan •2 hazan da 43 oldutuııu söy- - Aman ba:ını biraz indir, k6p ö.nınr Hıilid.oviç Lsiç: ~ atmalı. Bir~ ;kaynattıkto.Jl 
Jccckse onun icr.~tı yeni baştan olamazth. . dunilan kuvvetlerin de a!:8'Jtll- ler.. ., Y:ı,ıgoslavyauuı Üsküp vilay.ct:i- soora glll suyunu ilave .edip tctı 
tekrar Yapılmak ı ::.-- etelecek- Netıce şu olou kı, Al_many_ ;a-. ıması için teşviklerden geri kal- V..ııkit Jlc Ue ge,teeek. Muzip .nr- rOdcıı .s~... -~ 11'\C b:ığlı Gc-..1an l;.,"\ZaSınln Dob- ccreyi indlnneli '\'e Uselere tal< 

.J.ULj.ill ıb ord :ır~~ bn -+....t·n"ht.-. k:adaşları oııu t!tdz etmek Jçin <!l- :B.rnz nvt'l ya_pıtnn ~ltrıya L"l'l- ri ı.x •.• 1~di l't k'u"p•" 
tir. mn mtih bı gcl.ecck E~üle tah.k mıy u. · ı. axıa _t1• u~...... Jı ..- tı -.. ...._ ça:m ıAuyun\of;.;.u r. vs ,,., sim etmelidir. ~·duktan son· 

b tenkı·t,_;ı,.,..;_ --·'arı uın..ı kr.mdcn gelen _er ~· J'Jlna :ı.r. .ınen uykudan .,....,mı ıuwuıyan .za- ..• ,,.h-,..., o~ı t'' 0.~1.. o·" P ~b"" •• 
Al li . ı- edild' So dakıl·ada a:n"Ul> 1 azı ~.ııı u.ı,;;c.u; l:>m .,...;;i ogr................. ~w! ın &<" !ı ra mltanını 'ku Ü7.funü) nü'"." manya.ya ge nce, mısaıu ı. n • • J ~ • alenen .ı.. .. Vıra +..-.;r,..., vırnmıyor-' Meseli gc.çcn ,aüıı b_lzim mQ~ur tın bu sefer bır ha)'li küpür<.°""6 , 7 11 v 1 Dft"'- 'ft •• 11.... •\ 

rınr·'-~-• bır" "'"""'tte müzakere et· le L<!hıstan makul davrandılar. <U"'t:). "'~°' ı-r ta• ,.,.__ ... 1 ~ 191 J,AOgWll!u ur. •ı.ua vtınup- (beyaz '.fu:t\k) ı :r.erdelerin Ustil" ""'· ~ .,...A... .a du. r<;...,ı.-;;, boy"" le ı..·ır hare .et -u_ykucu yme .mu • .,.._, ... n- bclki dr bir rt'1:!1et ttkanıctı.,ı u- ~ ... "kc ·u·ug-.. ıa'\!V'A 1• ıı..-.ıs· t 
mı. ti ...... ısalnn ı'mzasına tnlmd- 'Fakat B ozP .. ra hi 1 kırdı um- yuu.Au :u B kad ·~ .. ~• d H ül-''"h.-; ~ ı n ~ ,uo:..ı .,,_.... lliC'lDu.u n .k ymalı. 

ra. '' ~--'--- bu •~ .. ;,,,eıen· a...,_ mı.;tı. ir ıır. Ui .......,,._.. a ~- uıuluyordu. :ılbuki -d~n .....,".. .. ..... ~ .. uıe· d,. .. il ~ı,,....,.k h:U ı,,,,r_,; 
dr:- cd -n--"- -'--"e ken.:ı: ı--- an.-,;,, il .r .n~u~~ .u.ıw~J "'" .. im ah --"-- "'~ p'":..- ~' w.-.. ~1->·- B ..... vı·1 :·vetı......;:ıe .. ~Jenın· iıS uuı en lUlUotlol ... er\;Jl;;lU uı- U'I~ .o~·-· . ~uı ·~-eın..tni .,;....,ı.ıı._ -1.. .. -:cın" e medcn_ de. tqplam ıi .... ı cm. Bir gibi olınn.,ı, m mur nuuıuıur l"*'<"1 l"-+..- ı la .ı. . b" te ~ l4J ıı;;:ı:u ........ 
sin ""zyct dost muamele gaste- 1Hıı.1buki bı.iüin reylerin ıtti- 'U k ~d ~~Lord~~~ı' J..-ut.u ıçcrısindf" .tahtakurolnn $O- J!isinc gttleıllc:r.e bakt.l 'Ve ceb uden d.WU mons~p a.r.tL.._ ~" ll' ,_ tüne (Antep F.ısu~ı) ,iıc bJı• 
rfutü fi. Bmıun jçin, misakı Ver fala. 1Rzımdı. Bu ıuilaşmaya va- pso . ar ı _ve ~"4Jllgünlı e ,. l.ınnış. Bunları Wııretln yaluısına çıknrd ı ldlçtlk paltctten tığı.ınn ve mımaseuçı. ~ ~YKJ- d ı ve tatlı nar ta eıuri<l(}e k.'l. 
say .. eüktat,, rodan başlm bir :ııma.cu ve Locnmo Mısakım oıncare zamanınl.l:l.Aı errı- d u dökmez mi? Hayvnniıxr au- b r tane akıde şekeri st<ırak tekrar ~tir . .Bu .muhit ,içerisinde nıı.-- nulmnktaclır. Ondan sonra ese· 
naznrla göre~ 'Zllltnolmıabi- mzalaycm ~1 tler arasında de mevcut dur.umu tekrar n-

0 
11ıa :ra1ta göilcrını J ... :ıpadı... fiz bir olcm.:ın ol~c tanınau e ıfayi hatırı ) bol bol yemeli. 

lırdi. Halbuki böyle oldUbru is- bir iliti at çıkıııavıam hemen landmrdı. ( A7'7ca.9ı 'llıJT~ ia sola k t.uhır ve ..ıı !Yet - ~-------aıtı111..: o 1nrib.lcrde Ü küp yüksek tica- Duğünlerde zerde yed:rilı:nc-
bat cdilmcdı. Muaheclenamenin --mc1a11-;..111:eal!l9!lli!lll1BZ1--1mım--mıiC!l ___ cmC!!!~m::1~ıemımı ___ _._L'9_~----ııam-t.Dq-milm13lllaalAIS11K1•~1to:.tl~-- s'n· n h kmetı .şu Qlsa gerek: 
e.lıkfı.mı da diğerlerinin ahkamı Halbuki Conabtlıa.k, • urayı, ya luı.ber verıne_yi de münasip Safran, zerd l, şeker, f1stıl< 
~bi pervasızca ilili'ıl edildi . .Ber- zı-r.·-·de a•"rnn ille guniln i- P"örmecH,. "'e badem gıbi ddeler erJ·ck,: 
lmı. ·n l·•--i .. n ...... Uş olduihı biricik IAil. J., T'En:'nJ·v"' HAZ YAZA : P ı ı k rttırı... tlınlı~ M.:ı: .... u.. ~ tibaren m~catı dn vct elntlŞ- :ı ;ı.;..r""' .n..n "* ı c ını • • tır. 
.mazeret mis:ılrın ~yelerindcn M. ZISK1. 'fl".,."eti Mn.,a, -n..-... in ... ete- fch etı i <'-0aa.lt1:-. 'Be cilı " ti.iBunaZilhiccenyımnon -U No: 152 . .-0~"'" '"'L ....,. ,.~ ... ..,,..u..." ''" b.rinin -yü.ni Frwısanın silah- ··d..:ı.....:... d n. .~-u-v. "' fi-inde rk ..,ın1 ibadet ...:.1 p r.1 uç v ı e ·liler t fodc ed ·r. --.-in~.kadar olarnnu l.IUloLil e J ı:.-· ~ "" • • ·.-c 
sızlandırılmasmın- yerine ge- ık~ı lizımdı. Hazreti Mu- ~ , tut~nusrtu. ,l{ırkıncı gtir:\ünlın - ibu.ofarın P. ·ne .. odu :l\J•• 
~~~~wp~·~~- · · ı ~~~~~~~~~~_N_a_k_il_N_e_~_ı_ib_a_s_h_a_k_~ __ ~ __ h_f_M_z_d_u_r_~~~~ ~~·, ~-~a~~oo v~k#~~-~ n ~~r,. sa. bu on ·· il ka.vmme ) e- _ ~ .ı f"",..."" J "'" 0 Ad t 
tanyanın gerek Almanyanın h:ı- memişti. Söylemiş olsaydı, o- ıkişiyc: k y"fl irler. c güzci-Oir a e · 
5al sukutuna uğramJ§ olmasıdır. tuz gün sonra-Oeh'İl de, kırk gUn memiştir. !mdi, Denüsrailln. Al- Harun .Aley~ Simiti- BiyJc kpuuşınıya giWği Thnn - M~J.t ıntiddet.i tamam Dr. 'Hafı~ CHnal 
Bu ittjbama oova.bı ha.yatınuı sonra döneceğini on.lam bildir- lahın hışmına :Qğn:yacağmdan ilin düşü:nccsıni bei:,"1-ondi N:e b- da bundan ~~ası değil ir. oldu. Şiıruli 'konUŞma yerine gi- - ~ 
son zaman armda birnt Sir · laca.ktı jwrkııyonmı. dar altın ve gu:mfia :.varsa Beni- Döndüğli Z32DSI1, ın:ak1arda ıı.- <!12c !iz. ~n ondt:ro ilerliyece- ,. '1 
A.usten Chamberlnin verdi: ~ 0ğaİıa:n, tam otuz gün Banın Alevbiasel&n, S1miıi- .ismil.in elinden -hepsim aldı. radıgı Tannyı <bumda 'i>u!UD.Qll:. ğlpı, s\z ~~takip OOetl>iııiı. ' T Ilı K V 1 M 

''Mualıedenamenin gayesi si- be1dedilcr. Gidenlerin dönmedi- nfu sözlerini samimi 7.allDetti: Kurnnz $amiri, o zan:ıuı ga.1&- 'kimbilir ne b.da.r sevinecdlt.tiı'. Dedi ve d .t>a tı~ya baş. "' 
!Ahsızlanmayı temin ~:~ı~ ğini görünce şüpheye düştüler: - Gerçek sqylor'Bİn ya Sfuii. .lifte lbtilundıı: ~srail ~lları, Simiri'nin ~ ap ladı. Da,b'ln yarıpan Y~ he-
~1:~~=!,~ b~ - Acaba Musa, tarafırnıroan d ! O lıalde şimdi ne yapalım? _ :Ya Hazım.! BaDlan ayn tığı buzağıya dcriua tapının ya ~~ ~:fa:nn,.~ ki Allıihın itıabını 

... ı.....-~ Al mU.~it ol.a.mk gönderilen yet- - 'Ycqnla.ca:k 'bir FY :}"Ok... ·· ek l.roaz. "Evvela ~ ~üt etmediler. 

ıRı~ır 24 o.:ruıı 149 :Ay 5 

şartı değildirbir. ~u ~:;;;rt - .miş kişiyi helak mi etti? Hazreti l4wıa artık ya gelir, y;a : ~{'#> ':ruwne .-t;...,.ın:: Harun Aleyhic;seüun, onları bu - Ya fom! Niçin :acele cdi-
_m. nlar hiç ı:ı;y una . ·'-.:t~ A -"'---da. gelmez. Bari ~israili AJlahın 'T - 6..-.." batıl i~- '""°" ........... ~"C ...,,uvaffak yor.sun? Geride bırak'tı.ğuı ce- c evvel 
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uğı2l?llŞ olaırınzlırr..,, Diye SÔY,KJuuuer. ~~ıil '01lrum sonra topraj;'"a gömelim. -9~ - ...... ~ ... ., ..... maa:t,, Saınlrı'nin altından yıaptı-
Locamo 'sakının sadece bir Sfuniri adında birial vardı. Bu hışmına 'llğrama.Jrtan ikurtara· l:1arun AlcyhisseINıı, buna da. olamadı. Kendisine: ğı buzağıya t.1.pmıya bışln6 lar! 13 

Mayıs y. s 
gaye değil bir ~angıç olacağı adam, ~,ok usta bir :kuyumcu ve lım. asil lrur.tm:abiliri ? "peki" dedi Siimiıi, J>unları ~ - Hazreti Musa dönünceye H:ur.reti Mwın, hayrctinüen >L----ı 
düşünülilyordu. Bılyük Brita.n-1 dökmeci idi. Elarun Aleybissel~ _ Beniisra.ilde ne kadar o.ltın ritti. ıFakat.1Uelade -bir kiUı;e har '.kadar biz bu buzağıya tapma- dona:kaldı. Cenabıhak ona bu 

19 2 16 
yayı bu hu ustaki tnahhüdün- ma gelip: • :ı.ı line getireceği yerde a1tındnıı cağız. Bizi bunaan vazgeçirtmôk hususta et.raflı ız ıh:Jıt , . 
den vazgeçmiş olmnkla ittiham - Ya Harun, dedi. Bunlar, ve gümüş :varsa hepsini t:Dp - tıir buzağı yo.ptı; öyle bir bum- için fazla ısrar edersen seni öl- l:Inzr ti Musa, bu izahatı din • 
etmek .haklı olmnz. lık adtm Al- denizden <;ıkan Mısırlıların üze- =mg~ bir ıkuyu ta.zıp . .. ğı m, lrem ses veriyor~ hem da dürürüz ! diltı!:cn ı:iOlml: 
m~·ayı Mıllctlcr Cerniy tinde rindeki altın ve ~~iŞr ~~ğ- _Bundan ne çıkar? lınrf.iket ediyordu. Dediler. Horun Aleyhis3clam, - Yarabbi! diye 
daimi bir üzalı intihap tm k ma eım· 'Cli Hu=cw usa u- _Cenabıhak, hnmm malları Si:miri, başına. toplanan Beni- gemi nzıya al:ın ~ · miri s:ın 'dır, · 
ola ctı. Bu 1 6 · 'Mar- mın harElll old 2'mın söylediği :llzerlerinden a.ttıklan ıiçm 1srnil ıisra.ile yapma buzağıyı ~ gcçiremıy~ kanaat g: ti- v pmış ol b ·r. 
tında yapıl tı. F at hrç halde dinlemeyip .aldıklıırmı ge- ofrullıı.rınn karşı şiddotli da\.Tclll- rek: rince n.stu. İçi yan ve h 
beklenm dtk zorl ar ktı. O ri vermemı i. ~yle ~e- Hazreti Mu - !şte sizin tımrnm: budur., nn bu hareketine sc~ r mi ·n? 
ıt.Gl..~<U.w. k ya b""y·· d v- diy rum lkı H eti !\1usa uu oo- maz. O 7AIIUlll - dedi. Musaıım ara.ıruy:a. • ~-,.....'""'"gidip lkı.;;.rcti 
le ,. -y Dl Jn ılt O, Fransa, bepten dolayı gücendi için el- Q ita. P.'elir, 
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-9- l:onara 'da müth~ 
p1anlarm hazırlamfıgı 

bılıl· riliyor 

Milli dafaa W~fulle i11e 13() milye.n 
liraiıll J.ev. aliitle faJısisal ~ti itli, miil-

165 bin ıesir, ~ı:ı 
~nk ~lmdıjt 

ildiriliy_or 
Bahsi kısa kesmek i~ 

l»k ;mehaz gtist.ermek, ::hele 
bugün elde edilmesi m~kül o
lacak kitapları zikreder.ek oku
yı~kiil.fctli bir .tetkik etra-

Jmd.a .yarmak .Bene-~ lüzumsuz.. 
dur, .. 
Yukarıda yaMığım mehazlıa

nn çoğımu bugünün kütüpha~ 
neleri elde tutmaktadır. Rulun-
1mvan1n.r a. 1.leClis :ve r:Bey.azıt 
kütüplıa.nc1cfinde 'Vardır. 
~at, ıanlara. biıle :hacet yok. 

Herkesin elinde bWmıan yh-min
ci nn asıklopedik maliımatı 
ihtiva eden -allı 'ltli Lıaros'da. 
:lıa tet'kıki temin edebilir. 

Mczk&r I..ıaros'aa '"'Bosnie 
He!'ZePTine le Bogmniloo - 13<>
~ ili<-mc, Cattıarde, Boris 
(Bogris), V.:ar, V. dois" keli-

aeri ü?.er.indeki ıtarihi malu
matı okumak bile yukarıdanbe
ri ya.zdıklaruıım doğruluğunu 
teyide yar.ar. 

:Marsilya civarında Var suyu 
ne ise 'Vnrocrcsi ('Vnrfürr) da 
odor. 

K:a.ldı 1 i l\:ntôlik ve "Bizans 
ialisôleri ~i ve n'ürklü
ğü söııclürmck için engizisyon
lar yıapüklarmı dilli itiraf et
nıektclcrken bunların lehimize 
ı;oylıyeccltleri söilcrın lllakal 
doğru oldqğunu ve oleyhimi.a? 
söylenmişlerin kendi icatları bn
hınduıb.ınu kabul etmek .ilk ön
ce hatıra gelecek b'r ıhtimaldir. 

Hulasa; 'l'ürklüğüuıüzü ima
nımıza sindirmiş ve ondan yal
nız ütihar .duymuş olacağız. 

1.Sırı.miycti de ~idenberi Mo
noteist olan Türklüfrümüzün di
ni şın.n olarak biTeceğiz. 

Orta ~~a dönüp ceruıet anah
tarl.a.rı ıı;a.tan panasların yerini 
tu.tmı~. 

Byg:ü.n Türk camiasına men
sup Müslümanların hepsi asıl
larında -0 kadar Türk kanı taşı
yor, o dcadar Türktürler ki Ay
dındı.ki Tiiit'.ıcJe ~nlaı·ı :tefrika. 
ta.lısmak fı,cy'd:ısızdır. Hanrtisin
de. fazla Türk km1 bulundugunu 
daha ziyade -kişinin hizmetleriy
le ve fiilleriyle göreceğiz. 

Benim ~ yseıide iken Muini 
li'uk:ıra Cemiyeti namınn a.339 
da bastırdığım "İdaTi teskilat 
ve .JSlibS:t hakkında tenkitler ve 
ınütalealar" adlı bir eserim 
'Vardı. Bilmem matbuu kalmış 
:mıdır? 

Bunun "Avrupanın ~slfıhat ta
leb· müvacchesinde Türkiye'' 
baslıklı bir methali vardı. Mil
li hislerden on beş sayfa ka
dar bahseden bu kısmı buraya 
n-aıklc çalısmak liizumsuzdur. 
Yalnız or41da söylediğim birJmç 
Ia.kırdı"rı burada sırası gelmiş
ken W.ınar edeceğim: 

"Bugün Türkiyede yaaıyan
ların, hat tiı. 'CCllcbi istilası sebe
bivle anav.aıtandan lınriç.te ka
lanların cümlesinin istisnasız 
aile o:- iYıııı §enlendiren milli 
mefkürolcr, lrr.oaratorluğun kim 
hilit lıanJri muharebesinde şehit 
olmuş ceddinin ruhum F.atiha 
okuy.an sıbyan lisanından baş
Jıyor. 

"Bugün bütün Türklerde bir 
l'Uh, bir g~ .bir emel :.var. 

''Bulutlarında dereler dolusu 
~ mazlfım imnla.nnm h~ 
.YUrt ellerini anan toprak renk
li izleıin.i, §İmşeklerinde şehit 
ruhlarının gökten selamlarını 
taşıyan bu Türkler ilinin de cl-

'eette ki bir gayesi, 'lbir emeli 
o1aca.ktı .. 

"Osmanlı impa.ratorluğunu ne 
samnışlardı? Mariz ve hasta 
bir vücut, ço'k.larınm tedaviye 
.cesaret edemeyısJeri, hastanın 
Ui olabileceği korkusundancb." 

Bu ..kanlı hatıralar n.ı.sıl killb
JerimiZi hfila s:ızJ.a:tmasın ki düş
manlarımız hala luZla.nnı .nla
,.mamış. bize kaı:şı aiş bilemekte 
.musıtdırlar .. 

M'üslümanlığunı2.ı, Türkleri 
y.olretmek davasına, haçlı sefer
lere karşı mTIIi birlrk şuuru ola~ 
rak ele ~. :i" oksa:illramız
:da url: tçinde r~lismc 
yapmak, şu gibi, bu ,..ibi tefri
kalar doğurmalk için değil.. 

"Bir millet ise yapılmış Yeya 
yapılabilecek fedakarlık lıissi -
tından tc"ckkiil E!tnıis bir birlik 
ve b raberlik mecmuasıdır. 

'1Milştereik · i idame · çin 
va,çık ve .ser.Dest -biı· m-zu, :urnu
'ltıl -ve 'Vicdro'ıi bir toolimiyet, iş
te bu li171mdır, 

'lİns1nlar m_ç ibir...zanuı.n nehir 
.mecralarının veya sır.a dağlar 
ıistikametinin esiri olmamıc-Jar
dır. Hisleri müşkr·ek, .kaJblcl'İ 
.biribirine .sıcak bir Jtütlc, şuur 
ve vicdan itibariyle de tarih ic;in
de ahenkli bir imtiııaç göstcıir 

..ki hu .millettir. 
"lı,k, lisan, filn de bu ahengin 

ancak eyit kuvvetleridir. lç
timai hakikat budur." 

[A.A. tclgrafklı mdatı 
hıılc1sa edilmi§tir.1 

~~gtonü bildirildgme 
gore, Alnıı:ı.nya ve Japonya':ya 
karşı pek yakında yeni cepheler 
~çıhmsı ihtimali olduğu kanaa-
'ti ilrnvv<!tic'Irlyor. Londt\l(Ya !A.
merioka ha va ve ordu şeflerinin 
:gelişi bu görü.)ii :taktjyi etmek
tedir. 

T{eis Ruz\1elt, Amerika hcy~
"tin;n Londı·a) a v n m yakm
fuı. ikinci bir cephe açılan..ogına 
tlcliilet c0ip etın , ı sorosutla 
ev:ı.p vermekte çc..k ihtiyailı 

cdavranmıştır. 
Diğ€T taraftan Savyet '&fıiıi 

:11:. Lıtvinof, Beyazsaray'-a git
"Tlliş, H.e!sicunıhurlı l.lzun bir 
ımtilaka.t yapmıstır. Göril:."In~ 
rin .askeri bir hareketle alfi;l 
olduğu ta.lımin ediliyor. 

Nev,yorktan bıldirildiğine gö
re, Amerika hükumeti, dcnızal
tilar k~rşı büyük bir eŞkilat 
yapmaJr iize?·ulir. Yeni tatbik 
olıınan lô.nlıırın denizn.lıtı har
bini 'altüst ede<!cği .söylenmdk-

·r. 

-Baş mmfı;:L ııt · c
\'azım ~fi ile 'lllilhendıs Gcne
Tı:i.l Stmımervel Tuondr.a~·a gcl
ımiştir. Ordu ılev:ızım1iJıefinin va
zif i 1qgü.terede~lunan June
T.i:kan :dnıvvetlerinin Jev.azım · ş
leri ile uğr.aşımktır. .-Biı:çok lA
.::merikmı kurmay ::subayl-arı lda 
Lıondraya gebniş]erdir~ 

mir evyorl< ~i bu gö
rüşmelerden balısedwken, Lon
drndu müt hi~ platiları:ı '1tazır
lan<W,'ını söylem!ştir. 

'Demokrasi her ferde m~vi 
haklnı- tanıyarak onun gölge
sinde bir tıaikımlannın :ııü:imiye
tini yaşatan bir sistem olmuş.. 
tur. Türk milleti ise fer-Uerei<;ti
dat ve 'kabiliyetlerine, ~ 
hizmetlerine. umumi menf.aa'Ue
ri gözct'ehililikk:riue ve ahlakla
rına göre .hak v,e itibar v.erir. 
Hıalkçıl& da budur. -,Baş tarafı 1 inci4-te -

Lfıyikliğimiz bild · ö-imiz gibi vetleri Uzerlnde ııotice;al.ma.k <ls-

• 
lıall biüf.elermiizake.re.ıJ.e luilJlll.-edilill 

- 'Ba.ş tarafı 1 incide -
ve'Ka.msıı devlet orman ~letmo
lcrin~ 60 bin hektar orma.n a
mende -ed.11m ·ş, böyle yekun 
bir nı:ijyon hektarı bulmu: tur. 
Altıya baliğ olan devlet orman 

.~etm&lcri :1137 .8~6 metzıe mika· 
bı tomruk isti a.ı etmiş, ~yrı
ca koy .. unıın cltı fhtiyaÇlan iç·n 
3616 m tre mika~ı tomruk !f'l-
de llirii tir. ili ği · 
tilı.,uli ıse 59.016 m ·tre mikLbı
nn Gıkmış. odun ıstilısali ,yôkimu 
1. .• 2.726 lrentale ve kercS e is-

.005 ~ m Abl-
111 bulmum.ur. 

o ı .. ·ülii 
Ç lmnlmamalı 

Söz alan Sinan l'ekkelic;>ğlu, 
köylü ere -verilen m:ıktanla.nn 
vaııttmae-verilmedigi çın istıfia.-
tle · ediffinl, v.a.lilerin m~ 
.kiilB.t çtlromıklarını siJylcmi~ ve 
ormanların d:iha iyi ınuha'fazaı
lnnna itina edilmesini istemiş
tir. 

Emin Asl (T al), · ommı 
amenajman ~ · ·n dAıha sü
ratli yürüt.. esim ve bunun i· 
cin i'lcıuan lia.rlıgı mevcutsa as
kere alman arman .ınemurları
run bu işe t!ilısisi..."li ıstemiştir. 

lbr.ahim I<ubla.n, bugünün ko
ruma: te.~kilfi.tı matluba muvafık 
olmadığını, köyler için baltalılt 
olarak ayrılan y€Jrlcrdcn kcsile-

k getirilen odunlax na el ı\m
ırıa.N k kövlünn mahkemelerde 
u~rıldığını, iki ..ehlen idare 
neticesinde k!aırı3lklıklar ve 'all
~mazlıklar ôlduğunu :ısöy
iemiŞtir. 

7.illlll&t Voliilİlült alıntı 
Zinaa.'t V:eikili bu temennilere 

cevç wıren'1Ak ezclL"'nle de.miştir 
~i: 

"- ~a:çları ynnalama sure
ti}'ie oI'l1131l.lanı y:ı.pılan feıralık
lar şiüdetle 'takip edilmektedir. 
Mahruk\ı.t sıkntt:ısı çeıaıa·. Fa
kat bunun sel1ebi im:ı:ltl;aalar n 
geç verilmesi ve '98.lilerin n1··ş;; 
küliit çıkarmaları <ltğilfür. a:h 

rokat meselesi umum muaürlü
'ğün li7..erinac hassas,yetle frıır.: 
duğu bir iştir. 'Bu hususta atby
Jüye umıı lrolayillflar :göSteri
Jecektir. Bütün ~ ta
mamen knldınb:nıştır. Kqylüle
ıin anma ~adar gıiiemk ımıtıt-j 
ıtaaınr göst.eriyonız. Bu sene j 
m1lnm &t :çin i20 milyon kental 
ayrılmıştır. Fakat bu .Jrnlayltk
lm::ın bir ddi :vardır_ O da or
manların tahrip cdilnaemesidir. 
Bu, CS3Stır. Odwı rui.kliııde de 
en ucuz "tarif. mtbtit "edilmek
~. 

Amenejm:ınlarda ~ [ile 
toğmf alın~ sulünün tat:bi

aciııe 4nıkan bulamadık. .ııwnın
h beraber gecen senelere rı~ 
ran arnencjman bu sene duba 
iyidir." 

Omun 'mÜ üfüiğü bilt i de 
.Qcabul olunduktan nra MceliS 
yarın (bugün) saat 15 de ~P
Janma k ÜZ.,'Te da.ğılmıştır. ... 

mdôlu ljansmm 
tansmah 

* lb.tbu:ıt \Jmum Müdürlü
ğü kammuna ek kanun Hlyiha~ 
lleCli ruznameainc alınını~ 
tır. Leyıhs,ya göre, Anadolu A
·ausı talısisutı Matbuat Umum 

t.lliıidiirlüğü brafınl:la.n kontrol 
edilecelttir . 

--6«§ turctfı 1 inciiic
mruazza:m -miktarda. 'Sair harp 
.maızemesi alınmıştır. 

Vişfye "Göre 
~rkof cephesinde ;çevrilmiş 

bulunan 'S Rus-or.üusunun dunı· 
mu gittilree &ıha -buhranlı ir 
hale girmektedir. ŞCfler artık 
kumanfia vcremiyecek .haldedir
ler. Ruslar mulraveme't etmedm 
teslim olma.kta devam cfüyorla.r. 

So'l{,1fc!tJcrc "Göre 
Sovyct geoe ,ransı tebliğine 

yapılan C!<te, • nrveıikovo kesi~ 
minll.e RuSların dü§lllana insan• 
ca ve .malzemece ağır ....z.ı,yia.t ;ı.~ 
wı:(liği sO..);ıenmeltte.dır. l 

;fuSkov.a meyGsu dun !!,P-Coki 1 
.ııeşziy.atında.J\lma.ıil!ırın hu eep 
heye dns::ın, .lank \'e uçak olaı:ak 
yede1•1erini s.ildıklaıı.ın bildiT
m · tir. 

:Timoçcnko, ordularının cenup 
yanına .:ya.nıla.ıı ta.an uza ka~ı
lık bir blicumla cev.ap v.eı'lll.1 ·tir. 

ıAlnıa.nlar :.diğer kesimlerden 
topladıkları kuvvetleri Jnı c~ 
keye ..göndermcktediı ler. Alman 
}laraşilt.Çtileri durmadan _ynk .e
dilmekte olmdlnrına ragmen 
hareketsiııe devam ctm~lctedir. 

1Jima1 denizinde Rw.iar te'krar 
ıllzy,..tte bulunmu~la.r ve 5 bü

y-wt Alman taşıtını, 2 muhr,ıbini 
ve.2 devriye botunu hasara uğ
;a.i:mJ.§1 nr.dı r. 
Çarşam.lıa akı;.anu Rus aşphe

sinden.g len :ı.·.c l!oskovn. rnerke-: hfhisarlar bütçesi 
Mecliste 

lnhisarlar Umum Müdür-
ügü bütçesi Meclis ruznamesine 
11.lınmışttr. Bütçe raporuna göre 
lnhiaarlaTın tütün sa.~ı 940 ıe
nCSİne nazaran 941 de yü?fie 
D.1,38, müskirattan bira sat.ışı 
yüzde 07,69, diğer içkilerin sa
qp ~ 64,96 nisbetindc art
mıştır. İnhisarlar bütc,esiride 
mazntt' "9,018,272 ve varidat 
U1T~S25;982 lira olarak tcsblt 
edilrn~ir. 

eZi t:ralıwb.ıı tekrar yayllıın b?r 
ı:adyo baberi, hqum - Har.ven
Jrove istikametinde Sovyc.t kıta
-iarının Jı.Jman1ar.a .çok bil~ 
kayıplar vcrdi·-.diğini ;we "DUtlin 

:taa.rı:um.r.ı pilskür.t.tüğünü bil
d irmekteClr. 

~Of iz 4 yarBJHri 
--:aaş taraf1 1 mmde -

craklaru:w. bambalıı.r .a.tılmıştır. 

H.ı\a o ll3tur. Jnciliz ~
mleri, iki R yn r~cı ,gemiye 

şeriatcilik ıkisvesi altında. tefri- tiyorlar. Jnglliz ordusunun ce- Alman t Jjöı MUar 1lrdusu askeri 
kacılık yapılmasına müsa.aöe et- -nup kanaduıdaımuharebeyc baş- B 
mez. La.mış .olnmsı çok muhtemeldir. 'ttaıJıthklar yapıyor 

hücum ctmi.t;. a)Tıca iki :gcttn 
de ~ ychı.=ı. ~i~r. 

IMatıJ üJJerinde hlr bava. hare-
Erenlerin .sağı solu olmaz c1c- 1ngilizler 9 Mlhvet tryyarcsi - B<l§ tx:Jm/ı l +ncide -

mek kadar .milli felakete sürük- dUşürfüilUerini, Gazalada ba~lı- lcrin tonilatO'IU ~8:500 ü bül- .Bem, 28 (lit\. • .A..) - Der Bımt 
liyecek bühtan ohnaz. Bfilltan yan taanı.ırun İngiliz hatlarına lsv'çre xa.zetc.sinin udapeıoo 

ireti olmuş, :'Bcrliırin bililirtliğine 
,.göre, lnınliz tayyareleri ietika 
met ueğiştirerök uzaldaşnuşb..r
dır. 

fE 
- Buş tarafı 1 in&ide

lınsa 'lbıle ~'Tpışmıyn (levanı e
tlecokür. 

Japonya i.~llE'- ya.pılaclik • 
kınlal' için bir tın tcSkil 'edebile
cek olan '.Çmin • k eyaletlerini 
ele ~rntillt ü ere ~a.pılml ile
ri harekctinın ilk hroc.fi olan Çi
ıınvı hl ·ıı d~ .Tokyoda. edenlere J\arşı milletin şuu- hiçbir"tesir yaımıadığını bildiri- muştur. \Jl'Utlıabiri, :ıca:rlstm ordusu-

ru da.ima. kendisini eı:geç gös~ yoitM". Mihver ktıynaXıan>.ha.ı·e- Bir Ja'Jltlfi~rli nun 941 yılın1:laxinden daha ö., 
terir. !cm h:ı3Ckm8a henüz malfunat Amerika lBRbriye Nazırlığı ~~~~Uklar yaptığı- Londr.adan ,şu .:mallımat veri

liyor: 

!1'8IDleJl ddie. e'ktedir. 

Bu akideleri şimdiye kaClar "en:'~ektedirier. . Amerikan denizaltı ~milerinin 
Ebedi ."'efiıı ve onu t.a!kip odcn .. -=yışı, ~~ .J?.ır. Ahsen Uzak Şarkta bir :J,a:porı ağır kru ~ubabir,, Macatlmn, Ro-
Milli Şefin 5UUrhı seVk '\"e idare- ısti.kıa1ııe~de ı:ilerledigmı ay- \'3.7.Öriinü hsara uğra.ttııdannı '.JDa~mn d&kika'Ckm dnki-knsa 

ı.k "OOtmektedir b leli k _,,ı... ~ aerbesti.sini t.eıkro-r elde 
leri altında bep "'tatbik -ettı . · ı rme teurr. -~ ı---l•lerini d'uş" ündliklcrini 
Bundan sonra da hiç şaşroodan ':tngHiz tebliğine göre, Mihv~ -u ~ 
ve ş.:-ışır.llULd:ın yolumuz tnyui ı:a. !tin Bimllıakim<iizerille ~ptıgı * Vışl - Ne\'YCll'it llmaum& bat- Ulvc ektedir. 
kitlelerdir. amnız püskürtülmlls, Mihvt-r· °"·Olan onnandi:gemtı!inin yür.dil-1'üttBffflierift:hafJJ!!)ayel9r,j 

Türk milleti bu akidelerle mil· Orayıpla.r -vermi,ştir. Gaza.lanın riilme ~ baŞlaJımı tır. 
cehhez olarak daimn hcsahını <mnuburuı. yaklaşın hlihver tank "* VaŞÜllt«ı - 'RonUldan b ldhıd- J~ntlra,.28 (A.~.) - BirleŞik 
vermiye hazır bir tek kol gibi larl ağır ~yiata uğranuş, }n~- diğhre~, H~..hudu'du yır-- Ulusmrm hal'}> -gayelerini 
çalıŞ&Cak, sulhun da, terakkinin Jiz mevzileri .n1uha.fooa cdilm~- lmUann&~ bir oete Uc tal- .Reis lıu2v~lt soyletliği bir nu-
de amili olac:ıktır. tir. yan askerleri aras;nda :ıtes'te.tli e'tın. tmft:~ ~ t:Rrz68. 1nüftat 'ş-

Çiinkü ruıa ta.rilıfan önce de Jtalyan :tebliğinde şunlar ya- 'mi ve bh-'k'ırç 1:1ım~1toer1 olmü~ ~: 
l&y:tktı, sahipti .. Şimili de ölına- 1'%llıdır: tür. 
lıdır. "Şimali Afıikada M.ihver ha- "* llı ~ - atrrlyc a2ırt~ 

7'ı0ttii ~-pa.yftm va ktı~ tleri :l'rafm<.lan şidd - otta tonıijikı!iltt~ ~ :ıııemt-
- S O le bontba!ıman d~ :tcibL v~ ~le.küçük tonajda bir Yunun gemi

''Dün gece East Andıia'da lk 
yere «-mlxila.r .dü.5llli\ştür. Ha
sar az olm~ cb tcl~at eldu· 
ğv. aiktiriln ı>kt.edir .• 

*'!.onara - A kcri bJr tren ka2a
sı ınrasıooa 40 • Iiln: e1' :ıskcrtntn ıöl 
.dürüldi\ğil \'C 120 ııskeı-fn yımrlıııtiı
ğı oğrenilmeRtciUr. A'thmdn üç ~bnn" 
nskerin n old.ırulmesinc km-şılık o1 
rak lO tutnlt .kurşuna füzUmiSfu'. 

it I~dm -Belçikadaki ~1' • 
tnlanra a tleri son ~ııu -
Iırrda 'llrtmı"tır. Lan reya,ı;gelen 
haberlere göre, Li ..,•tte 8.2 loko
matn· ktıllanılma.2 blı- hile gtti
rilmi5, 'Sekiz istasy.on do. esmrı 

"' ~r &&mri 
~ 11 Blımanya hu-

illcduna y.ıptı ":c'l • a.rettcn Del-
lıive dönmıiı tiır. Gen ral, b sı-
na; Gene. ' lc..xıa.nder drnV\ et-
le..."'İnin · ı l .nt lı duduna u-
~dar.ln &n's \·o~nla-
:nn Hindi tını ordusuıuı. ait bir 
~ife oJdıı- nu bclirtmiştir. 

G er.al V vel, l3innanyı:ı.dan 
çcl ilen ordu meYcudunWl ;sayı
:sı ha.kkmth tam bir r.al·"m vo
lı~· ~.u!yette olmam.ns na 

r!a,..,"'men ir.n:JD:ny y. göndı.:rilen. 
ngiliz \'.C Ilint !kuvvetlerinin 
~e dördünün .geri geldiWcrini 
de bildırn tir. 

mhlı 'ta$t ap uhildaı::ı düul JJn1n Atwntlkte b01tmldıklarmı hil-
bü;'tik ka:yıplaro ugnmuştır. .c:lirnftjtir. (A.A.) 
Tdbnm"'mevkiifre~üşnmnm~'O- .................................. 11111 ........ ı.-..... ım111111ısıl!~Dız!!lll!IB .. m:1L>-

rilerin8eki hava ımeydımlaıına 
UARP DURUMU 

engiz ymıgınhır ~tır. 

iiih \le z rhl-1 m s 
- Ba., tcmı/ı 1 incide -

nal.iil bu nfacuna nııslıyle mu
~ b le cJemcz!:li: tık önce ha
fif zırhı delebilen büyük ç .. plı 
t r J.ıhın p • eye ver tme ·ry
l ı c b l n l. Pal~ t, k ınla-
;:ııı 'Zlrh bu cnpııı büyültWroesi-

111 meçbur cttı. Alnı n te nıği 
bu sürprizlere ccv p veı ebili

du. Bi.ıyük Harp deneme1cri, 
25 - 35 çı pm n yetcrlığini ı ua.t 

3ti. A\Ttıpa ordularında 
h::.ı.rp onü çal , alan burada. ka
ro.r ..kılını-ı gibiydi. Ahnan dov
lim orduları flarında da bu 
Çap goze çarpıyordu. 

•r k savar silahlar, crelıne 
kudretlerini :Y :ı:kın mesafelerde 
g termelıydilcr. Çapın büy:ü
tnesi malzemeyi ağırlaştırır, 
nıanevrn ve hareket kabiliyetini 
azaltırdı. 

Fransa. k()("a ilim diyarı, tan
~ttı mucitlik refıni beninıse
tnekle beraber, kolis nrknsında 
dönen maceradan bilıa.:bcr, olu
l"Uyla masahıtını idare siyaseti 
'tıitmüş, Alman ~ara zıı:hlılan 
<karşısına çok dun siliı.hlarla çık
ı:naıt gafl tini göstermişti. fBri
'tıaı:ıywım, barıs ordusundaki si
lahl:ın da bunl rdan üstün sa
Yılam ı. 
Rızılordunun, m ::f b :ımm-

da.n m n ı mn dun :m ol-
e 
b 
l 
~ 

lct ed oılirdi. 
Örlıırnn, ö.ıceleıi 20 'nlilımet

renin m s:wa clveı'CCCğinc inan 
dmv lu. ıs,·icr de bu siliUıla
rın d emelerindon memnun ol
mıyanl r ıa.rıasınua bulumnuş
tum. Daru! ıı!lfil.a.r, .:isfkbalin 
en ı orkuııç si14lıı ~ dıklon 
tankla musaraaya önem veri .. 
yorlardı. A.nc.JJ:, piyade v.azife
sini hır ağ'r aililıa da vcremc;r..-
di. Büyük Harpte, p~dc elinde 
ve emrinde üç cins ağır sililh 
bulundurmak mecburıyetlerine 
ık:ı.tl:ınmıştı ! 

Bugiıniin de halline iktiran 6t
miyen bir davası, -plyadenm 
tıa:nk savletlcrmdcn ıkonuıması 
etra uıda toplan yor. Tünıun, 
her muharebe .durumuna göre 
bir a.t t.a:blycsi yqpa~en. i-
yadenin :a~ desteğine dayan
masını her şeyden önce dii§ü
nür. T11nk ktttleleri öyle ateş 
drugnlar:ı vura:t::ı.bihrler ltl, 'bunu 
önlGlllf:k ancak oynak bir ateş 
ağırlık merkezi tesisiyle kabil 
olur. :Bina irin, :mı.ilıurlpler için, 
harekatı duraklamalara uğra
tmı dondımıou laş, bir yınıdan 
th muhsini nimet oldu fabri
kalar, tank ve tank a.var sıl"h-
1 r ~ pm l mürob ettiler. 
Alm taarruz orcl unun yal-

Il wın g'" ..... ,~-
~ .. ~-~ .. ,-, i h re · tını tankla 

nnl ılı) or. Tank 
ılım nıhncler, mu 

şimenatfer1:esislerine de.mu
vaffakıyetle ta:arıuz etmi§lir. 

Alman ve mh•:ı.n av tayya
releri havn muhnrebelcrinde 13 
düşmmı tay~a · tlüşürmü.5lcr
dir." 

viITalrtyete 1ni as ~.r gi. i-' 
oir. 

'Her muha-rebe unsuru, a.teş 
kudret.ine gorc rol oynar. ll'ank 
da bır te makhıe ~dir. 'l'Uıncn, 
her hanıleyı ntnbılecek bır ı:ı.teş 
kudl'ctıni haiz 'Olabil!! yôi, mu
harebe meydan.mm hakimi sırn.
sınn. gecen zırl lı v motorlü 
kuvvetlere de"llluft."&ir olmazdı. 

Uç ryaşmm ju ilesini rya.pll1i
ya h zırlıman 1kincı Cihan 1Ha.r
bi, 'Demokrasiye e m>kse:.ıiları
"tll ö~tti. 'Ruzv t ı>linı, :ordu 
krı.drolarını lruı en, yfrL bin
lcrcc tank v rtank avn.r silô.hla 
da bu oriluyu teöhizi aUşünü
yor: Makine Ye motör ordusu! 
.Bilyük J3rita:qy1da makine tek
niğine naldm iwmtftanlara va
zife ve n1esıiliyet tertibi isten
fü. ııommcl bu =sil&hm istih
frnnmda., :sevk ve idaresinde is
nat sayıtanlardnndır. Bu ilıti
-aasuıın muvaffıaınycl.inde amil 
olduğunu ileri silrertler, Sednn 
ynrmrumu işhad cdiyorluı:. L b
ya harekltı dıa.·bumı. eni b!r de
lildir. 

O dular makineleşti ilmiş c 
zırhlanmıştır. Bir yarış, • dl 

. Z r bu yanstn lisUln
lük elde edenlere ve bu ciho. ı 
mn.h ret va 'effiniy tlc sevk ı.:c 
idare P.dcnle.re mev'ud,for. 

, 
il ==..-. ~!..._, E~-=-wrmmm == 

- Bayôi azizim; Ruşdillne :Sar.a J<ocasmın sesini .he~re- ı.Efe:ıdi !V tiRti, onu kolundan 
kadar''Sız nlc bsrdbeı· :gcleceğim. l canla şitince yerinden ırladı. tuttu: . 
l3u"Csrnrı kimseye açmryacagnn lki -aüım a.tt:.ı. GUlerek: I -.Bıraz daha gerıden §U ev
dnn umin 'Oln""bilirsiniz. ÇUnlrli - Re:rhat nu? 'Jklmam, uyu- lecin ıSmlSlndan gidelim . .Doğı u 
bunu açmaktan bana bir fayda y.roak_. 4yağa •aktı iki gt>-j k hv~ doğru yürümiyclim. 1-
gelmiyeccği gibi sizi de ~rn -züm ... Ben onu zaptedeınedtm. çeridckilerin dikkatini uyandır
so;cfibiltr. amı. muklil>ll •er .Atleti kapıyı zorl&yan, arsıilık :nınnın manası yok. Hem belli 
benôcn bit'~ rdmı boklenıcnız Ja. h;er.iyc .giren ki arka.W@ gcl etmeden Fer.hada nefti.kat edcu 
ehmden el.eni yapmaya. :llU2l"' dı. '..F.erlıat artık .tamamiyle iyi- 1 leı inJtinılcr oldugwıu.a.ıılamıuıa 
nm. Bu işi halledinceye kndar leştiğini, hiç bir şeyj knlmatlı- çal1~1a.IGfız. 
siınnlelJera:ber gelmlyc hcızır.ım. ğmı .-sö_y.ledi. §imdi he i bera- H:i.,im. curn. z 11olisin bu iliti-

ilşim,'tabii e sakin bir ses- he~i şu ~oda ..kovuna ba.kru1 yatıuı $la ya.kın ve mu,vafık 
le: 

- -:Yarilımmızı :minnetle ka
bul eöeriın. Gelin, hem Fe,..ba
dı, ..hem de Lotüs &i&eğinin izle
rini göreceksiniz. 

kahveye gittiler. Jl .. n onl4 !in- bulo.rn.k çayırın gerisine doğr.u 
den, .Jcolwıdnn .tut;qp bağlaya- ~"iir'idü. Sıra evlerin önüne gnl
mazdım ya ... Hem ne olur; o ar- di. Oradan yruıyaha yuknn çık 
kadaşlariyle biraz hava nlır; c ~·a 'bnşla.dılar. GaiJnoya 'y.ik
daha -çnbuk cnnlo.nıp iyileşİr, la tıkça bahçede otur.anlar bina" 

:H.qlmin ~ kül ::gibi .oldu: mın :arkaaında. .ka.lıyortlu. 'Tam 
-.Neye kqyuveriyorsun a •m· ~ııo bina.sının arkasına gelin

dın! .•. Kimbilir, enin__şu aldır~ ce dosdoğr.u y.ilrümcltte mahzur 
etmemen yüzünden zavallı :de- görmediler ve gazinonwı yanına 
}"kanlı nasıl bir tehlike i_çinc kadar geldiler. :Ora.dan Haşim 

'Bir 'tıililrn. nrttba.sl :iki yeni llU~Uş: şimtli Udmbllir ne ha- adım adını yürüyerek bir ağa
dostu l{uşdiline, çayırın önüne le rgelmıştir!... :c.ınJdit.üğiiniLsipcr etti ve bah
gctirdıgi mman Sara, :-t>ir hasır Rıftım.i 'Efendi, !HA imin kan- çede üç dört masaya dn.ğılnn 
iskemleye oturmuş, el l!}i :ynpı-1.:siy~b·rmf' ~ya. gir.Wmesi- ;miiJJte..-ileri gömen geçirdi. .Ağa 
yorliu. >Hfışbn hayretle ıetrnfı a i ötı!emek ~re Rerlıadı biran ev- cın arkasında bır tek göziyle 
bakındı. ~"'erhe.t ortada ~o' tu. vel bulmak Uzere: mijşterilcri ikiger üçer gözetler 
)}fu im mabadruı in k ccle - Canım, dedi . .Eğer l\lada- :ken birden geriye döndü. Rahmi 

rısııın doğru yürlıdU; U.alımı wın "yled·-· kahve şu ağll,'Çlar Efendinin kolunu .tuttu: 
'Elemi. om.ı takip ·• ıııi i-

1 

i · o ise buradan - V. y canına! dedi. İçeride 
sıttirecern bir nok ya gelince ra)la b 1:1 ika.da. gideriz. a- kim b" 'yor musun'? 
H ım k ısına: ~ile k t tm elim. - T ii r.' rlınt. .. 

_ S~ra, Sara; diye seslendi - Oram do. do 'U •• - E t, fakat vanında da J o-
Ferlıat nered "Uyuyor mu? O- - n ·yen B im önden l t.1 :zef i ıka b' i .. 
nu yapayalnu! mı .brralµın? yiirümeye.ba lo.dı.Jla.kat rA1·1.n.s uır) 

Nikoli :adında biri bir .:miıddef 
wril üncü 1cra Dairesinde 

kendisini ıiliikadar eden bir 
"gnyrinıenh.'Uli:in satışına nit do.s
:ynyı ıra.rak denize atmak su
re.ti le :imha ebniŞt.ir. Nikoli du
~ası unila l sene müd
detle ha.~<) mahkum edilmiştir. 

rr öjmtmene hüctım etti 
Dün Gedikpaşada .A:z.a:k sin~ 

maaı <m\mde rüceUlkü lısesi 
oğretmcnlctinB.e.n ıBayan Uclı
pm ~. clmıet adında biri, bir 

esı!l~ yil%iınclcn hücum ederek, 
dôvmek istemiştir. Gür' ~ 
mutecaviz y&ka.laıurıık hakkın
da takibata bıijplanmljtır. 

.Arlemel'in açtıöı .dava 
San' !Ukfır !lhlat ..Arteınl in 

J>eyami Sa!a, Cihat Bahan ve 
Zıy.a.t Ebüzz1y.a aleyhine actığı 
&ı.~ya dün .devam cdllmı tir. 

Hamlet .davıı.sındtı. ehlivukuf 
Sami, .Ahmet Hamdi Tan pınar 
ve Bürhanettin Ba::.ıman, Tal't 
Altcımcl davasında d yıne ayni 
sıfatla mahkemeye ttlbcdılerek 
dUnkll duru.c:mu'1da dinlemnış. 
lerdir. 

Ehlivukuf, ynzırun h ti u
muml)•esiyle b 1 ten .it e 
dUb'unu eöylemıştir. ı t eak 
m · leası orul n ıd 
m unların t 
etmiştir. D 
yazılım· 

için b agun 
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YA~N· M.S. :a:;~· ... ·;:::ı:::·;:·:il( Tr~;ay:-;;eierle- ~ 

y ~~~b~kkı mahtuzdtir :!11 

rinde değişiklik 
lstanbul Belediyesi Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
YedikuJe - Sirkeci arasında işleyen tramvay arabalarının 

1 Haziran 942 Pazartesi r.\intinden itibaren muvakkat bir müd
det için Yedikule - Be~t arasında sefer yapacakJan eayın 
yolculara bildirilir. (5964) 

llQBtafa., babesmdan öğrendiği 1 Çıtrtala.nlı da zehirleşnıişti, On
lliJ"90lt oyunları yerlyeırine tatbird: lann da güreşi çetinleşın~. Da 
ediyordu. Yörüğün manevnUar ha ortada yenilen yoktu. Cüreş
mıa d\Şnemek için bildiği o- 1er ~yecanla. devam ediyordu. 
"1Dlar işe yarıyordu. Yörük, Güreşin üçlİncü 83.3.tinden son
btr anılık baŞka ti.iriti düşündil. ra. Mustıal:ı.nm, tekrar ga.Jdarlı
Jılıwtafayı lr:ucaklıyaıırk kAldır- ğa baf:ladJğı görüldü. Ha.s~ 
inak ve yerden keserek yUrtlmek yum.ruk vurur gibi ensesine ini
.. suretle hasmını mağlllp et- yordu. Sağlı aollu kotü tırpa.n
meın. Nit.eklm, bm:allede bekli· lar atıyordu. Durup duruıhn, 
"'1 Yörük Ali, binJ.eDbire bas- bunb.n ywpmak ayıptı. Yoı:iik ~----------m:mmo _______ _ 
mım b.klınp ytUtimek istedi, Ali. aes ~yor ve gillüycr- ======================= '8bt muvaf!M olamadı. Mua- ela. .Ahali bağrışhlar: 
Wa ayaklan tberiDde Jıaldı. - Beyi .. Doğru güft.e! .. 
8hnd1 iki pehlivan ayakta, fa.- -.A.~ MusU;fa! 
ka.t Must.ıalanın sırb Yör\lğe ta- - Pehlivanca. güreş! .. 

Emelıll, Dal De yetimlerin 11e A11kerl 
Malullerin Nazarı Dikkatine 

raf, Yörük de e.rka.dan hasmını Yörilğe de §Öyle sesleoiy~ 
kavramış ve kucaıkl~ vazi- Jardı: Emlak ve Eytam Banl:asından 
ıette idi. Yörük Ali, hasmım - YörUk, .. aen 1dırJ vur! .. 
b.ldırıp önden çengclllyerek ye- - Vur Yorillı: _. ı - ıı~ baıılmmwJaıı t.t.'llllik suretiyle alan, flft}f'lka, dul 

w ~riu EyliH, Tefirluievvel, Teşrinisani 1942 aylıldannm tedi
~o 1/6/ 1942 Paz.a.rt.'>ı61 günü t;an.t 13 den itibaren ı.,lenık· 

eMiır. 

re vumaya çalışıyor, M.ustuta da • -~uka.to~lle e~;ır . ~ idi 
l>ağı budayıa.rak ıkurtulmıya ~ ,:aıl.Ul.VU g u, _ •~·-.e .· 
'YaŞlyordu. Fa.kat Mustafanm Oglunun !aptıgı kep~. 
f)&Wından öğrendiği bir oyun 9szıpn çagınp haber .. go~ 
nrd.ı Jtl. 0 da hasmını içten ve, celrti. Ka.vasogluna dönerek_. 
paçalıarda.n ka.para:k sırtüstü dü- - ~! Şu Gazgırı çagy .. 
türiiP mağlup etmekti. Bu, oyu- ~ h~~ haber yoll~ dognı 
11a birkaç dem tevessül eden gureşsın · Y <?lrsa. meydana çıkıp 
Mustafa, Yôriiğün mu1;ahelesiy- ben. y~pacıagım. w 

ı - Askeri harp malille:rinin ise ayni gönde ..ı ' et.& 
ldbana DIL"!'Pan verilecektir. 

S - )faq .ıılpJerinhı ellertnde bulunan fişlerde yuılı gtin 
w ~ b:uıkunna n-ıiira~üan W> bonon hıtriclndeld milnwaat
larmda katlyea kabul edllemiyeooği 61ıeomıiyet.le ilin olunur. 5887 

le def oldu. Birkaç dakika sil- !>eyınce, Ka.~ğlu, ~ 
ren mücadele epeyce heyecanlı çagırttı. K_avas:c>gl_u! Arnavutog- ===-==================~======= 

. Nil ......... Y"riik Ali, bas- lumm t:ıbıatini bıliyordu. Mey
geqti. Ul.)<.:ı.. 0 dana çıkıp davul .zurnal:ırı 
muu cengclli~erek altına aldı. eusturacak: oğlunun kolundan 
IM\L~tllfncık yınc kurtulamamış- tutı:ı.ra.k: 
tı. Yörü\kı hasmını altına alır al
maz hemen sarma.ya girdi. Mus
tafa, baba.cundan aldığı öğütler
den Lc;tifıade ediyordu. Sarmada 
blrç<>k manevralar vardı. OnlA
ra dü.şmemek i~in derli toplu du
ruvordu. Yörük, s:ı.rmadn iken, 
ıtüiıteyi doldurdu. Ayaklanru i
yice yerleştirip destekledikten 
sonra. küntc\ri birdenbire askıya 
alm1::4t yoluna dil.1tü. Fıaka.t 
Mustafa., çabuk d'lvrandı ve, 
elivle de ayaktan köstekledi. İ
lci hasım a.ra..c;ında yine mülhi~ 
bir müoadele oldu. Bir takım: 
m.uıe\Tnlar döndii. Uı.kin bu se
fetr de Mustafa, tek p~a elde, 
doğrulup ayağa kalktı. Yönfü 
de. derh:ı.l ••açnsını budayıara.k 
Jıasnunıu elinden aldı. Mustafa 
üst.üste hasnunın altından kal
kışı epeyce büyüik bir pehlivan
lıktı. ıorük Ali gibi bir pehliva
nın altmdı:ın kalkmak ve künte
&lndeu ~.ırurtulmak kolay değildi. 
Mustafa., -ayağa kalkar kalkmaz 
yine cırpınarak canlı ve meydwı 
okurcasına narasını salladı: 

- Hayda Yörük be! .. 
Musta.fanın n3.rnlnn manidıar 

idi. Yöri.ige eöyle demek isti
yordu : 

- Sen, beni al tında. tntara~-
sın ! Böyle söker çıkamn işte!.. 

Yörim Ali, Musta.fa.rnn nara.
sma r.cYap vermekte 1'ecıkmcdi. 
O d"a çırpınarak bir niuıa. rovur
dıı: 

- Havd. Mustafa be! .. 
İki pehlivıı.n, yine kapıştılar.. 

Çalfıe ,biraz diişünceye dalmıştı. 
lfustı:ıfanın ii.sttinte Yöriiğü.n al
tmd.ın kalkması ona endişeler 
telkin etmışti • e olacnkt.ı? Bu, 
lıarek tler o kadar iyi bir ş.ev 
rl~ildi. Cazgır da b·nu: yadırgi:"...
mL~ Calık. razgıra hitaben: 

- Usta! .. Ne oluyoruz? 
- Bilmem .. Mustafa, dirıl<li. 

B:ık·~ına üstüste alttan kurtulu
yı ır. 

- Biliyorswı ki, Yörüğiin al
tından kurtulmak kolay değil
dir. Fa:kat kurtuluyor. Hem de 
ustaca siikilyor oyunları. 

- J!-:!.. Ne de olsa babasının 
oyunları \ 8 r onda... Girip çJ\ır 
ma.sını elbıt te bilecek.. 

Arna\'ııtoğlu, Mustafanın hiı.
reketlerini bcğ"eıunekle beraber 
güreşin neticesinden emin değil
di. Yörüğün, bir nıa.nevrasıım 
getirip oğlunu yeneceğine kani 
idi. Hatta Kava.~ğlu Koca l'b
rnhim: 

- Ali, gördün mü beğenme
diğin Mustafayı? .. Bak neler yrı
pıyor! .. 

- Fena. değil.. Gi.i7Rl kurta
nşlaı· vaptı. <;<>« güzel, fakat 
yakasını kurtaramaz Yörilkıtcn .. 

- Bu kS(Ja.r kötü düşUnme, 
Ali ooı .. 

- Öyle ... Bir türlü gür~ uy
duramadı çocuğa. .. 

- Nasıl uyduraun ?., Te~ gü
r(>Şci her:ıf! .. Yine i~i idare f.di· 
yor. I~t.Jr kü:ntesinı söktü. 
S:unıa.dan kurtuldu. 

Diye Mustafayı mUdafaa etti. 
F~t Arnavııtoğhınun gözü 
Yörükte itli. Onun oehlivan ol
duğuna yüzde yiiz k~ru idi. Hat
tiı Kavasoğluna şunları söyle
mişti. 

- İbram! .. Bu, ç0<·uk ne ya
par yapar, Mustafayı aldatır ... 
Buna imkan yok .. Mushfa, Yö-
rüğil yenemez.. Belki beı :ı bere 
kalabilir. Sallapati güreş olmaz. 
Bir kurtulur .. lki kurtuiur .. ü
çüncüsiinile ele düşer. 

İki pehlivanın boğuşması de
vam ederken diğer eşler de bi
ribirleriyle boğuşuyorlnrdı. Kel 
Memiş, Piç Mustafayı paçavra
ya. çevirmişti . Buı·salı Tahir de 
!yiden iyiy gür!'!'~ b tirmı ti. 

- Uıta.n.mıyor muwn sen! 
Doğru güreş. .. 

Diyecekti Duna meydan ver
nıemeık iç.in işi ÇB.:4,<71ra. bırak
mak doğru olurdu. Ca.zgır gel
di. Arnavut.oğlu, hiddetliydi. 
Çazg!ra söylendi: 

- Usta! .. Git şu bizim llwr 
tafaya söyle doğru güreşsin! .. 
Hasmına vurmasın! .. 

Cazgır, meydana yürüdü. Da
vul ,;uınahra işaret etti. Güreş
ler birdenbire durdu. Seyirciler 
merak içindeydi. Cazglr ne söy
liyec<>k diye bakıyorlurdı. Çar.
gır, Mnstafunın yanına geldi. 
Omuzuna elini koyarak beğır
dı: 

- Mw;tafa, doğru güreş ... 
Hasmın gibi güreş!.. VUl"IDQ 
hasmına! .. 

Deyince, Mustafa hiddetlene
rek: 

- O da vursun be?.. Elleri 
e:rmut mu devşiriyor? .. Ne vu
ruyoruz be? GUreş yapıyoruz! .. 
El ense de mi çclrnl'iyelim ? .. 

Ça.zgır, mukr_bele etti: 
- Doğru dürüst el ense çek! .. 

Ahaıi şikayet ediyor. Hakem 
heyeti de şikayet e<liyor. 

Dedi. M uslafıa, hiddetli hid
detli söyleniyordu: 

- O da yapsın oo ! .. Pehlivan 
§iküyet ot.miyar dn. siz mi şi1d.
yet ediyorsunuz be? 

Yöriik A~ li. hiç sesini çıkarmı
yordu. Yalnız tcl>essfun ediyor
h'aliyJe kendisini herkese sevdi
du. Suğu'Y;.1{anlı olan Yörük, bu 
riyordu. Hasmından zulüm gör
diığü halde böyle kalmak o.ü
him bir şeydi. r f>ndinc güvel'en 
~damlar ancak böyle yapardı. 
.A.rl".avutoğlu, ~ıustafarun mu-

kabelesine fena. hnlde kızmıştı. ·--===:::!;;!;;;::=~~:!!!:!2:~~~~!!!!.-• Ca.?Jgll'. tekrar ihtannt ynptı: 
- ı.tu.stafa, doj~Tu güreş a- lill ...................... .,, ........ ma .... rmı .......... . 

yıptır. Ifrrkes şikayetçi sendMl. 1 D ı D . il ı·la"" nlan ] 
Sonra. hake-rn heyeti çıkarır Relli 

1 
eV et emtryO an 

meydıından... llil•••••••••••-liııı•••••••••m•DI Bunun fü:.criue Yörük Ali. la-
fa kan~1.ı. Çazgıra hitabe-n: 

- Bırak usta! Nasıl güreş:r
se güreşsin? İslediği gibi yıap
mn.. (',ekil şöyle, giıreşelim ... 

Dedi. Teıl<rar güı·eşe ba..jladı
lar. Bıı hal i.izerine Arnavut.oğ
lu, Yörüğü daha ziyade !ie~ 
ve takdir etmişti. O, Arnavut
o;;.ıu ki, K..'\7.ıkçı Ka.rabffirirle 
S~l~'!n Azfain huzurunda ~Ure-

. şirken boyundm'Ukla. ve g-adda.r--
1.ıJ<la altı di':i kıııldığı halde gık 
bile demiyen bir pehlivandı. 
Ha..cmıın bütün gaddarlıklannıa 
karşı tam bir pehlivanca güreş

·l'llişti. 

Çalık. !':inirlenmişti. Olduğu 
l1E"rd<-n bağ1rıyordu: 

- Yörük, sen de vur! 
' Seyirciler de bağınyoclardı: 

- Yörük, vur be! .. 
Yörük Ali, gülüyordu. Güıeş 

~ar baş~ Mus~ ina
dına vurmıva başladı. Daha gad 
darcaffina M.reket ediyordu. Fa-

Eskitehir Cer A~lyeai için tesviyeci ve tornacı almacaktır. Sanat im· 
tihanı Haydarpasa depQSunda 7aJblacakbr. Asııarı S. 2 leçi dereceainde 
bulunanlar t.aV7lt ed~f'k ve ücreti imtihanda eösterece~l liyaltata ııöre 
tesbit edilecektir, Taliplerin Hayda.rpaiB hı.etme Müdürliitüne müracaat eı-
ıneleti ilan olunur. (W2 - 6388) 

81/5/942 Pazar gününden itibaren ifletmeye açılacak olan (Tul& lçmc
leri) ne gideeek yolcuların cidiş ve dônU.5lerini temin için, U/27, 24/29, 
26/31, 28/33 ve 30/35 No.h banli,.O trenleri her .00 n 2°"2' No.lı banll~ 
treni ise Pazarteftj ve Cwnadan gayri ıünlerde içmelere kadar devam etti
rilecektir. Bunlardan başka Haydarpaşa - Gebz.e - Haydarpaşa arasında 
işliyen 38/41 Pendik - Gebze - HaydA~ arasında işliyen 1016/19 ve Hay
darpaşa _ Adapazar _ Hnydarpaşa arasında i liyen 52/51 No.h katarlar da 
yolcuların inip binmesi için İçmelerde bil-er dakika duracaklardır. 

Sayın balkmııma ilAn olunur, (580&) 

Muhammen bedeli (3205} lira olan M.1 
(9.6.194l) Salı ıüuü ı.aat (14,"5) on dördü 
Gar binıuı dahilinde komlsycm tarafından
alınacaktır. 

ade-t hndadl Sıhb.t sandığı 
kırk belt.e Haydarpaşada 

açık Mslltme W>Wile aatln 

Bu iıe ginnek j,!tiyenlerin (240) lira (38) lrurUf}u:k mıınkkat temi-
nat w kanunun tayin ettf!i vesaikle birllltte eksiltme ıünil 111tatino ka
dar komiayona müracaatl.ın lhıındır. 

Bu iae ait prtnameler komls;rondan ı-ras.ıı: olarak~. 
.(57&'1) 

kıat çok sünned.i. Beş dakika ===========================::::ıı:=:================ sonr• Yörüğüıı sıkı bir çapraza 
girip hasnuru sürdüğü görüldü. ,-..ıııııı••••••••••••••••••••••' 
Mw:;tafa, kendini kurtaramadı. D v t oııt i TT 1 
Yörük Ali. hasmını yirmi adım agı ma ı B vmum 
~'~~u ~~ t:~~ MüdürliJğilnden: 
tunluklan yere geldiler. Binien- t>atıtma OlW Merkez kadr w icin 100-:!M Jlra kretli meı:rıu-
bire c;apraz:ı yukandan aşağıya ~ müaabaka ile memur a.l.lllacaktır. 
eıvazlıyarn.k ayaklara indi. Çe- Müracaat edeceklerin Memurin Kammwum 4 onıcıa IDeddeslle 
kcı'C1.lt lııasınını 6lrtüstü yere tayin olunan vasıflan haiz olmaları earttır. 
vurdu. Mustafa, mağlup olmuır Yt\k;ek tktısat ve Ticaret trıı.uını bitf:rmiJ olanlarla TJcaret IA-
tu. Hem de kalıbı kalıbınn... seleri me7Unları, rcam1 ve hususi iktısat, ticııret, mal17e ve sanayi 
YörüğUn bu. sefer yaptığı o- müesseselerinde vazife görmü.s olanlar ehliyetlerine Pe tercihan 

yun tam kendi icadı idi. Çapra- alınırlar. Bu gibll.cre 3650 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine ıöre 
zı sıyırtıp bir çomber gibi ha.~- ve miW Konmma Kanununun e ıncı maddeslle tasrih olunan mük-
mın aya.'kların:a inmek ve bir an- tesep baklan mahfuz olarak tayin olunurlar. :Mürncaııtıar Ankn-
da ~erek düşürmek... rada Dağıbna Of"ısi Umum MüdUrlllğUne ve taşrada Vlll)'et tsşc MU· 

Mustafa., yeni.lince, ortada kl- dürlUklerine yapılmalıdır. 
zılca bir kıyamet koptu. Aıhall Müsabnka ve imtihan gQn1ert ve ~arı aynca illın edilecektir. 
bağnşıyordu: <3773-~"nm 

(A17uwı oor) :ızıw ?i :••- arma • 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
'fYP.vralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser 

icabında gC.ınde 3 kaşe aJınablllr. 
1 . J ... ı ( . .. .. ' . . - • . . i' . '· ·~ \ 1 - ... ~ " "" • • -~ ·... ~ ' , , , • 

.ADALAR MALMtJDORL"/J(;tJNDEN: 
Kapı 

,...... ....,. .... ,... ............ 
~dı 8oyach ... ,,,.. ..... No. ...,... M • V•rol•f Vff11ts1 No. 

Aslan Ayrat Gubıo Büyükada Yürükali 2 938 362 ıu.oe 26.81 11/19 

M.~ltnıet Gürkat1. 
" 

Büyükadn Bü,.olı: Tur 10 938 867 tl,23 1,25 12/2Ct 

Ferhat G:irlWıoi)ıa PUJ Heybellnda Y. 1akele 111 938 135 U,26 S,05 12/25 

Rahmi Altat GeziAG IIeybellada Y. iskele 1/1 t3' ısa 35,80 . , ,12 J2/l8 
Aaal. öce ,. Beybellada Cemlık 1 938 134 35,00 7,90 12/2.2 

Yorgi Akpınu ,, Bur&u Hirı.tcııs Mevkii 5 931 MI 8,4ı0 1,81 12/27 
Vasil Boyacı .. Bureu Karpaunlı:Qa 2 m 57 7,2!S 1,45 12/23 
Ali Cindi ,. Kınalı Hamam 48/3 131 29 4,2i 8!1 12/24 

Koço Mike .. Burpz tndos 1 138 69 11,08 2,22 12/28 
Yargi Akbıyık ~ Burpz Deniz~ 1 938 38 Mi 1,15 12/29 

Yukarda ad -..e .07adlan ,,. illeri :pazılı mölcelleflıer ~ni tcrlte\mil ve ibvıe~ıru d a bildirror 
mi.ş oldukJarındRn bu kere namlarına tarholunup tebti! ohmımııyan ib~melcri S692 sayılı 1aıııunun 10 ~ 
madesine tevfikan il~nen tıeblli olunur. (5934 ) 

İşçi Alınacak , . ıı RADYO PROGRA~ 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel· ] 29 MAYIS 1942 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: ı 

7 JIO Proi:ram 19.00 Konu.,'1111• 
tşleimclerimiz Şişli tamirh.ınesi için imtihanda göstereceli liyak.aie 1 7.3:i Karışık 19.15 Genç 

göre saatte. 35 kuruşa kadar ücret verilmek suretile 12 tesviyeci, 3 bobinör, Pro:ıram Bestek~rlt' 
8 frezeci, 6 tornacı, 8 elektrik tesviyedsi, ve 12 mnr:ml(cna ihtiyaç vardır. 7.45 Ajans U.JO Ajans 

A.ı;kerilltle alAkıısı olmıyan isteltlılerin nüfus hüviyet ciizdaru, hüsnü- 8.00 l:icı.ftııılk 111.45 Klasik .rrJ 
bal k~ğıdı, ( adet vesika foto~-a!ı ve ~oolye kadar çalışmış olduklan Par., ı1ar MilıJ~ 

müesseselerden alınm11 iyi hizmet vesikaları ile birlikte 30/5/942 tarihıne 8.:w Evin Sa:ıtı ı 20.15 Radyo <» 
kadar saat 14 ten 17 ye kadar idarenin Metro li<ln zemin katındııkl Zat 12.30 Pıogram 20.45 Mahur 'iP 
İşleri Sicil Müdürll\iüne müracaaU11n lıizurnu bildhllir. • (5861.) 12.33 Oy.ın luımın~ 

hav. ları I Ş.ırkılar 

lstanbul Defterdarlığından: 
Do.ya No, NEV'i Muhammen 

bed•I Teminat 

US<»./2571 Beyoğlunda Tomlom mahalt:ı.ırun eski Sul
tan odalan yeni Sa!Ah1ltün odal<1rı çıkmazı so
kı.gındn 35 pafta 325 ada 24 parsel No.lı ve 20 
kapı No.lı (43.7!\) metre mw·abbaı an;anın tamamı. 218.76 17 

D30l/MG Be7oğlunda Çukur mahalleı;inin eski Kama
vola Yent Karakurwn sokagında 7 pafta 362 ada 
11 parsel ve eski 10 yeni 14 kapı No.lı 87 met
re murabbaı arsanın tnmıırnı. 

ııt89/53 Sanyer Yenikö7 mahallesinin eski Kasap yeni 
Kasap Remzi sokagında eo:;ki 22 yeni 18 NoJı 
300 metre murabbaı arsanın tamamı. 

WOl/1208 Beyoğlunda Bulbul mnhallcsinln Gölba.~ı soka
~nda 43 pnft.a 567 ada 7 p:.ı-sel No.lı ve eski 
25 yeni 04 kapı No.lı 52 metre murabbaı ar-

l/8243 

11mı 

'16/11S5l 

51169/72 

l/21 

sanm tamamı. 

Emine.imi Ahı~·elebi mahallesinin Limoncular 
wkağmda 458 ada 13 parsel e:ıki 18 yeni 85 
kapı No.lı üstünd.- odaları bulunan kf.gir dük
kanın 45/120 hissesi. 

7 pafta 
Nolı 

Büy{lkçarşıda füısm:ı'tılıır .sok:.gındıı 

2773 oda 6 parsel eski ve yeni 30 kapı 
kA&:ir dükkllnın tamamL. 

Bakırköy-ünde Cevizlik ınııh-ıllcslnin Niy;ııibey 

sokağında eski 24 yeni 40 No.h (107.42} metre 
murabbaı arsanın t::ımnmı. 

M~arayda Muralp~:n mahallesinin Aksaray 
mektebi sokağında eı;ki 2 yeni 2/1 No.lı maa 
bahçe ahşap hanenin 3/84 hisı;esi. 

BUyUkçar:.ııda Yağlıkçılaı· fokoğıoda 141 pafta 
2812 ada 77 parsel No.h eski 120 yeni 82 kapı 

.ayılı Ugir dukkf,ının 21/240 hissesi. 

1125 

100 8 

120 

843.75 64 

450 34 

ııo 16 

6t 5 

94.50 8 

Yukanda yaz.ılı eayri menkullt..'1· 10/6/942 Çar;ıamba günü saat 14 de 
Miill Emllk Müdürlü!ünde müte;,;ekkll Komisyonda ayrı ayrı ve açık art
tırma ile sattlacaktır. 1steklilerin·temlnatlannı ihale günü öğleye kadar Vi
liyet Malsandığına yatırmaları ve nüfus hüviyet ci.izdanlarile birlikte iha
le saatinde komisyonda hazıT buluomalan muktazidir. Fazla i7.ahat ic,in mez-
kdr Müdürlu~e müracaat. (5694) 

Yeni neşriyat : Veniee sulh haldıu
llğlnden: 

12.45 Ajan 21.00 Zıraat 
11.00 Şarkı ve 1 Takvimi 

Türkblı.:r 1 21.10 Terosıl 
18.00 Progranı 22.00 Müzik 
ll!.03 Faıııı heyeti 122.30 Ajans 
18. 40 Harıt 22.45 Kapanış 

Parçalar .,.., 

ı ( Askerlik işleri :J 
Beyo~lu Yeril Aa. Şubesinde11: 

Aımğıda yazılı Yd. Sb. ların ııc., 
ı;ııbı.:ye müracaatları ilan olmn:•-. 

K,ır. Albay Ah. Şükrü o-Jlu ~t~ 
mt•t S:ılliiıattin (314-7), Tbb. 1 
Cı \'det oğlu İbrahim Utif (31\(l(l"~ 
Tbb. Y:ı.b. Mustafa oğlu Alı S-JJ 
{361i1), Tbb. Yzb. Ahm~t oelu orJ 
(382ü0), Tbb. Tğm. Os. Nuri 
ibrnh'ın Şııhabettin (30137), 1'~ 
Teğmen S:ımi oğiu Sami Pl1f"' 

(36395), l1>b. T$1en M. Feyzi ~ 
Ju Emin .Feyzi, (36080), Tbb. 'f 
men Yergi o{:lu Nikolaki (4260/,5'4 
Tbb. Asteğmen Mığ:ırdıç oğlu ~ 
(2783), Tbb. AstA!ğmen Bedros 
Hır:mt Arom (2269), Tbb. Sivil,;; 
hor oğlu Yusef Siyon (yok), 
t>stteğnh n H:ımparsum ojzlu J{J5 j 
Ha~ııt <31H35), S. 2. As. Ad. Hlı\ 
Hulusi oglu Hüsamettin (323~1 
S. 3 As. Ad. Hfıkim Mehnıet ~ 
Mustaru Hulusi (314-1), S. 5, ıt 
Memuru İbrahim oğlu Melımet ~ 

$1' (323-27), S. 8. Hesap Memuru 

Don Kl11ot 

k iz n!lıı Yuka ikiz, (120-1~9), Si,ı 
Muaınc le Memuru Ahmet oğlu ... ~ 

1 
met l!:ının Topçubaşı (14~/586), ı; .• 
Muıım<'lc ~Tcnıuru A. Riza oı11LI tl~ 
scyiıı Hüsnü Uras ( 133-4~0. Dı), • 

926/ 67 7. MurıınC>le .iemuru Simon oğlU Ş' 
Y e..ııitenin Kalkım nahiyesi b 1.h Hançcı (328-7), S. 5 l\tızıkıı ' 

merkt.-zin<len İbrahim oğlu P..a- li tı~lu F'uat özçınar \319-6), ~ 
mazan Kara.öz tarafından kansı Mnkini~l Sını oğlu tsmail Jl , 1 

Bergamanın Kurşunlu mahalle- (340-2), S. 8. Tüfekçi Hakkı r ,.ı 
sinden Mehmet kızı Kadriye Ka- lbrahinı (:ı2.8-711), S. 8. iıfekçi ~ı 
raöz aleyhine açtığı ihtar dava- rak oglu Artin KJ*ı;ıu:nyan (328·' 

sında müddeialeyhin lı~.lcn ika-

Çeviren: H. Varoğlu 

Cervantes'in bu ölmez şaheseri 

aimdiye kadar dilimize bir kaç keı·e 

çevrildi. Lakin bu tercümelerden hiç 
biri arkadaşımız Hamdi Varoğlu'nun 
bu kere Hilmi Kitapevi t<ırafından 

nefis bir ııekilde baatlan e$&ile kıyas 
edilMıez. ilvaki Hamdi Var
oğlu eserin yabancı bir dilden çev
rild~ hiseetti.rmiyecek bir üslupla 
Don Kişot'u tercümeye muvaffak ol
muştur. Hilmi Kitabevi de eı;erin te
miz ve güzel blr idtilde intişarı için 
fedakArlıktan kaçınmam~ bu şah.e
seri resimli olarak bunuşb.r. Karlle
rimize hararetle tavsiye ederiz.. 

* IZAHLI MiLLi KORUNMA 

KANUNU 

Ankara Mill1 Korunma Mahkemesi 
Hakimi Sedat Çumralı, Son değişik
liklere iÖre ''Şerhli ve b'..ahlı Milli 

metgahı meçhul bulwıması ha- Beyoglu Yerli Aa. Şubesirıde,,: 
sebile Hukuk Usulü Muhakeme- Yd. 'l'bb. Tğın. Saliıhattiıı uğl·1 1 

leri Kanununun tarifatı daire- rnhiııı Bedl'cLtin (49127) nin ~ 
sinde ilanen tebliğat yapılması- şub<'yc miırnt:aati. A!r..si tal<-... " 

na karar verilmiş olduğundan; hakkında 1076 sayılı kmıuıın 1" 
ve muhakeme günü 14/ 7/ 942 muamele yapılacaiı ilin olunur. 
Salı günü saat 9,30 a tayin edil- (7523 - so2Z)~ 
diği bu günde hazır bulunması ----------
veya bir vekil veya müın~il ry - s b lıt 
göndermesi. aksi takdirde gıya- ı en 1 a a I ' 
bında muhakemeye devam olu- ~~,.. 
nacağı ~vetiy~makamına kaim ABONE BEDELi 
olmak uzere ilan olunur. a.,,,ııı 

Tlrkl1• 

Korunma Kanunu,, isimli bir etıcr 
neşretoıişti.r, Bu faydalı ve herkC'se 
!Azım eser, Cihan Kütüpban~inrle 

satılmaktadır, 

HNELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 Kl"f. 2roo t<rt 
710 .. 1460 ,, 
400 ,, 
1IO ,. 

800 ,, 
100 ,, 

1 1-------------------~-I} ,, , - DIKKAT-

Şirketihayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi 

1-6-942 Pazartesi sabahından itibaren tatbik 
olunacaktır. Tarifeler iskelelere aGtlmıştır. 
·'. ~ . t ,.. ' .... .. .. J f • • , ..; ...: ...... 

1" 
Gu.temiza ıönderU.a 7.ıl d' 

DıllP'~ nttredilmealn IJ1 
' oıunmu ve ayam.dan m•'uli1,ı 

kabul edilmez. o'iı 

aahlbt A. Cemaleddln 8ar9Ç.,otd; 
Ncırı,.at MOdürD: M. 8am! torli J 
Butld<iı yer: (H. B•klr GDrso)'I~ 
A. C•mıleddln 8arıcolllu tr1atı>" 


