
2 MAYIS 1942 • iDARE YERi 

cu· ·1ARTESf 
Nonı08DIUl,.e: No. l7 J 
T~ Yeni Sabah fsW.nbul 

Telcfo•: 20195 J 

4 üncü Yıl No. 1432 
OONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 

Her Yerde S Kuraı 

L FES SSZZMXF rE ' s j 

Laval'in 
Fikri lstanbulun· iaşesi LAVAL'irt 

lllir k&m P,.... do•m- -.• 
-~~, l.&wftıa 

~ .... w:. ı:t möiearr:b i&\ ill .. 

fiiphe ilfı ~ tle, 
~r lral<le J..a,..ı'ıa ..... 81-
wlfakıyeüni ~ji lllU
hakkakt.ır. Çünkü l!iOll beYl&-
111111.tındlll burasaw ~~ söy
ledi '\~ ~.bcbiai de J..izlfmcdİ : 
hı1,.r\lk'll't'tlin J!,ale.lw@i, ~ 
.. n kllçAibll6ıfini \"e ehemmi
yet1;en tlüşmet;ini in~ ~ 
cektir. 

Yazan : Hüseyin Calltd Y ALÇll 
1 

A nkara Rad~ o Gazetesi 
Vichy hükiuneıti Başve
kili I..a\ al'm Aımeriita 

f;efn ·n kendi kan:u tler:· hak-
kınkın , verdi~ri maliını.'!1.trn 
b; l~ tt . Ankaraya gört. La\•al 
haı b Almanynrun lkazanacağı- ı 
na emindir ve .A!manyıının düs
manlarının ha.I'bi kammoo.lanna 
m üsaadt edemiyecektir. An\uu u 
rddyosunun blf ncşnyat nı teyı 
edeıı telgraftan henUz gaz teler
dc göreomedi~ e de g çende La.
valin be) anatına d ir ~<f"...cier-

Almanya son altı 
hafta icinde Uc 

' ' sulh teşebbüsünde 
bulunmus? 

Türkiye, İsYiçre ve İS\'eç YılS! 
tasiyle yapıldığı söylt•nen ·su 

tekliflerinin şaııtlan 

ŞUNLARDIR: 

1 - Almanyanm Avru
pada üstünlüğü 
tanınacak , 

2 - Meşgul erazi 
Almanyaya bara- ı 
kı'acak; 

3 - Sömürgelerden bir 
kısmı Almanyaya 
verilecek ... 

----00--

d c ç an ha.berı ·e ı eı· uy~rıın Mihver bu rı·va
oıması ıtıbarivle dn)..:.ruh ;, moa 

şuphe edilmrmı k Ifl.zılYJ~eJır. yetleri yalanbyoı 
Y&.lnız aı ,ıdaki fark Ln.n ün İn-
giliz 'c Aım ıi.kan wWt-hfsin Ankara, 1 (Radyo Gazete-
mtlB e edem yec~nl Jlave et- biJ - Londra radyosu Fr:rn-
m :-sın n 'e bunu d :Ahlfril<a sızca' c bulga:rca ı eş:·:. t n-
sefirınc ac kt n a<;ı;, •. lemeık da.. Alm:ı.ıı'.'I anın S< n 'tı ı f -
• CS2.r. tini km !inde bulm <::ın· ta zarfında 3 ulh teı>('bbü-
dan ib:...r tir. sünde bulunduğunu söyle-

.... . rtUTKU DEMECi 
pün Ticaret Vekaletinde, Vekillik Riyasetinde 
iaşe Müsteşarı ve Valinin iştirakile mühin bir 

toplanti yapıldı ve bazı kararlar verildi 

" Gayamiz, Sovyal 
topraklar mı 
Almanlardan 

temizlemektir,, 
Ankara, 1 (Yeni Sabah muhabirı telefonla bildiriyor) - Aldıi:'lm malumata nazaran, d tin 

akşam Ticaret Vekaletinde İstanbul ın iru e \•aziyi'tinin tesbiti ve şehrin umumi iaşe mesel leıi f't
rafında mühim bir toplantı yapılmış ve toplantıya. Ticaret vekili B. ~iimt<tz Ökmen riya et et
miştir. 

1 l:ışc Mü~tesarı B. Şükrü • ök-IA-

T •• k• • 1 men iier 'e r,ehı imizde bulumın A } ' Ur ıyenın lstanbul Vali ve eelcdiye Reisi, vustra ya nın Biz günden güne 
kuvvetleniyoruz, 

B. Doktoı Littfi Kırdar ile, İa.'iC 

tarafsızlık Miıdürü B. ~fiimtaz Rek'in de • t•}" 
hazır b~l·1ud11ğu bu tonlapbda ıs 1 ası na 

l Almanya ise 
gittikçe zayıflıyor 

• • 
mucızesı 

Bir lsviçre gazetesi bu 
parlak muvaffakiyet 

üzerinde duruyor 
ve diyor k i : 

"Devamlı askeri 
hazırlıklar 

mütecavizin 
cesaretini 
kırmı;. tır ,, 

İstanbulun husu~i vaziveti naz.-ı
n ıtibare , lınarak baÜ knrru lnr 
'e. lıni::-tir. 

\ ·nlin1n .o\nkaradaki 
Tt>nuts lan 

Şf'hrımızde bulunan lstanbul 
Va ı ve Bdediy Reisi B. Dok
tor L\ıth Kırdar temaslarına de
' ını etmektedir. 

Doktor Lut.fi Kırdar 1 mayıs 
b:ıhar bn;rramı m iinıısebetiyle 
resmi dair l rin tatil olmasına 
rae°'nwıı dün Dahiliye V t•kiılotine 
gt'lmış Ye bir miiddet meı,gu l ol
mu tur. 

De>ktor Liıtfi Kırdar bu ara
dı J)1hili)e \'ekili B. 1'~uik Öz
tr."' <la zlvarct etmi. tir. 

Yalinın yarın akşam 1stanbu- • 
la t>nrc ·etl muHemeldir. 

doğru 

Japonlar kıt'anın doiu 
~imalindeki Adalarda 

l<uvvettenme&e 
başladılar 

J..ondra, 1 1 Rad)'O J - Sovyet 
Ru ya b.Hwekili B. Stalin, diin 
gece l .Mnyıı:. Bayramı münnse- I 
b ·h~ le, Rus milletine hitaben 
söylediiti nutukta, Rus millet ini, 
mütce~ıxizc karı;ıı davet ettikten 
sonra, Rus işçilerinin :ı.ske.re da
ha. fazl:ı malzeme yet iı;tJrmek 
iı in bu S<.'ne 1 Mayıs Bayramr 

Vaziyet timal tatillerinden fC'rağnt ettiklerini 
söylcmis, Sm·yetleriıı günden-

sa h illerine gune fil tmakta olan kU\'\' ·tine 
,• b r a Ç nmk ... bil Almnn)anın znyıfln-

makta 'e sarsılmakta buluııdu-
ya pılacağını ı°;'lındaıı bah. l tmi. tir . 

B . • tnlin, dt:,·nmla, d<>mi tir 
gösteriyor ltı: 

'Me bı rne, 1 (A.A.) - Gen - - Alman h . ll ı, mağlubiyetin 
ıal B ney, Japonlıu ın, A\\l. tral mu~. dder olduğunu daha fazla 
lR D ğu -:.imnlinde:ki adalaıda idrnk C'tmekledir. Sm·yetler. 
kun c:t cndiklcrini 'c A \'Ustral- harı ten \:\'Yelki zamana ııi b<-t-1 
~· r.ın . ımal sahili istila etmek le d. ha J-u,·vctlidir. Yalnız do t 
y .hut A' u tralya ılc Amerika (SQiuı Sa.. 3, SU • .f te) 

" Memleketi nı 
hayal sukutundu 

kurtarmak 
istiyorum ,, 

"Düşüncelerime 

yalnız memleket 
• • 

sevgısı 

hakimdir,, 
Paııı:;, 1 lA.A. - Lauıl . ... 

demert b 1lıııımust111: 
"'f ı ıhimiun n fa.dalı lıir 

dönum nokta mdıı iktidan • 
aldığımı bilmıyoı dcğılim. lıla
reşaliıı da\ e~ıne icabet VE' on\ID 
otot ıtc ı altınd. huki'ırn••tın müt 
lı is ınesııl vct lf'rini kabul ee
şim ~Hf \'~tnrn;'-"Hıliğimdencln 
J.1 .ın • h: nfından takıb ulseırı 
y prne ı;ıy '-'etı tnl.ip 'tmc.-k w 
mcnlekHımı aeı h. \:al "" l utı., 
ı ından km1~ m k isti) orun: 
Men1l kett hizm<.'t, me ulıyet.
ten kacm kl ) • ı lınc 7.. R arı· 
da, atalet tnm manasıle bı- k~ 
maclıı. H rbc \'C fdaketc manı 
olm k kin her ·yi ;ı. aptıın. Dtı
sünceknm( h:ı.kım. ~, lnı m~ 
l ket bC\ gısıdir .• f . ı t~ıll~ tam 
bır hı \'c f k ı- oı t: Mıc!'ı. il• -ı.
hsıyoıımı. lkimizin de hır tel 

(SGlıu: Sa. 3 ; Ü. 6 da) La\ a3., b..ı,c;.v ;~illi~c g '•hlttt:n mişlir. Radyo.) a göre b.ı te-
scınn. bıl Vıch) 'nin Am"1i'ka il ' şebbüsler Tiiı kiye, 1avirıc 

Berne. 1 (A.A. ) - İS\·icr;cniıı 
National Zeitung gazetesi Tilr
kiyenin ta.rnfsızhğınl mucize t1· 

la . ak \'~sıflandıran IJır 1talyn•1 
gazetesinin yazıl!lnı mei'zuu bah 
sedeı ek diyor ki : 
"Türk iveıı in kendisine komsu 

olan diğer bütün devletlerin al•· 
sine olarak tarafsı?.l ığını muha
fa1..a edehilmi · olmasımn baE;hca 
amili hiirrivet , .e istı klalini ı er 
tiirlü taarruz \ e tec. ' tizden ko-

iHJJler - Musolini 1 
L mülakatı - ara.o;ındakı mU\ asala htlannı --- -----c 

münase'betleıi daha fenalı.ıştml- rn ı~n ec Hlsıtasi.} le ya1nl-
mak hususunda göstcrdiğ drk- mıştır. Almanyanuı yaptığı 
'kat ve rom:. g07 .. <>nimdt: •ut ıJur- ulh tcklıflcrinin ba~lıcı:ı 
IJ8. şimdi b:tŞ\ 'ulin böyjıe acık- mad el rı . unlardır: 
Uliil açıga Mlıtt..efikl re mey<l.ın 1 - İngiltere ve Ameri'.;rn 
-dn kıl Çünkt de' lc:tlel'I, Almanvruun A\'-
w sbz!enn ıaanWd nctı<: ı Vıc- nıpa kıt'ıısı iızeri~cle Ül'>tün-
h y ihük\ımetinin Almaı:y. nın ya- Jügünü tanıyacaklardır. 
nısıra mevk al ı-ak eski mütlt"'- 2 - Abnan hayat f'lahası 
filiden~le haı b tufol'JfJJ nrıan addolunan m ;:;ul arazi Al-
ı ·r. Miıttcfüdt in h< obt>- manyaya bır.ıkıl:ıcaktır. 

( Sonu: • 3: Sii. 6 da) 

BATl'DA 
\ 

Saizburg görüşmelerin 
de harbin sevk ve 
idaresi hakkmda 
---~-·-

Tam bir anlaşmaya 
varıldı 

3 - Fransa, Belçıkıa ve H 
1 sine b ka ne uretle mü:,r. ın .... t Holanda sömiirgelerinin mü- ava taarruz arının Mülakatta Hariciye 

edıl b lir? Onlara sadel yar· h ım biı kısmı Almam';wa 
dım onlar h sabına. fab kalar- Hrilecektir. - • Naziri, Mareşal Keitel 
-& ç ısm:ık gıbi ~ l r ıse bun- L d d b ag .. ır tahrı·batı ve Cavellero ile l:ır 7J tc-n yapılmakta ır Fr.m- on ııı ra yosumm u id-
~ız fon nm sı meı-elesi ı•:c' bu; diları Mih\'er kaynaklan ta.- Berlin, Roma Elçileri 

b ~-'· 1 1'8.fındı:ın yalanlanmı \'(' son 1 
buhin butUn müpherp. .ır ~ı MuS<>linı _ Hitlcı· mülakatı hazır bu undular 

k .. mek ıste:r gibi ~öründükleri
n, ~.lZetedlcre söylemiştir. 
IU t o ıı Yii 1;sc7-. V c~i' ll'1 hıuı 

• tk.lrri 
L< or •. 1 (A.A.) - Londra

Sonu s~ . 3 .Su 2 ~) 

PASIFIK'TE 

Jaoon taarruzlan 
devan ediyor 

Macaristan 
Amerikaya menf ı 

cevap verdi 

'1 Mayıs münasebetita 
Moskovada askerr 
merasim yapılmadı 

B d })(! te, 1 A.A.l - Mnc.ıı 
hükumeti, B irlesik Ameı ıkanın 
Hu nıdı:;taııdaki foviçı e Orta eJ
cilıği \•aı-ııta&iyle göndcrdigı no
ta~ n menfi cevap vcrmi. tir. 

Amerika notası, Macaristan 
Sm·yet Rıısyaya karşı muhare
be~·e ı tiri.kini dmclıırmaz~a. 
Bırlesik Amerikanın, l\1nrnri"
tana knt sı ha.rlie gir nıek 7.oruu
da kala(.'ağını b.ldil mekle idi. 1 

1 (A.A.) - $tı.;fam 

• O\) t>tler Bn IJ..TJ tarıh1n<k ia 
clı f O, ı k ] l\1, )'I asJH• lC>J''& 

nı bu ) ıl ;ı.: pıl 111~ c. l.t r Bir 
lnh lız Aj. mm ın Sannar" d am 

bilrln dii:'.in • ·· e. &)\'yet 
ır. ·tı tc".alıiiı le. yapJlm 

alm!ffilr. Çünkü miihım bit sulh haberlerini fiileJı 4~kzJ. •) Almanya, .. • 13UO ~- ,_ 1 (A A ı T bl 'ğ Çın sözcüsünün azimkar 
Fra.n ız drnız guv\:eUnın Mada- ı.<: , .-;,alzuurg. - · . - e ı : 
g . sk ra , iı ıl oldugunu oğre- etmi. tir. ton bomba atıltlı Führer ,·e Duçe 29 ve 30 Ni- bir beyanat ı =I . 
D?)Oruz Bu gcnıilf:•r Alm nya- - ------------- Londra, ı ı A.A. ) - H ava· sanda ~alzbul'gda hu l usnıu~lar- [A.A. tdgrnflaı udaıı HARP DURUMU ı 

ll'azırbğı tebliği: dır. İki hiikiımet şefinin göriiş- hul<isu. cdilm~tfr. I 
rur el n ge m k teh'lın nden c"m hakkında da bir .ahnıin 'l'a- Dünkü nPY'W"mbe gecesi, BU- meJeri, ıkı milletle şefleri ara- P.t Ş!fllbe akşamı n~en -uZü.k' ınlmnk \c,-iıı mi }.bda· .._. .ı ı·~ ... ~-·· ~·f -

bah 
. l A r paılar. Faıkat onların takip e- (Sonu:&. 3 ; Sli. 6 <la ) ' (. oım • <ı. 3 8ii. 3 tt) t!"onu Sa. 3, Sii. 5 dt") 

p~ ~~0 ~~~ ~~l~ih~h~~~~~-·---~------~---~~--~----------~. lkı·ncı· cı·han Harbı· manlnnndan hnreket ettu ıkni"'- ., · • • • • •• • 
tiı Yo&u;a ornda Ja.r.nn d<!fl: n- lebe tnhnuninden 7.İyade kendi DUNKU MUHIM MAÇ . \•:ıt nlarmın n cnfaatleı · t•.:ıl oy-
m •• ,·1 ıı:i>ırliği ya.ıım. 1 ın namak icubedcr. Filim tarafın karşı Si nda · 11 t 1 iın:.a.t mı beklC'mektf'dir e . Ya· galı:fuc edeceğine hükmetmek- m 1 e • 
tıut , akl gelen en miila\ mı bir miimkündür. Fak. t. o tarafın 

r 
ihtım. l lmak ~ Madagas- galebesi vatan için bir tehdit ve R e d F e 1 o de -lkı:ırıın bır J.Btilaya maruz !kalma· 
E.Ina manı olmak emnıu mi aı- tehlike arzediyorsa onun y:anın- apı · enerı yen 1 Bu savaş, korkuluyor ki, uzun sürecek ve dünyanın 

da bulunmayı lfü:;iinmck. \'ata- • b ht k · 1 · k mı tardır?. • mı. gelecek tehlikeyi bütün bü- ' a sız sa m erı ço acı ıstı raplara katlanacakt ır 

ruıB~ ~;e~1 ~~~~~~:~.)}~~~ ~;;~:11 1::1:l1;;k:1~~·z ';l~~:!~ Yorgun olan m ·ıs'afı· r takım 1 1 Yazan: Emekli General Kemal Kcçer 1 
M itl..t fıklere kanu takınn ..;-ı m1ntıki neticesi, galebe edeceği-
mute ı nz ta.\'lrdan şim(ulik sup- ne ihtjnıal verilen t:aı. fın aley- A merikaya cfü. en ilk \ 'C o- büsuı de fııli b ı ı ol o~·nnmP.c • 
h ıle b hsedılebiLc;e de her .hal· ı ~ "' z~ La\ a~: l:ı~liz :::~:fa~i~ l~~i~ı!~fn~te Ö~~ı:ek g~m~~~ be k 1 e ne n oy u n u g () s t e re m e d ı• :mnı) :ıte':1sl:ih:~:f ~di. d~ı~ı::ı<'ı~~ ~:~ı d~~a1·~~ g~~t'c•ı :~: 1 t~. ~ ' I· 

., t11·. min kaı'51ılaHması muhtemel J'l- m dık ; 1 akımi) et tc:mın ew. 
ç·mku on bcynr:att. bı asını "'' l açık<;.a soyledı \'C st·b<:"""n dt! gız- Eğer Yıchy. mi.itaıekenameyi pon donanmasile arndığı te b- (Sonu: Sa. 2; • iı. ı df. 
lemcdı. lngılt.ereıU11 ebU">ı kabul ett~i ı.aman zannettiği Bükreş şampıyonu Rapicl ıle Fenerbahçe arasındaki karşılaş mn dun ::'<"ref stadında, tı ıbün- r 
Jır.ıll-c:;aınn kuçiılm mı, l"hem- gibı, hala Almanyanın galt>besi- Ieri hıncahınç dolduran k. labJbk bir seyirci kütlesi öni.inde yapıldı. 4 .... aat siiıekli yolculuk- B. M. M E c L 

1
s
1 
N o E " 

~etıten dtiımıcsın· ınta<. ro<"- ne emin ise yalnız, bu emniyet tan sonra hiç dinlenrnecl n sahaya çıkan misafir takım, yoı gun olrluğuı d n kendinden beki nen 
cekttr! onun Almanyanın aızulanna oyunu göşteremcdi ve ancak ik nci de\Tenin sonlarına doğru emek iz e hır ayı kazanaıak sa-

bo) un eğmesine kafi gelmeli- hadan 1 - O galip ayrıldı. 
dir. Bilakis düştüğü kilcük me\'- H~r ıki t:ıkun da h Ikın sü-
kiden kurtulmak çaresini ara- rekh alkışları arasında snhava 
mn.k icabcder ık1, bu da miitare- • • çıktılar. Mutat mer simi miit;a. 
kcnamenin wrtılabilmesınc lü- 1-l I N D I S T A N I · kıp ll ekild-- dizildiler: 
zum g· sterir. PE. ~ERBAHÇE: 

Onun içın, mesele miımkün ol- Cıh t; Murat, .Mu mımcr; Ay-
dUJ.'ll kadar objektif ve sn-f • j dm. Ali Rıza, Ömer; Pikıet, Na-
Fraıısız menftl.ati bakımından ~ 1----------ı ım. ~fohh. İbrahim, Hnlıt. 
dtlşünüldiieöü ıtakdm.ie, I..aval'e 1 RAPlD: 
atfolunan sözlerde b ı mantık es r"a rengiz a em i ·ad \~ki; Guritsan, Mnrin -
\ e hikmet bubnıya im'.kiın yok- k : .Ka ten. Angelaki, Vetser· 
ot.ur. Fransız milletinin salim his- • ipv .. Dimi1.ı esko, Boratgki ?ıli: 
si canlanıyor ve kuV\·et bulu- Yurdumuzdan iki, liç h ttalık bir yerde dünyanın en h 1 ko, Boğdnn. • 

- kalabalık, fakat en sır saklayan memleketi Hindıstan yor. Fransamn kurt1ılacagına d.k H kem: Adnan Akın. eti var. Şimdi bütün dünya, göztımi. bu kıtaya ı miş, onun 
ve mazi ine, şeref ve haysiy - akıbetini \•e mukadderatını gôzlüyor. Hindistanda yaşı- Oyuna Fenerbahce ba.<>ladı. 
ne ~'1A'tşan y<>lu tayin edeceğine · Maçın ılk dakikaları her ı·kı· ta-yan dört yüz milyon içinde garip ve esrarengız olmıyan 
bundan iyi bir işaret olamaz. La- bir tek fert yok gibidir. Racalarından Fakirlerine, Br::ıh- kımın biribirini deqemesile aeç-
Yal ne kadar şiddetli davranmak manlanndau Paryalarına kıırlar, bizim bilmediğimiz, duy ti. Ya\•as yavaş hızlanan ~arı 
istese. kararını vermiş, her şeyi madığımız bir hayat foinde ömür sürerler. IiiciYertliler kısa ve yerden pas-
g~ ruanı.ş bir Fransayı kendi laı ta Rıapid kalesifıe ilk tesirli a-

~;~ ;~~: ~d~::,~: Bunlar nasıl adamlar"· Nasıl ya11yorlar "· r~~~
1

~J;;er::t)~~~~dığ~~~~r::~~: 
sası u<'uruma ve kendi kendisi- Y pan Na.imin savurduğu şüt Sa-
ni r inkara se\i<etnliye muvaf:fıaik do' ki'nin ellerinde kaldı. De-
olursa o vakit dünyıanın her ta- B J R K A Ç G tJ NE K A D A R rin paslarla Rapid'li oyuncular 

1 ındaki Fransız dostları Fran- a:rasın<la mekik dokuyan top • d Fener .kal~inı karışt rdı. 
sa hesabına matem tutacak- " YENi SABAH " a Sipoş'un uzaktan g".ci.) t m hı-
ıardır. nme çeartiği şütü Cihat güzel b·r 

Hıifiesm (WıMI VAL()JN ··~-.... -.. ....... .-..... ~~ ..... IM"lıııl"1ılllllııı.. (S<nuı Sa. 4 .. Sü. g de) a-

Örfi idare kanununu t a dil eden 
layihanın müzekeresine başlanıyor 

Adliye Vekilinin tef kik seyahati 
l"Yeni Sabah., ın Ankara muhabirinden:j 

* Büyük Millet Meclisı Pazartesi gilati top] nacaktır. Top 
lan~ıda Ör~ t~~re Kanununun bır m:ıddesının deği.ştirüınem, 
Pol~s ' e. Gumruk Muhafaza Menıuı larına günde bır nefer tayını 
'erılmesı hakkındaki layihalar görüsülecektir. Bu münasebetle 
bircok meb'uslann bÖZ alacağı anlaşılmaktadır. 

Adliye Veldll .eyahate -: kıyer. * Adliye Vekili B. Hasan Menernencioğlu ve Hşpida.neier 
Umum MUdürU B. Balıa Arıkan yakında yurt içinde bir tetkik 
erah&tine çıkacakla.rdıı Bu seyahat esnasın<la Dalaman Köy-
ceğiz Asri Cez.~evini de gezeceklerdir. ' 

Sanayi Kanunu 
* Teşviki Sanr.yi Kaııununun yerine kahn olmak fu.enı 

hazırı. na1J (Sanayi Kanunu) nun tetkıkatJ m11va.kkat t.-ocu- l 
menac bitmek !.ızcredir. Yeni 5ana)ı Kanunumın bır Hazırar. 
dan ıtıbaren yüriırWğe girmesine çalı ılacaktır. 
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- Ha.yır, dedi, hayır. Bu ~ Bİr3.3 BOIJm 'arlmda§ll!l. 

ne ile yola çıkmaktan irorku.yo- kendi torbasını ve benim derm 
rum, ayıp değil ya, korkuyorum. saaıdıITTroı süriikliyerek geldL 
Vnpurım · · harekıc.t..z3.. t:am zamanı idi de. Çiinkü vapur 

m*1 geldiği için, vazifeleri ba- demir alıyordu. 
şma. gitmjşlardi ve küçücük tek- Biz sahile dognı yol alıtken 
nem dalgac:ıklıır fu ·· de Felemenk vapurmıdalti dostıan-
De§eli salla.ıııyordu. Denizden mız bizi şimdiden ölüme mah
ıkorkan dostuma cevap -rermek !kfım kişiler gibi menı.retle u
içbı i!zmıı çmıya hazırJıandı- ğ.urluyorlazdı. Şa.yet günlerce 
ğnn sırada vapurun düdfioöıi bir keru:lilerlyi9 birlikte seyahat e
der& lıilzünlü hüzünlü öttü. De- elen t~linin haJWmttc Sınga
mek: vapurun ...lım'e'ketine en- pur isyamnm eleba:şısı La.utel'-

birltaı,; daki.Kaknhmştı. Ben: bach'dnn bir :kimse olma-
- Bunıya bak eski dost, de- dığını bilınİ1J olsalardı, acaba 

dfm, birlikte omuz omuza birçok l ha:kkımdaı ayni samnniyetle ayni 
maceralar geçirdik. 'Şimdi senin temenruleri ıizhax ederler mıydi? 
yersiz bir korkmı yüzünden Al· {liriik Bir Teh"lle Selebes 
mazıyaya birlikte döıl'emiyece-
ğiz. Pekfı.li'ı.. sen ıbiliı"Sin? Ben. Deni7.iırde .... 
sana veda ediy-0r ve yola çıln· M enda.do'ya döner·ek Malez· 
J'-Olnllll.- yalılarla giirüştük, bınız 

Bu sözlerim, taluninim veçhi- nevale techriki için teknede t:ay
~ hedef'uıe isJ.bet ttı ve &m· j falık edecek yerlilere talimat 
berg derin derin dfu;ıinmiye baş- ~:relik. Bwıla:r ertesı saban er
ıadı. Tereddüt etti n belliydi. kenden ~yığa -geht:leı kcn bir 
Zavallı hem yarden geçemiyor- miktar da erzak getıireceklerdi. 
d.ıı, hem de sel'den. GözleYiııde- O gün ikindi ;zamanı olmu.,.c;tu. 

nu1.rıalı tr.ı:kış karşısında "it- Bu itibarla hemen uoh cıkma
rediın. IDvet, deniz en ko ' uyor- ımza imkan yoktu. BlZ de cı ha

lfik.in korku.suna rağmen, valide otur.an Avrupalılarn gö
den a.yrılıtınk istemiyordu. rüumemek ıgin gıeccyi ka!Ylğı-1 

Nihayet biraz titriye11 bir sesle: mızda g~"imriye karar verdik. 
- Pekal!i., diye homur lamlı Bu karar Ü7.e..'ine liınalldın biraz 

pekfil8. ! 1şte goliyonım Senın · açıldık ve kaynlıklıı.nn biraz ıle
t]lli bir denirei oldUc:,ö-unu biliyo· risinde demirhye:rek sabalu bek
nmı ~ sana inn.na.rak '!elivo- J.omiye başladık. 
nmı. Anca beraber, kanca be- Yatsıya doğ:r.u ha.va b.iraz 
nber... bomu ve k:ül•ü'k tekne dalgalar 

Karşımda.kinin korkusuna.. te- üzerind ~etımye lxlsladı._ 
reddütler.me ~en tam mana-' Zavallı Şon~ .. g'i o kadar fena 
aiyle bir eI'kek olaağunu anla- deniz tutuyorcıu ki, .za.vrulı o ha
dun. Zateıı cesaret ve erlrnkhk linde },ayıkta kalmaktansa. Sın
böylc müs1.--ül zamanlarda btlıi gapura dönüp lııgıhzlere teslim 
olur. Birfil..."te kaçtığımız birçok olmayı ve haıtta hayatının so
eN:a.daşla:rdan ·yalnız Şonberg nuna k?-dur hJpıshanede ka1-
90nıına kadar benden aynlrıuı- mayı cmuna minnet bileoeğinıi 
mıştı. ötekiler, şu veya bu ve- söyle-yıp -dun1yordu. 
sile ile benden aynlnuşlar, ge- Hava gittlk~e: bozuy-0r"du. Za
ride ıkalmışlar.dı. Binaeno.Jcyb valh teknecik yalpa yapıyor. baş 
Şcmberg'e ka"I'Şl miistesna bir vuruyor, 15.kin denrder:oe mül em 
closthfk duynuı.ma neden şaş· melen muknvemet edzvordu. Bi
malı? zim 'lmyık denize kıa.rşı okoyuyo~ 

- H y.ı:li, dedim. öyle~ se ca- du amma. biÇ8l'e Şonbeı de fe
buk ol. Benim çanla.mı dn. al ve ınalaştıkça fenni ,ıyor ve mut
bir an evvel tekneye Ua. \' a- tasıl iulıyordu . 
pur kalkırımk üzere. 

... s ... ır-r tfA.B'Kft 
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Despinanın oJümüne sebep 
teslim edildi Voksul çocuklarmenfa- olan ebe Adliyey 

atine güzel bir 
mü a re erildi Bundan bir müddet evvel Bey tesbft ederek hakkında 

oğlunda oturan Desphıa adında lbmı gelen Adll tııkibatm ifası 
Üsküdar Aıtıerikan Kız~ bir kadın çocuk doğmıır.ken ~ içhı aleyhinde imıme cıawm a.ş

ji tarafından 23 Nisan Çocuk müştür, Despinamn filüşünlln mıştır. 
Bayramı münasebetiyle ~ birkaç gün sonra kadının birJ-----------
menfaa.tine tertip edilen müsa- kürtaj faciasına kttrban ,,,n+f;-· - ı:ı 1-~ • '& ...... g:ı. 
merede güzide kızlanmızın göa c:w.a.n.u.uarlara ihbar edilmiştir. 
terdilrlcri fevknJarle mnvn.ffnki- Dcspina. mez.ardan,çık:a.rıla.rak 
yeti ynzmıştık. Umumi az:zu il- otopsi ynpılmış ve hakikaten 
zerine ayni Piyesin bir lf ;yısta p.pılan kUrt:aj nettceshtde öJım.
bir kere dalıa tekrnrlamnam mil ğü tesbit edilmiştir_ Ra.diseye el 
nasip görülmii.s ve bu defaki ha- koyan c. M. Muavinlerinden Zi
sıla.tın ilkokullardaki yoksul ço- ya İskenderoğlu vak'a etrafın
cuklara ta.hsisı kararlastırıl- dahi ta.hkikn.tmı ikmal etmiş w 
mıştı. Despinaya kürtaj yapanın A-

Dün yine ayni talebeler tara- raksi adında bir ebe olduğunu 
fıııdan ikinci defa olarak temsil -------------1 
edilen ''Bulunmaz U:;;ak,, piyesi
ni görnıek üzere yüzlerce davet
li Bağlarbn§mdaki mektebın ge
niş mfü.ıamere safonmıu saat 12 
den itibaren doldurmağa başla
mışlar. biz saat sonra !'lalon tar 
maınen dolarak kpılnr kapatıl
mış, nihayet saat '1"5,30 da tem
sile mektebin müzik öğretmeni 
tarafından piyano ile çalınan ~ 
tiklal Marşı ile baş1amnışbr. 

Bunu müteakip muhtelif sı
ınıflardan sec;ilen güzide talebe
ler Bulunma.~ Uşak piyesini tem 
sil etmişlerdir. 

Gc en iın:fta olduğu gibi bo 
defa da gene kı;TJa.nmızın yük
sek kabiliyetleri Hiddetle altn,
lan mıstır. 

General Ghur 
bu sabah 
gidiyor 

Ankarada ı\.hıın.n IBüyük ~ 
liğinde1:es.is edilen F'alı De.- Goao 
!Pnşa müzesinin açılına töroom
de hazır bulunmaık ibcJ-e An..kBr 
nıya gİtrni§ bu.hunm Akm.n Ge
Gera!i Ghur dün sa.b3.ıık:i ea.. 
presle şeluimi7.e gWnişfir. 

General bu saba.'h tayyve ile 
Ahnany.a,;yıa. a~et edeceHtir. 

1 
o-n yur umuzda 

neş 'e içinde 
geçirildi 

Dün 1 Mayıs Bahar Ba.yr.amı 
idi. Son gü.nlerde he.valar endi-j 
ı,e vermekte devam ettiyse de 
dttn çok güzel obnası mtmasebe
tiyle biltiin memlekette olduğu 
gibi Bayram İstanbulda da bli· 
yflk bir 'lleş'e v eeviJı.çle kut
lan.miŞtır. 

Mekteplerden bir çok taleOO
.lıer gruplar halinde hncaJanrun 
n.eza.rcti altında şehrin Adalar, 
Boğaz ve Yeşilköy gıl;t eğlence) 
yerlerine gezintiler ~ş.Iar-
dır. 1 

Halk giizel havadan bUistiflı
de kırlara dökülmüştü. 

Bahar "'Bayramı mihıasebetile 
mekteple!- bu:tJn de kapalı ka
Jacaktır. 

Bunlar arasında bilhassa ll

şak rolünd bulunan ...,emra Ka
ramürsel ile el uşagı lıizmetçisi ~---
rolünde btilnruı.n miramis A- r Belilı Kadın 

' nm ve Barikinin annesi rolilnil 
temsıl eden Samiye Şav dakilor 
larca alkış tufanı ile taltif edı1- Sigara almak için gittiği tütüncü 
mişleı.-dir. 

23 Nisan temlisinde Kızılay 
namına 175 1ira tahsil edilmişti. 
Bu dcln da ilkokullarda.ki yok
sul çocultlnr cemiyeti namına 
190 \h'a tahsil edilmiştir. 

™"™-

dükkanını altüst etmi§ 
Za1.ullı tutüııciı Sirkecidekt dilkı- ~ bitifik 9crbaw trnş ol

kiıımda gurel eüzeı &hl - 1'edı mak için gelmlştim. Smum bokli
ederkeıı bir kadın mfiştcrt kıırp- yordum ki. bir gQrüttü alda, dışarı 
ııına diltiluıiş, sigara isteıniş. Fakat fızladnu ve o mrada ba elmd.inhı 
adamcagız m~ ~undan • banıms toknt vurduiwıa 1:6rdüm. 

ordularını k°""Vctlenclirmek, ı. dakilatda yeni nıüstsiYe aldıTJŞ et- &ooradan ık:.ıdm merkeze doOv. glt
tır.annda kalnuştn'. Ancak, bü- m~ış. elindeki ia1 bttb:ıneia calıf- tL Vay etemlim. tüDdi acıdan 
tün bu -pliınların tatbiki, deniz- m.ı:;. Vay sen misin bunu ;yapan, eııçeo. bir banuıh ça:i!ırdı, "gel bmı.a 

1 k 1• n c· ı a a r 1erde seyrisefer sertıootisi kazan adın ııtnuş a!7.ını yumnıue eözO- mahkemede vahitlik et QlDa .iki lira 
makla mümkündür. Dil, ııe edcpsizli \ ~ ne ~ •eririm.,, dedi brunal da kabal etti. 

ka rş S 1 n 
• ı 1 Pasifikte gete harbi, JaJlOD zilliği. ne crseril.W. Bu da k.Ml Bö,'lelikle tütfiodl üt' tane Gnhit 

l 
jkmal kafilelerini baltalamak eelmıyvrmtı.6 gibj kaldu:nı1ş d1nde1ı:1 Wıaıiu etmib1i. :Aruna gitti dOÇw;u 
nıahivetini alabilmek şartiyle çanto.yı vurm~ zavallı adamın ka- bu hal, karakola kostımı,. J'abt ka-

- B ş tnrafı l incide - t:e. cbbfüılcr dur:r damalar.u uğ- tesiri caiz olur, denilebitr. tasımı. Bu ıını hucum lcııriısmda mm göremedun. E!er bulScı,,Tdım 

i 

1 
1 

BugOnkO tevzi tarzı 
ve iki hadi 

Okuyueulanınu:darı, &matyn.: 
Hacı H(}seyln Mahalleabu1• Tra 
VlfY Cııddcsirnto ~ Abmet 
Usnurhan'dan şu mektuba aldı~: 

Fi 

Eseo·n e eşekliğin 
al m s tım·kaidelerJ 

--00-

: AK~ G0ND0Z 

"&lka dafıtilacağmı 6ayJll 

Eetenfzde okudıığmn erzaktan pey 
nirl. sem.timtı.de dnğıtm mute
medl tcyin edı1en Kocamus1afa
~a btr bak:lalJ. btmdan on g8n 
kaclar ünce hane başına 250 şer 
gram Wbm:llc a:ığıtnnı;tı. B~ 1 - Dişleti eamnttnık o 
ıııas1bed1lr ohmyanlu olanlardmı y:acak:; 
pek çoktur. Baı de alamadım. 2 - ;rw 

Geçen Cuma ,gun.ü de pırinç ve eak:; 
bulgur tevziine baı,Jandıgıoı Cu- 3 - Kaburgaları görü mtV& 
marl.e.~ gunü haber alarak mi.ıra- cek; 
caat cMim. Seksen ı;uv:ıl pırinç ve 4 - Cidagosu pek sivri olrm.ı 
blılgurun blr giln evvel d:ığıtıldı- yacnk; 
ğı cevabı llc kıı~ılastım. 5 _ TrnıakJar}a bilekler 

Bu misaller gösteriyor ki bu- 81 dık olacak; . 
gttnkü datıtma ~ hiç de ıııdtm 
değildir. 6 - Kulaklar sarkık de !fi. 
Sayın gautuıızın Cluııarte ... i dinamik olacak; 

ı.'ilnku nüshasında okudugum bu'- 7 - Kuyruğun ucu arka " 
likler vasıtasiyle ô'l:ruu herhangi la;rın dirsekler.ini aşmıya.cakt 

:kilde idııre cdWrse edilsin ııe- süt ineğinde i:; akı::idir, süt ırti)o 
~tıcsme usulü tatbik edilmi..ven ğinhı kuyruğu tıe kadar uzuıa 

vziatUın ııelamet bekle.nenl(.-z ol ursu o katlar makbuldür. 
tıkrlndeyiro. 8 - 8 Se;le.uir 6(·~lenınez yiiıo 

Fikrimce salim t.e\'ill ancak kar- rlıyecek; 
· ne usulile temin edı'lı;ıbtliT. 'Bır .9 - Y-ükJendıği çuvalı dış!°" 
ııumnrod:ın yüz veya ikı yuz nu- nııyece.k; 

anı.ya kndn.r ylı?.. veya il;i yiı2 10 - Sudan gcı;erken tm ... 
fi..~ ihtiva eden kamt'ler yapıl- ya.cak; 
malı, bunlar hedeli muknbilin<i 
b:ıl ..:ı->-··tıhnıılıdu . :rcvzinı yrı- 11 - Çamurda inat enr. Y 

u..&I>' cek; 
pıldığı. zauwn her ı:ıevı erzak ıçın 
bıınlnnn her fışj muJ.\ılbnlndc biı ~ - - E.<;;e.kte zeka, irfan ran
oevj enak v;nliı" '\e bu sekilrle , "ıruız. Sadece bıraz anlayısil ı.. 
dnho. salım bir ·ni taı·zı \c.Qi., ma~ı yeterdir. 

Leb iti li 
ayı-anıı 

Mayısın üçüncü güııü Polon-
ynnın milli istiklfil bayranııdır. 
Ogün bu münasebetle Saiırt · 
Lows klisesinde ruhıın} bir ayin 
yapılacaktır. Lehistan konsolos 
lu~ndau almış ol<luğumuz bir 
mektupta şehrimizde bulunan 
Polonwı teberun ile Lelıurt.an 
dostla.nıun mez"kfır ayine dn..vet 
edilıuckU! ve bu davetnamenin 
nesri gazetemı7..dert ricn edilmek 
tedır. 

1 

1 

İştt• bu bfr düz.üne kaid ve 
uygun olan t>.eği satın alıp kıl-
lamı billı-sini~. · 

!~ ekliğe gc.lince... Bwıdn tt 
degışir. Bwıuu usulü, ka:d ~!. 
raconu yoktuı-. Çünkü e c!. tlı 
para' ile pulla dciYildir: T..lıırı 
vergisidir. Birisini kıı d<>lcre uv· 
gun olduğu ni beth- par· 
sayal' alır~ın. ötekini de nııışal-
1alı der alırsnı. 
Şu fıkravı, inanını?. ki hır 

maksatla ~-1?.TTtadım. B rtız f 
olsun diye. biraz da şu ü?.iin ııJ 
bahar giinlerindc d1ıd klartnı' 
gülüu1seme gelsin diye yazdım 

Malfım olduğu gibi Leh iman ·Rakıların dereeıe i 
151 yıldan beri Leh MiHi T::ıri- • • • • 
hinin bu şerefli yıldonümünü . ındırılmıyece 
munbı?.aman tesit etmektedir, 

-----ı:ttıı« ----mezdi. En rjik bır ha a kuvv-.tı ramıştır. A'-'UStrolya)m karşı 1 }.l'ıttefiklerc genel surette afııllaycın dilkklina tezllA.bın be- ~eti anJ.rıtanııctım. 
~adalar ar.asnıdııki t ehb"· u hatta ha.va akınları !k1m,1ırıl- .va ı hm ifası için Aın.erikan ia riıı<len bu nı tecavfz kadnnn k.o- tkinci şahit ~er kal1aa1Jıdı. O ~ 

1 
• • _ _.._ .... , _ _. Bir çocuk pen_cereden 

lehine değistircbıliı:di. mamnkta. şimdilik Birmnnya. m..drnnizmasının en büyük veri- unu .utmak iırteml§. 0 - ~ da kadının tokat yediilini eördüi;ü-

Rakı :irrııllerinin 11 . ı. r

ret·eden fazla rakı ynJ>annyacalc 
!arı ve 50 derecelik lnlıisar • 
kıtanmn 25 dereceye indirılr"~t>;
ği ı;nyiası son günlerd o.rt~lık
tn dolasmaktaydı. 

Amerıkanın şimdiden üı.erinfl haı ·1~.JcriyJe tı:?m..<ııhnaktudır. ı mi temin etmesi gerektir.. Bura- <::antc:ıyı ycaµş.. K-ııdımn idd.18sıaa nü söylcdt ıvc e-vvetki sahidhı if~- düşerek öldü 
aldığı me:::mliyet göz.e çarpmak- Amerika .:donanrııruruın v~ ha- da hiç bir fe<lakilrhğm esirgen- göre tütfıncü de ona tolurt otıma. delerini ~ be.rnnatta buluu- Ga.iatada Anqlf'amiinde Ye·· 
tadır: va kuvvetlcrirıe dfuıen rol, ik- mcdiği yeni tah~isatıarı ifade e- Ne ise dendıın muşteıi lamUı:ola du. .Muhakeme turnam iki buçuk menicilerdt! 1 numaralı .ev~n Ü· 

A) Olcyanus!ar ikmal i~inin mali 'taciz ctm - :ve Jnp n an - 'den rak.amlıının belağatinden müracat eillyor ve bir poUale ~ aat bu ilci şahidi munıoehe etti. çlincii katınrla oturan bakkal 
priiz.süz cereyanı. )'ttrtl~rına karşı baskmlur ynp· anlaşılmaktadır. Anıedkada her kAı:wı donuyor. Bu esnada .ik:im:i. IHer U::isi de ~ ve soz- Abdullahın iki ya.şındaki kızı 

B J h~gal bölgeleriyle Japon mak üzere fırsat1ur aı ama khr. kes Ye lıeı sey harp maksadına biT suç daha işliyor. Camekiıua. leriai tevile çal.uıy<Orllll'dı. Hlikim Şa7Jye, dün peuereden bakarken 
ana yurdu arrunndaki hareket-t Japon ıstilBsıua nıaı uz kahın· tah~is edilmiştir. :Mükellef bir k.en:muda duran su bardıığmı tt\- ıillıı aydılaoması icfn celse71 birim~ birdenbire muvazenesini kavbe-
leri taciz etmek, iilkeler. AngJo . Salisonlnr ıçın kütlenin uskeıi kanunlara mün- tttodiııün kuftısma &tz7or. e ~ d:aldktı tutı1 ederek mübaşir mari- derek sekiz metre yüksektcı1 ye-

C) J tpon rstilli. çenbemım ge- h yut kaynakl n idi. Mıhverin lcat. bimibedn büyük bir disip- &mıda lwfü knlıyor, ae dııPo dilkkh- fettyle berber diildöhu sabibinı ça- re dfü.,mü · ve ölmÜ'iLÜr. Hadise-
nişleme~ inf! engel olnı ı k . esas h<!defi buralarıdır ve FPll"- lin altında çalı~rak istikbal hı&r da can1.. !ırttı. Bu yeni şahit diiierieriııe na- den haberdar edilen zabıtn \·ak'n 

lnhisarl:ır umum nıiidüril Ad 
nıu Halit TasJ1mar. yapılan t:cl'
rüheJerd~ esa~en 40 derccetfou 
a.şnğı r-;ı_kı imal edilemty(•ce~ım 
ve 16 - 25 derecedeki içkilert! 
rakı d ·nemiycceğini sovtenııs
iir. 

--->ııu----

A) Büyük Britunyn ana ~:ur- mcnk Hindisuınının ziyaı, büyiik bini hazırlaması, çoktan kavran .lşte bu davaya Sultanalmtet O- raran büsbbtün aykırı ifadede bu- etrafındıı tnhki!trıta başlanmıtır. 
dunu, koloni ve domınyonhrrtnı ijldid har-p haurl J n y pan mış ve o yola getirilmiştir. An- çün<-ü Sulh C"-<2a Mahkeniesinde Junuyordu. Uç Pfüt de meselt'yr Alemdar nahiyesi 
k .......... 1 :m ·k .a k tıı k ·h ·· 1 b" harb" "hti bak:ıliiı ;ve kadının · üç ..- •--.:ıçma ~ıer. illD içindl'n Bir kurşun hırsızc o ...... u .... <. erı a;y"I tıa sı ın ura met'· ca , cı a.nşumu ır ın ı - • -.....- müdürü degv il, iaşe 

E) Pasıfıkte şınıdilik çet bur etm"ktedır yuçlarıru karşılamak, tabiatiy- bit dinlendi. Çl]ı:anuyorhırdı. Saat 18•30 • aetrnış- yakalandı 
harbıylc Japon kuvv tlermi bu- Jap<ın ist iı nberinin hk de- le. uzun zamana, büvük sinir ıtısa Loylu s:ırı.şın nefti renlclıl ti. E41ı:im da~ bu llah n7 .. ısı i- memuru 
ra1ara bağlamak. ğrlse genislettlme'Tnesi, yarınki kuvvetine vabestedir. Onun idn, bir lrostümti bulunan ıı:Mrit .,. • geldiklerini söyiiyen ,)1ihitıerin ' Sir'cccidc bir hımda!l ku111un 

F) M
.. ~Ç'ikl b k " ...;;...ı... ı t cclı · · boru ,.....lau-ak kac:mag-n t~ bbUs ~ Refiklerimizden birı. ekmek 
uttc.ı ere beı· :ı ım- t ·ebb·: l('ı · old•ııma.k noktasın- dnd Cihan Harbi. korkulur ki. V"J""' ana tı: muva esme devam edilmek tıı:c- '1- ~ suiistimali ~indeıı dolayı ınab-

yardım 1fa et:nı k dan ela önemli bır umclcdir. O dü daha yıllarca ~e yıllarca sürecek - Ne kadını tanırını nt> de tü- re lI~tıb!:"e ~ ;1~:. :ıon- eden T-Odnrj adındaki hır.sız clün kemeye verilen Alemdar nanf-
AUantikte yollama t ri ağır şfüwe ile. Amerika · A.vustr..alya v kürenin bahtsız sakinleri çok tün<:uyiı. llııh rtiJ<Sl icbı phitJ.iie • ., yakalan.arak Adliyeye teslim e- yesi iaşe bürosu memuru B. Mu-

kayıplarla karşı\ .. mca. Ameri- müdafaa ordusundan başka Hint acı ıztıraplara katlanacaklardır! g elim. Ben ogun valamnı oldujo dan çıktılar. dilmiştir. nir Di\·itçinin bcraet ettiğını 
.ka, har kntıhnamakl b mber ----- _ ~:?~~~~~~!!l~ll!~!lll~mıt-~!!!!!11!~~11!'11111'!'!11~~!'1~~~~~---~~-~~~~~-~---~~~~~B!!~~~!!!!!I hnber \eı·irken B. Münir Divıt-
tedbir almakta mc-C'b nyN gôı- ,.7 ... - - - • c.,'i ~leıiıdar ııah!yesi mu··au·ru·· dı· . 
m;\ntu·· ·. u'"sleı· n..:l·,"ncli. Brı~nuya farki ı.orisn.kn :-sadno ve O· ,~""""'- ~4 ,....a akı cadd~u· d" bıç b w;ı ~...... ...... ~"Yeni Sa'bah" ın Edebi Romanı::EX'JJEI_....E ;a;: **K3F31iilEiiJl31f'E"31E~ .n ., z c.,, 1 c ' ır ye yazrnu;tır. Halbuki Alemd .... r 
emniyet konr ınndosfaunı dcs- mm d slu V koııt Kin la 'I'aka- 1f. :kuı'Wna yoktu. I::lirob:ıba cadde- ! nahiyesi .,..1·u·au··nı" B. "'"-ocı:ı- Ku:-

.... ~. - 1 mori ve oıı un kırmızı saclı mn- ~ - ~ · d -ı , kt 1"" 1 - " .1. cv-ı •K ' · tekJed . nıuaY'-. goz C'me alım s A $ Sl'l e uı~ vu ~- •eze çar.esiz ' madır. Kendisinin bu iı:ıle hiçhır 
lanm pavl:ı.qtı, tten olan dığ l rnb uıcı do .• ''· ;ı·. , , ~Ioto Kago".1a ?~ .Y~l~a~~ı . Kıı- alilkası voktur. "" 

•Japonyanın fiifi nıüdahole3i Flcpsı mubnrıı ın itika.dmcct !abalık ahalı bn r.ımıı ıLiyonhL • 
. yınc;.ya kadar t\.nglo . :::;., k şan ve t;l"eflt• öl l · ~r.. . I•'m:kalad ·· oır hcyet'anla cosmuş f" ________ , ___ 9\ 

aonları.n fnnı•vet l Athıti- Bu çok ç1b1.ıh .ıı bıtbır nıu ti ~,.. ''la . # •)laıı bu hal'mı. gene agııı lıalk y - b h 
~ arkam_ndan b rta,,, ' ,;,nl tras L•;::::::: .ı.a.zaD: " Uf.le. Jt"'anıi1ı9 iE3EfZ:Zr::::xx ~ Çeviren: İJh::!.mi Slt,fa "'"""= } } enı a ğe münhasır. bir raddeye kadar .. ~ o' ! ,.. unu uı: amnk için lnpon a-

. annı Fc ·~· ·hı .nılıu••.ı. fır- T:l. lı b' ~.ı. ··zı 11 1 · b 1 ~eli idi. Fakat, bugün. ku- ,,.,..; s:ı. ı ınin kt..~in go eri 55 i:len sıy:r.ılıyorlnrdı. Giı.neşıo ok- · :t ısm ı uz..ııı oyu tetkike iti- ., .... ,.,~ .. ,,.._.~ 
renin bıitlin denizlerind · de bu mişlerdi. Pelze. kendi~iııın dost · misafiıi tetkik ectvordu. Bitıız - - lan bulutları . şuradan bumdan z ım vokt u. ı;.:auınılmıs olun bıi- ABONE BEDELi 
emniyetten eser kalmamı~tır. ça kabul edilınış lduğu Jupon ::;onroı tekrar sÖ7.e ~lY..ışlıyara.k: ğil, başka birinin izinde yiırii,_. yarıyordu 'lre taze su ile hala yuk ~"!: er Nahnzakide duyulmuş Ttrittye ·~bl 
Japonya, Pa ifikte tam b"t kOlı- oca~mn toptan yılnh ve ma- - Fen Ta Jen, dedi. Me:tJıep- rek kötü yola girmiş olma.<n yeşil v ışıkla tı.ıtınlaşmış ola.o tu. Bthiin dükkan hı·, bi.it~n hi-
trol tesis et.nıi.ş. tehdidi Hint temi haberini böylece duynıu~ lerin o eınr.ıni biliyoru~: ·~ mümkündür ve belki de Markiz sahra, gene ilkbahar elbisesi- nalın. biitim pençerelc-r bayt"..ıJ· . ı HNELIK 1400 Krt- 2100 +<rt 

Okyanu w1n kadar gfüümıiistür olmaktan hı hayrete düşmedi. lkckler .kadınlara ait :şeyleriien Yorisaka ağlayacaktır; fa.kat ni giymisti. Jcan :Prıınçois Fel- lnr v'-' korclelülarla "1islennıişti. I 8 
AYLtK 

780 
" 1450 

Bu har'bın 'kesin sonucu , s. üp- Sadece : bahsetmezler ve kadınlara :mah- kocasının ölümünü• habc>r aldı- r.c, bütün cıg-erlerivle topr!t~Jn Delice hey cana r!·•lmiR •. ut., r 1 
AYLtK 

400 
" .aoo 

- Bu ölüm, dedı. Ayni darbe d ._, _ _..a k l ~ d -· J ·~ .., 1 AYLfK 150 800 
be 1,.•oktur ki, karııln-r alına- ~us aıu::ıeı:·u onu.şu an ve y&- gm an llegıl. canlı kokusunu \.'Utarak ve gfu:- '~ gtınırla sarhos olan hal r--------"---~-ı 

J ou.· ile hem kocasını, hem de en aziz 1 ı kadı ı~ - ah -1':'1 J en.:rtır. Ancak, Anglo _ Sakson pı an şey er n.wı.a m sus --rel:ze" tereediıUe : lerini günün ı.:ı!!lyle dou:uranık mılli admı ve ök"büniı bımk ı- T A u V J M 
dostlarını kaybeden Markiz Yo- dai ı ..,.ın_ ... 1.... çıkm n- H Y ~ J ' '" a..~...., makinesinin dilegwuıc· "'o· re re eı .\.lCl,.I ""Barı az.,, DQ.l - el'beıt Fer:gan. diye mı- hızla }'iiriivordu. rak :;t,'' ncini heıııen hemen P'am 

- .. cc risaka Milsuko'nun bundan son· -~ı~ · .. _:...ı:k et ld -.ı .... • Jer bır dımımn girebilmesl bu e.vamire ~a rt:a.a;&.Aa.U - n andı . Diyu-Cen-Ci nıerdiveninın :.ıJ . hall ıun izhn?" ctti"1 t,>ib" ilaıı 
rn ~.·aşıyııcağı gay t acıklı yal- . 'l..f"n-kiz y ·---'·- ç p t .... 1-~-....:ı.. n..:I " t':1'-

K ... ., 176 GUN 122 AY s 
.Asyndaki 1 i cephenin "Ökme- mıyccegım. J.>'UU' Onı:iı:l&a cu- e-~ sozu A.CDÇL_t;OA : tında saatine baktı: oııyordu. ua kırısm:ıla:r.. rt: 

"' nızhktan dolaY. ı pek W zindir. M" k k dınl k , __ , ·hl~ı ö - · ıı:.--aol "-· · · mesine bag-iıdır. Ruslar, yardım ıtsu o a ı veAö.Lıu.a ı ~ - grenmenız ,uüU.Uf>f""'en ş&- - Saat üç buçuğa gelnı~. Eh! ı<L!' ve aJa.ylnr vardı Kav_,g3ya 
sesini yükı;eltrnektedirl ı. Çinin Çeu-"Pe-1: ve bfrdece "ilk :kanunu,, ihlil yi öğt-eıınıi iniz. Şimdi kara Tahta yüz görmek tehlikesini b nzer izdihn.mlnr '\ardı. Cı..'Zhf>.- 2 1361 1358 

beş yılda.tıbW devam eden Jmb. - Evet! dedi. -ettiğ(hal<ie sizln derhal insan- bam.bolu çtibuktan içmemiz nm- göze alacağım. Leylekler ll'ep"· ye tutulaıılıır ve belki de s· r · 
nma.nca. :ıı;:ukavemeti, ruhunu Daha ağır bir sesle konlJl'lU· lık :faziletini mvha:fasa. etmek va.tık olacağını kabul buyuru.- sine gitmek zamanıdır_ hoşlar vardı. Felze rıhbına cık-

R.ahir 
Mayıs Nisan 

16 akıp _giden ikmnlden almakta.- yorduGun'· ... ı..ı..;_ bir delinin bu istiyeceğinizi ve ona yarın sis- nnz. Acele kalnbalık yo~ ser. m k ıçin cn.ddeyı gecıney 11oarn-
dır. uı.uuu· den ~ hazırlıksız ola.- Çubuğu çektikten sonra ili.ve deri kurumaların bulunması .ırken dü ii. Gırtlaklın:ını yır- ----

Cepheler birbirinden uzak ve devleti perişan etmeden evvel mk haber :v~ felB.ketl. h~ etti: mümkün olan caddelere saptı. tarefill:l_na ~ağırım ı:e kO§au : i· CU ~ARTESi 
19 2 

deniztcrden beslenmektedirler. burada ma.tem nizamları hüküm men ve siııdirerok haber ver. - L8.mbamn ;ışığı u.Wyor. - Zavnllıd küçük .kadın! diye yııh güzel .opuzl n darmadnğ}-
Denizlerse tehlikelerle doludur- sürerdi. Kocasını kaybeden ka- eeğinizi ..umarım. Sizin aslA met Bir uşak bir .kap pğ ve 3'JID- 4üşündü. Ne olursa olsun ben mk, çları rihgard ıı an · ı,-
lar. o sebeple Braverb Ok, son dın kenarsız kaba bir Irumaştau hulünüz olmıyan 88Jİ ihtiyatla ~ bir meşalıe ile koltu. ona acıyorum. Jst.er Rerbert ..Jat kadım dizlerini çiğn~'ili. 

Gün ea \'>l?le 
9.51 S:QS 
S.57 13.11 

lkindl 

8.56 
17.<J3 ruba giyer, <bUkülınüş ilri ken- söylı"y""'"°''l'YI· Evvelce siz balla Bunun :üzerineFelze, 'lr;..;..-lL ;i'~n, ;..+-r y ... ..:--~- Sadao nutkunda. her şeyden önce, de- dirden :ku§ak • • Bu üç yıl ~-ı:-- ~u -o-- .u.o.ç ,...,.._... Felze "'ene: 

niz ~rtları edinmeye önem ve- Zarif k u§lll1l.k ~<dunuz: Kocası dQğru yol t!e şöyle ya.zıh o1d.a#mm ~ ıiçin ağlas:ın, ben bütün kalbimle H Akşam Yatsı lmsak 

Eza.nt 
VasaU 

lS:anı rilmesine işaret etmiştir. Deniz- ksiırinird' ?l°d
1
.i •• y;;~;n:ıicabe+H~gı~ dan a.yrılmuj olan bir kadın. 6- ladı: onunla beraber ağlıyacağım. v..;-m eyh~t! dedi. r:nRi Jap m- :J.2.JJD I.44 7.56 

Jerdeki zayı'at ise, kab~rık ol- ~ '"-t>A lüme kadar adını adım .:izlerini - Çırağlar gıeffn:'le a; Ba§ını salladı; Yseult yabn· J' • yenı ,·cya e~ı u~ a.r ı 
makta berdevamdır. rartmak için gıdadan kendini talti edeeeğini vaadet.tiği adamı kalkınız. t!aki garden-parti'yi, Mistere yenmış olmasnıın hakıknten hl!- l=.2..,u=.l=6=2=1==·=S=G==4=·=0=l2==V=ns=nt=lı 

Japonya, artık uzak t ?lgele- mahrum ederdi. Çok defa da bir takip etmek :ve ayni kötii yola Ve bütün meraaimi mvhafam HoklcTi, Prens Algero'Yu b br- yük bir ehemmiyeti yok' -DfKKAT-
re tasrıustır. Onun 5000 kilo- m bede girer ve ölilmü or.ad& girmekle vazifesini ihmal etn:ıif ederek izizı istedi. ladı.. ... mmld:andı: Bununla beraber nhomch .- -
me y. wran merhnlel ri kate- beklerdi. "Olur mu? Cahilane swıa.ro.k co- - Heyhatl A'VI"UPa nlkolü nnnayalar eski nezak~ ı. n 
derken zorluklara uğramama ı Felz.e tasdik etti: vabınu saklamıştmı. Şimdi öf>- ?CVI lrirJapon"kadımnm, bele bu ka- kaybetmcmısrerdi. F ize . 
imkW 'lZdır. O yfu:d n ilk istim - Bugünh1i ımcunııu al :renerek ceva._p veriyorum: Balı- Dl§arıda yağmur dlmnqtn. dnı bir de Markiz olu.:raa, bam- - Yorisalm K o h ::u .. 
sa.fh.ast kapandıkU:n nrn J.'eni fazil ~ dır, settijtimiz kadının de- Y.orgun bulutlar 'mıkiıer.bl .çabuk döııdtırliyor.!_ r) mcz. 



(ANKARA HAB~LERI) 
Maden kllnürü nnlun tarifesi 
Vekiller Heyetinden çıkan 

listeyi aynen veriyoruz 

* li~ Vekile 16 '4/942 br 
rih.ipdea ı 11/942 ta,ribjpe ka- Bu. iami badleı' 50 ton \le da
dar muteber ol•nak üzere tesbit ha yukarı toptan maden nakli
tldilen yeni •ri' lJl könıiiıii mw- ,.a içindir.. 
lu.n listesini tasdlk etmiştir. Lis Bu hami hadler kok kömürü 
teye görenakli:ye Uuife&i; Bu- icia y:Qııde yırmi :fa.z!asiyle mu
• - lst.aılıml a oo&ıvta. dQrt bia i!Merdir. 
ton ve daha yukarı A.plerie Um. Harp sıg r1:a.sı ve bıbliy.C!>ta.i 
başına 220 ku ..)()Oğ - a999 1icretleri ule $8llri'bin aittir. 
tonluk ıleplerl onu 230 kuruş Bu P. ya.zıh o mıyan 1ı-
2000 ı ila 2999 n 1 k i~p rle ma.nla.r iki ı sınıf linıa.n:lar ad
başına 220 ktıruş, 3000 - 3999 dedıl cektir. Kararnamede ayıı
toııııı.k şileplerle l:o cı 2fü) kut uş' ca gemilerhı günde ne miktar 
bin .tondan asa~ eplerle t 011u kömür tahliye edecekleri tesbitı 
255 kuı uştur. edilmistir. 

Hav:za - Mersı:ı ar~nda 4 Wn Vak.tinde vi.ki oümyan tahli-
ton ve yukarısı ıçAn tonu 3il0. y.el9Ne esbabı mücbire yoksa 
3 blıı ili 3999 uıruuk s;1epler i- geçecek fazla. tahliye müddetle-

. m t nu 390, 2 bın ilil ~999 un- ri içm yiik: sahibi tara.'.fından ge
luk şilepler ıçin 400, bn ıla LıS9 mi sahibme ödenecek ücretler 
tonluk şili!pler ·çın lJ ~ ku ~'?- ı de teabiı: edilmiştir. 

tu~ vza - f zmır \'e A ''valık ge- Köm ır ve motörin satı• fiyat 
lanna :, ıizde 10 dan fazla zam 

ın..ilerın yu.kaı:daki ni--betle1 t1cki, k 
baciwlerine göre t ı"U ~4:b 1 L50. yapıld ~ takdirde yapılaca 

zam msbetı nazan dikkate ·aıı-260. ~-o, 280 k .t.,ı . I u 
Ha\ za _ Fethi\ t.: uasında ; 1 o. narak ou tarıfede deği~iklik yap 

325 ••e 340 kunllitur . , mağa Miıııakalat Vckline mezu-
Ha.va _ Karabu•·uıı arası da n yet vcrilmekte<lır, 

tonu 340 kuruş,.ıı. B leJfop, Vercri ıu• Re~nı.leritıe 
Havza - Samsun arasında 270 Yıapıİac_nk Zom 

280, 290, 300, 310 kuruştur. * BP.lediv~enn ıhtiya(•larını 
ll&vza _ Tı:abzou a.rasında. karşılı;mak bdediye işlerinin 

Ol'ıfl 315 3<ın k da.ha i rr gorülnıesiııi temin et-.-uu, , _, uruştur. d . 
Havza _ Hopa arasında 310. ın"k mak:mdne nele iye ''ergı 

325, 330 ~. ve resıml ı kan mumla e\rvelce 
HaV7.a _ Marmara iskeleleri a- bildird ~im gibi derpi~ edilen 

rasında İzmit, Derince ve Kar- :r.an11a."a dn.ır kauun layihası ot 
ra fındt.ı. Vekaletler tetkikatlal'l

tal için ton başına 10, Eskilli- nı bitn "r k mütaJea:larını Ba.ş-
sar, Bakırköy, Zeytinburnu, Ye- vekile e bı ; m"şlerdlr.. Lay.i
dikule için ton başına 25, Ban- ha yakında Basvekalete eevke
dırm.a, Tekırdağ. Çanııkale, Ge- dHecektır 
libolu iskeleleri için lsw.nbul 
navlununa 30, Muda.qya Yt! Gem .~P." Konfem.,ı.<tlar 
lik ic;in ton başına 35 kuruş * Ar.kara Halke\'inde Gü.ıei 
zam edilecektır. Sauat'ar nv• .. zuu etr<ıfında tcr-

50 tondan 500 ton ha.cmınde- ti> ed en · l ı konferanslar düh, 
ki motör ve vapurlarla yapıla- Pr ıf ı-.ur S kıp 'Ttmc'un konuş-

masıv~ erm ·ştir. cak nakliyat için navlun tarifesi 
şöyledır: lfl.~im ~H:i?ı 

• İ1!f0l'1fOr 
Havza_ İstanbul ar~1nda 300 * Amı y ıt :cin ya.tır.ıl<lı.ğı 

tonda.u yukanlı motöı leı· ıcin 'ı · 
ton başına 450 kuruş, 200 • 299 Ank'.-tra T t!nu ıe Bu tnhane.sın- ı 

den kef!ı:ın tımal hadisesin-
tonluk motörlerde ton başına den lltfthkii 1 :;;emsettinin yak'"ct-
500 kuruş 100 - Hl9 tonluklar lannıa 1 1 m cıJk aıkı tedbirler 
i in ton basına 530 kuruş. {)0 • 

• ' a.t iı:;;n ton haf. •na SOO --------- ---

t'EKI SABA• 

En Son Ajans Haberleri 
nis günü ANKARA'OA 1 

RUSYA'DA 

ltatyanlar, bir ytld6rt&m0 S nf hO J 
münasebetile dün de ismet PaŞa Kız OVJrN CUm ali 
Fransanın hiyanetlerini Enstitii9İiade bir oiinJrg••rt;IMJI 

ve Nis isteklerini. l'ui>R IHUU 
tekrarladrlar elmse •era;isi açıkla oo 

Ventiıniglia. ı (A,A.~ Doktor Gobbels Rusyamn 
St= Cumh~ h. eum Açılış merasiminde vaziyeWıi v.-htm görüyor 
eden FXansızlara karşı Ganbal- Bayan fnöne de bufundu • [A.A. telgrafiarından 
di'nin 30 Nisan. 1849 da kazan- Ankara, 1 (Yeni Sabah) - huJasa. edflmi§tir.] 
dığı .zaf, rin yıldönümü, dün Ankara fsm.et Paşa Kız .aıstı- ·Alman oıdulıarı bq.lmmutanb-
Veı!timiglia' da sivil ve askeri tilsünde bir Bahar w Yazlık el- ğ:Hım tel:>li.ğiD:lıe dlıniliyor ıki: 
:makooıla.rın iştirakile resmen bise sergisi açıbnıştır. Sergıde !Doğu CJSplımUvJe y.apt1ığnmz 
kutlanmıstır. Törerrde nutukları En::;Utü talebeleri tarafından .rna.halli ıf:aa.rn.ızlru- ceplieyi sağ
söylenmiŞ \·e bu nu.tu.lflaxda. 1- ha trlanmı::;ı elbiseler teşhir <ılun lamlaştımııyıa mı.isait olmuştur. 
tal.l· ıı yenilmiş Fransadan ta- .maktadır. Hücum ara:bal.aıiıvle dest.eıa. 
bii .isteklerı ve bilhassa Nis hak Serginin açılış merasımine nen cliışıns.n msı:h.alİf ta&rn.lzlan 
kında.ki istekleri belirtilmiştir. Bayan İnönıl şeref vemıisler ve ıha.şansız kalmıştır. * genç kızlarımız taraiınd.a.n ha- Dr. Oobbeb'io Bir Y..ipaJesi 

Sa.ssari, 1 (A.A.) - Stefan.i: .zırlanan eserleri takdir etmi:;;- Anka.ra. 1 (Radyo Gazete.. 
Ni.ı. günü, dün bw::ada biiyük lerdir. si) - Ahmm Propaganda. Naz1.-

bir halk kütlesinin iştirak.ile kat n Gobbelıs, y.a.aiığı bir maita1ede 
lanıruştır. Söylenen nutuklat"da. (tl..tnı• f!m ntdlr11 Rusyada rejimin sarsıldığını, 
30 Nisa.rı 1849 tarihinin ehem- l)lal UUHUJ Kremlinin da.hill va%iyetıe h8mm 
miyeti belilj'1;ilmiş ı.1e Fra.nsanın olacağından şüphe edildiğinden 
İtalyaya kaqı ~a.ptığı bir sıra "'." lllt!t hmd't 1 ind IByfada - 00.hset:ti.kten sonra diyor !ki: 
hii}taneUer ha.tırla.tılnustır. ları ci.eğil, Sovyetlerin düşma.n- "Bu şartlar altında Stalin'ia 

Httta r - Musuttni 
mülakab 

lar.ı da itiraf ederler ki, Rus ne zaman taarruz emrini vere
milleti, .Iıü.kiımetinia arkaaınde- ceğini deifü, ne zamana kadar 
dır. miidafa.a dtınl'!!tUnda :kalabilece

ğim öğrenmdt istl'llllek doğru 
o'lur." Sovyet.lerin beynelmilel nıi.i

naaebetleri, misli görülmemi~ 

- 8-i ıan.fı l iaefıde - deteeedıe inkisa.f ebnistir. Bör-
. • 1".iyet aşığı :milletler, .Aıman em- ·P ASIFIK'TE 

s~~~a mevcu.t _samımı dMtl~ ve pecyalizmine 1mrşı koymakta- _ -....., tıanıfl 
1 

incide _ 
çozulm'ez _sılah. ~r~adashgı ru- m: .Bu :milletlerin l!aaşmcia Bli- ·~ 
hun?TI. celjevesı ıçınde eer-ey8.ll, yük Britanya ile Birleşik Ame- Çin tebTiğinde deniliyor ki: 
etmıştır. 1 ·~-- bul 1 Bu -..;.ı1 _ _. 1 Salı giin.ü öğleyin Yeni Luıhio 

G .. Ü 1 d " ı·· .... ı..t d -naa tlllt.lyor ar. aııi&'lllGI. er, .._ - ·•: J ...,..,.,;ı... or şme er en, m· u pb.A ev Smry.t Rusyaya. ittifaık v.e dost- V<Uw.yosuna varan a;..,,..,..._.. 
!etlerinin parlak .zaferleriyle lilo- 1uk bağlariyle bağk Dulımduai- tepçu uteşı ve tayyareler hima
ğan durum bakımından ve iki, laiı gibi bitıe de yar.dmı edlyer-, yesi~e, Yeni 'Lasluo'ya karii 

ı , !kuvvetli bir ıııa.arruza geçınişler-
miiletin siyasi ve ıu!lrert planla- lar. 1 dir. Japon kuvvetlerinia en ö-
n hakkmda ta.nı bir görüş birli- So\ryet orduiarıntrı mulı:aık'kat niillde zırlılı birlikler vardı. De
ği neticesi Gıkmıştır. Almanya, bir mnvıı.ffakiyetsizlikten sonra va.mlı surette ıdtŞnaıı takviye. 
İtalya ve M:üttefiklerimn, son faal bir müdafaadan taarrnv..a leri gehnesi yüzünden.. Çin pr
aaferi eller.indeki biitiiıı vasıta- ~eri bil' tesadüf eseri de- nizonu. ça.rşa:mba gii:nü öğleden 
larla teminat altına almak hu- ğilctir. Almanlar, kışın dinlen- sonra Lashio'yu taıh.liy:eye mec
swmndaki azimleri bu ımlna- :met istiyorlardı. Buna imkan 'bur olmuş. yem m~ler 1'p.l 
sebetle bir kett dtW& belirmiş.: ı vcmadik -.,re .Almanla.r.ı.ilkbahar .. · t. e .... nıs ır. 
tir. 

1 

icin sakladıkl!-n yedek kuvvet- Fftfpİllh'!l'dB: 
Alınan h&rkiy,e nazırı M .. ~on leri ~n~ icbar.ettik. Filip: .llerde, J.a.pon.Jıar ajır bıa.-

:Rihilea..tıep ve lt.a-lyan h&ı:ıcı;ye, Mütea.kıben B. Stalia. &wyet iaryaJ&t'JBIA da. M:ı.ticaJcivJe C.r-
1'ont Ciano · A •• •• _ .ltıısymm iia-rp ga.pelerine teııne.s ..,. J" 

DUIM 9ey'Ml g1Dıl!1IŞ ek ,;ı__;., . ı...:.. :negidor k.ahwiue yaıidea 12 ı... 
melere istiri-k e~ ve bu. ıım- e er ~----b.., tir. a;&.; • • w ı:.a....rww 'Y8iil'™P· 

l l . t'." b .. kü - .171z aı;kmannın ara:i'lıı!lıtu -'li- Sftıı:ai t!iu- .._wta 
ı·et e c .ıs. sn.~e ın ugım me- almak ve 'fethetnwi:k gayesini Y.. _,3 

seleler.ını muza.kere fırsatını bul gütmüyonız. Biz Sovyet 'toprak- ,aö~~~:=ı::n Çin askert 
muşlardır. lanm. Almanlft'l'den tem.i~ek ~ O'lUrsa olamı Çin kmıvetı. 

Askeri görüşmelere gelYu:e, 1 jstiyoruz.,. ri Birı1uı.ıw~n çek;ilmiycceS-
bu gör\işnıetere Almanya i~in StalU., RWI a~ de si- ler. Müttefik kuvvetleriyle işı,.. 
ordu Başkomutanı Mareşal Kei- )ahlarını ıkullaamakta mcleki} liğ'i ya1'e:ra'k'fmıkı&'\'etl1etedevaa 

Türkiyenin 
tarafsızlık 

• • 
mucızesı 

(HER SABAH) 
Halep c:nıda t. 
arpn buralla. •• 

• '--Bllfm.IJlMııJı, • 
ramak ~aminde 
• kadar ~ 'ye vsmem ruaa: A. C. s..,,.,.p;; 
olmasındadır. EBMen ~ G~ qtataubdlm~ 
askeri hazırbklan &. müteean. ıı mabnıbt 1ıkmtua .mır 
ı:in cesaretini kıı'.mllbr. 1flm. TMn yiidRil bk-daha gpr,. 

1ngilt.ereııiıı Tih-ki~ ~ termeııiıa aııama-V.a eıxyijjip'lrs 
ruz etmeai. için .Aiç 1* ... .ı .at .,,"'DE!!,,:ıilııll pWi. .Derhal 
JTQkt;ur. Bilikis Ti\rkiy~ ta- iliılll9 edeJftDl kİy -OClua hÜ1ınmn.. 
aıfsw. kalma.m lngil•eniıı A.&- d& W. pzstriJ@rip de bir baytlı 
4eniılde ve Ori.aş&rkta tamamile Cii-hY7M "IUd.ı.r. ÇiiDkii udıın
..ıeh.aldedir Cllll9na ~ elli Jiunaılu~ 

'l'ül.'lk:i~ tmaı.. kala!ill,. - içia ~ Jrqw.ş
'lllİI ahJ)ası JJlllcimliain (tiier bir tık. Belediye M bu ueşri){&tın 
sebebi, Almaınamn Tlrk meee.. tMiri altmda kaldı ve el • ~ 
lesini ortaya~ iıgin ne se- "'o~~ Venıeca: 
ı.ep, ne lüzum, ne ae fırat bul- sma. netice de acı ldu. odım ta,,. 

mamış olm mdır. cir1eri t! koca 
Almanya öyle umuyor ki, m.. şehir de blltiın b r .ı . hem ti• 

seneki muharebe er A.man za.fe- ne kış. odtmauz kal 
rile neticelenmce Türkive mese- 1Jtthnının (tidde t .uı:marıın-
'.k!si !kendiliğin.den hal1Ô1:e.cıaktır. da. odw1cular: 
1PaJnrt bu zaferler elde edilmez- - Beledıye bızı serbe bırak 
se, TQrk tarafsızlık rnucı7.eSİnm saydı 1sbı bul odunsuz lı.-ahnaz
harbin sonuna kadar siirüp git- dı. De.yıp durd ar. 
mesi ihtimali val'dır.,, Ankara.dan dönen Bcledıy~ 

BATIDA 
·- Bllştandıl~

yiJi: Brita.ııya Ü?.eriAdeki fu.1.1-
;petin beDINışiı kısmı, lngüt.ere
Dhı. 4qğu §imal cıhilmde yapıl
mıştır. &l bölgenm birçök kı
mmlanna. ve ıDgiltererun şarkın
da ~ ııdrtaya bombalar ar 
tılımştır. Ya.ralh ve az miktarda 
aın vardır. Ba.ow-Jaı·, hiçbir ta
ra.tta fazla. değildır. Tahrip edi
len Aıman f:a~ dok.uz ta
Dediı-. Bunla.n.n yedisi ıtaAmJ.zlar 
tf!1tf!"nda, ikisi de 'Fraııısada. üs.
~ yerde tahrip edilmi.'}tir. 

LoDdna:, l (..A_A ) - İngiliz 
hava ·kuvvetleri Atm..nyaya v~ 
iigaıie.J.tmda.ki meplleketlerin ~ 1 
IUz iiıılleriyle eıwiüatri hedefleri
ne sistemli bir su.rette hücuma 
:Wmmı ederlren, Alınan hava 
kuvvetleri de İngiliz §ehirlerine 
tr~ ayıri şek.ilde 1ıııarruzla.ra 
haşhımı f?"t.rr. 

Reisimizin gazetel re y pt gt. 
beya.ııat.tau ogre.ıııyoruz ki gt,'

{;en yılin acı t crnbelennden ~ 
lı.nan deı"Sle:rdc:n at& de edr.1\ 
Belediye odun narhmı kaldırmış. 
Odun tüecarJarı ser~ 15t mı kal-
mak istiyorlard " Pekaıi bug m 
serbesttirler artık kendıler ru 
göstersinler. 'Lrt.allbula slnıdid ·n 
odUD. yığmaya basla.suı.La.r. Za
ten babalarımız 

- Çocok1a.r, kiraz ortaya ·tk
tı. Odun tedar~ bafla..~k' 
derlerdi. Kırazın cıkmasın şu 

rada ne kaldı? &nıek kı h~a
bmı kitahwı bılenlerin odualuk
laruıı doldamıcakl.art meveını 

gelmek iiaeredir. Haydi bakalım 
Halep orada ıRe arRiB burad.IL 
Belediye oduncuları serbest bt
raktı, oduncular da kendilermı 
göotersinler. Yalnız bu kend..inı 
gös. enş odunu ateş pahasıı11. 
çık!Lnllak suretinde tecelli etme
sin ve g6',.'ıen K~ odun.~u.zlulrtan 
yüreği yanan İstanhu'luınw bu 
yıl da haddinden fazla pıW&lıya 
satılacak odunla ocağma incır 
dikilmesin 

- Belediye sıai eerbeat ba
rak•y&, latanbul odanw& kal
muaı 1 mı dıyonıuııuz? itte l 

temenniniz bugun tabaik'kllk et
ti. Gostenn kendinıza uyıa • 
duncnl&r . 

Mev lWi Şerif 1 kuruştur. A vustral yanı• 
.,..\ .J. _ .:m.ıruruu için ayni har- d 

·uudekı motörlerde nisbet toıı ia-tliaUPa ej-ru 
ba'ilna 430, 410, 530. ve 570 ku- _ Beş b1nift ı İllci _,:faıiia -, 

t '"'---•'- sahibi olmaları lizım geld:ğini edeceJdeıNir_ 
tel. talya icin de ~~urmay .-ıed.iırten smmı ltendnerin~ 

G - C ali ~"'.J Talihsizliıklıer ile kıarşılaş • Mertu"'" M~ıf' Khıl'T'I ..... ke-
ba.!3k.anı ener-al Kont av ero j w. pa:rolayı vmi: .......... A..:;.._.~ '4-~·ı.A.:-:ıe m-·•ry· , .. +ı-

~nl.U.u.b 1WLAuı.nı. ~ı,u ~ rlmMI ve hımaıt TokQiz reft~ 

YO!tt, llıfeırvidı, Beh. li!xeter 
.,mırım arka. arkaya ciddi bir 
m:imlle hücuma sğra.m:ı.~ır. Al
man ~ radyıoRU demiştir ki, 
Prıdi fngı11awı!n en giizel yer
lerini hedef ~ eet;tik. Boıb 'ı 
kül yığım ha.tine gtirdik. Yerit 
fnc~enin saa'at eıserlerile do
lu şehirlerindendi Biz burası
m ltlomba.ladlk, fakat tarihi~ 
l:ann ıtahribi ~ bQlkı içm .ne· 
kadıı:r uı Ü~~ e
derse etsin, Allnaıt M'Yll U..v
vetlerin!n ~ bambartlı
manlım lıtgiliz ~ hattını 
değiş~. 

tur. duki ffmdistan ytilffiek komiser-
Hnvza - İzmir için 650, 700. liğfo yem yın edilen Sir Azi-

;~1. _._.~ .. 1ettdir. "1.n·•2 vılııu Ahnau ""ft-=st St·ı· -
... ~.un.-~ ~"2: ..1" LGO>'JJ rimi.OOeıı kacmmıyaca~Çz ve - ·La 1-· _t _ - - - • meriıınne 
Almanyanın RtmWJaki bii~k rillerini». kati surette yenildiği kais.rnu .nma~~w ~yeceğiz. Va 1D ~l Jlazi,.. HaıN••/entliaia 

elçisi !ıl. Von 'Mactten8ell ile :ttat Ve 'lhıs topraklarınm Alınan sil- Kumanda IŞmde birlik meve.t ruhu ıcın 2 May.ıı; M2 cu...-ı 
75(), StlO kuruştur. zul Hü'k gecen hafta 'Lontlraya 

Havza - Mannara i::,keleleri varmış ·:e verdıği bir ~e 
ıçın namluna motorlerin hacim- şu sözleri f!Oylem1 tır: 

yanıe Berliu bilyilk elçisi 'M. Di- rülerinden temizlendıği yılı ya- Mmadığı h:rldlandtıki Japon id- - Da§ taralı 1 iııllt ~ - gimü Teşvık· c Cam, de öjlıe 
no Alfireri de görüıµnelerde he.- 1 pını-ı.,. di&.ıacı hak3k&tıe uygun değadir. VIJ8MUZ. bir tek hedefimiz var- namaz.mı ınulıeak!p Hıı Burıı. 

lermf> ~i1re Gemlik, Mudanya, ' 1Sir Statiord Cr J'Pfl'ın me
hnıt. Derince ve Et-skihisar için muı ıyetinııen hu:sule gelen duru 

zır bulunmuşlardır. ı.OJ••••••••••••••••••••••mt dır: Memleketim:ızi ku.rtanıuı.k. "e Hafız Cen al -.; ;: kOOaşiıim 
.ı..__ __ Müteraadi ~ iHıdur. tarafından Mevlıd ~ıf oıtuA&-

Tsf8'r'ler -.-a ••""..s.d -...~ .ııı:.:.-1--: ~,- .cııı• .. ·- ~ caktıı·. Arzu buyUL.aı.ılıu:uı ıeşrif-
·U. 40. 3.) ve 30 kuruştur. Kar- mu tctkık tmekt ... vnn. Sivasi 

tal, Bakırlcoy, Zeytinburnu , Ye- icaplar n'"' ' rrı:;,t <;lstm, Hintli
dikull!: i "ın 15. 19, :10 knnış mun lerin. vatan na *&l"ŞI o1aın va,,. 
edileed<tır. • zifelerinı '::ıpnıııga ı~nrar verdik 

Stokhol~ 1 (A..A..) - Ofi: Thiers: 1 (A.A.) - M&Ttılal len .,.1 olunur 
Yeni anla.şma. ınn.cılıince 1tal- Peten 'rbienı '.Delediye dairesi l•ıııiıiıiliıniııı••••••••ııi 

ya gayretlerini Akdeıı.iz hare- t.Mgwııntiu Fra.wz ve ımpa-
ka.t sahası üzerinde tophyacak. mtcırbık .i§çi1eri11e hitaben rad- iş niu.mna.rııesi hakkındaki ~--

1erinı ha urla.tnuş ve bütün JJf
çil erin bu nı7.ADlnamenin tatbıkı 
hususunda ış imiği yapmalann 
istemışur. 

Bu 1 irte<k yazılmı:ya.n Marma- ler ne katıy 'n t-minım. Bozgu• 
ra limanları iQın navlunlar liman cu prop!{ n lanın. ı.erre kadaır 
reisleri tarafmdan tayin oluna- tesırı olmıy ı•aktır ... 

Alman kuvvetleri de bilhassa. Tedine'i bas""ı da <Çlkft. Ctltff 1'te:ralt150 kuruş 3118 ile yayılan 'bir autuk aöyle-
Jusyada ve denizlıe~ faalfyet ·iiıı•••• .&. L A. Halit U!t L.__ • llllıiştir. 
göstereceklerdir. • :.. R•l l e 4 ~ •ıuıw=Y'I _ _ _ ... MaNıtaI bir.müddet.eve!Sa.mt · --

:?;;;;~;;y:ı::~ r;;:;:-H----AZ-..-.....-R'f:fı-- MiiSA--~1; ~;a;s:~ 
- Allaıh bizi muhafaza ed .. r. ) No: 1.35 'KO G U~4L 1 ten. şehit olmaict:an c;ekinmiyor- ı 

. - İşte bir kısmı da hall~a ~ i r -- r - - - - ...j ı~. 11'a2cii ~taşıyan iistaıt 
dogru ılerliyor. Ka<;nıaktan b.\~- .._. ~ f).laki1 ve iktibas hıa4flıt1 rnatıllfuzctur ~ • ._,__..,_ sıhl'rbaz. ayni gür sesle Ftravu-
ka çarenuz... kalmadı. • Binlerce - 1 na ~)ap verdi: 1 
cadının binlerce yıılaruna ~ 1 ~ 14lfJa. hu ilihi sem işi- ~ardı. Aca.ba bunun sebebi leri, aıWiıırı Würüv-hrt _pııılkı hak- • - _Ey devletti ~! .. 
•arşı koya.m&yız! tiw cesameııe geıkli. SQğ elin~ neydi? Eski kitaplar bu suale J.ı. oMlnık ~ı_ ~ıdıye ~ar çdk ~km. gmı ye-! 
=·~= ~~=!elimıden deki- değneği biNerrbire yere şöyle cevap venyorlar: lt"'ianrun, yüksek bir yere çı-. k,u.'sıfı': si7.c ~~:· ~= 

"9rMıtı 1)eğlllJk 8y.le mjithi§ bir CadılığlO aslı buda.r ki bir ki- ~aık ve yumrukla:mı sıkıp hep' ha: y.ar.dmn y.çt:rlt. ~ ! 
gelmi(_~~ır ol diy9"11D sana Ya ejde!!ha oldu 11:i kuyruğuı_ıu ye-1 Şii cadılık edip ha:l'lmı göriiue bir smı 'tehdit _eder. gibi ha.vade. !llll- Gıe 1-luı- dı1t emQce ç hştıML ı. 
liarwı! ADahın yardınu ıie ga- 19 v:urune& :er YS.:1ldı. Fimvı.m, nesneyi başka türlü gö~. a~ ~dı. k , · kin bwıdwı OOl1l'a bizi kendi his. 
lip gl'leueğiz' Peygamberler kor- W' aıdamlan. bu eJ<ler~aıu~ .z~ son.N. da. bu işten v-~-mek ıs- . E~ ~mm senem ~- mıetiDia!le~eeeksiniz. Çüıt 
kup k8ıÇ1lıli.a.rsa. ~ .ııe ~ vaikıt.iy!e yedıkl..-n ıcm t:ese, o net!R'te yftie el!lki a.liae' Belıun ,~ ~~<lan ona. ımın kü ~ artık gerceık Afüduıı 'kul. 
y,.,nmaztar• ~ ve lııııiıı.IPii•Kı altına, ça- dönııııi; yMi. dıir ortada.n ka~ ~1 g~ız · Şimii, aaı:S. t}oruın larıvaz! Ona i.aıan ettik! Onwİ 1 

-:;:-··un • ı....vı..:.....ıa-., ..... u:io_ cilrların ıçuıe gWdiler · JU:.rıeunç k Sihir kuvvetiyle baı,ka ~ ' ki_ 0 • ~ ~ · ~ c-d<l ı,. ·· ~.u - · ..a..J~ -:ı-:•-----J. ı 
D.öı -.,~--· wu ..._.,. • tia diye de ~· .. . . . . lıgı o o_gTetmiştir! Bugtme .ka- g~ı..eıuıgı Y'-:1\,Uf. .v~u..v~~· -~ıo. 1 

let ı ubrıdı. Gönlü r.uı cAmı- ~~:;::. ~ g~~ş ?J.an ~ıe _ ıp ıse mır bn ha;lciHtıt1ii benden piemi- ıu':!!,y~ ~. o~egız. 

~ söyl~ iW1tı1N ve 

•• 
Bupa SUMER Sieemanada 

........... Ciİllel .., - ............. 

DELİ . GENÇLİK 
llkbM.htLna hıfttiıill ,t:ii:atlll,,,,.. ·· ' Fa e//lı • giilııı!A....,..-

ftbnkRr ... "'°"*'= 
' 

JOEl IAC - Ct1EA ve AIDREl lEEBS 
İlaveten: MALEK ŞAPKACI 

y aık ennde kal• . .J'a:rdeşini ~ ı:ı anm e;üerhası. yme ıp, a.gaç .ıse. :v:ıne aga~ o~ ye muvııffaık oldunuz. Bugün de Bu_, once ıRledigınuz günaıh-
oesu dmıya da' et eden H.w-e- · bialeroe ys.l&ı111t1 üzer.ine !riiellm hır. ~ ust,a ·~ sihirl>azm sıhn ~tadınızın -öniinde m~y.eti lann gen;~ ~ tıaraf!n~a.a iki lnspnhk 1nııılikalt&h tmnedi 
t:i Musa da kor'kıuu~u J;ıftıkin. etb. K.ı.sa. n ; ınde hepmni kırk ~en iiazla 8ev8:nı ~· laaıbul ederek ve büyük düşına~ ~ffed\1t!'Ce~M:un .kalbınıizle. llag'iiB '9lllllt cıe iıemı11fıA n-n.. 
Ba.zretı M.usarun k ıitusıı ken- · mid. • in<tiıdi. Bunu tkırk gwı 5?.°ra. ~1igmden nun Musa ile Qldeprek sadık ınaruyoruz. ••••••••••••••••• ••• ••••• .. 
dıi ouunı düşünmekten il rı O'el- ~ ~ neye uğtılıjık- ·bozulup e8k1 şeklını alıı:: ~.o~a, kullarımı şüpheye düşü:nıtiiai.iz ! P'tıravmı. bu cevaptan çok 
mi-. ordu. O, sihrin batıl oldu~- ~ ~üar 'Plaanj:i llinsa- sihir kuvvetiy'le başka tü~ gos- Onların bana olkn ~. müteesılı1İr <ıldl.ı. Hükümdarlık ve 
nu- ga.yet ıyı biliy • . .iu.. Bundu mn ı.m dildl"l. gibi sıitıirhaz olma- berihniş oian nesneler. siihır bo-, im.anlarını sa.nrtım&! ™ mak- 1ılıı1lni*' pııuı.ınu ayaklar altı- •••••••• •••••••••••••••• -.. 
~e zarar gelmiyeceg:ıue d~ nıber ~inan- zu.lduJaban~ort.a~~~- eadınızı a.nl.ıa.mı.F dıejjlia! lfı. -. darak yah·armıya ba.5ladı: UY· fBAlllÜo • GERES BAllROFT 
ııı.am.}Zordu. Hazretı Mnsaının I ~ ıilımien kapa- ~· Sihrm b~ .mcetiğmı ~- sır topraklarıneı 81M iıeiaumaıı:ıı . - Ey caııi1kullarun ! Musa si- llllhl 
koıkma&LD& ~P halkın c ha- yere m.'iyenier, H:ureti !111891ftnt bii- eaç,ac.ak, ha.Irkı w J r ~ • ~: 'llkiınızı çeldi. Ha-J.. 
l~ydi. c~ ahil ~· h- nıp. . , Bizi tün s~ matet;mt çok IUI1 tamısma ....,,....; ..., Wti lliEiıa biribi.rinıize ihtiyacı- RAND·m mı l'f'OTT ANOY ""'"'r 
!;n ı.tll oW~ d b~tdu. affet' .. affet Yıa. ~. usta. lair süıirbu 0~ ~ .etmiy<'lllleıi lll( 1 2 -- _..... :az vwdn-! Gclin, beni ve eski ULrft \lll ve IHllllt 
n.e~<l.ı muzıceısının e sı ır ~.n- . · neclere:" .a.ld~.. ag up, Mısır diyanna l'n,.vnz lıUrıim -dininiBi ıtıerliı!tmeyi.!1· Aziz canı-
nedilocep 1!"1hakk~t.ı. B ı \uz- Diye. ya.lv•rnuya başladılar. olan siıb.irbazlaı' ıae, birer yılaa o1aıcdm7'•! Fakat 418 eaıdl kıwl- ruza kıymayın! ölürseniz size 
den -!fazre ı ~iusanın. peyg.u!l- Hazreti Musa, oadıl&nn, yalv.a.r- şekliRe 8'liklÜı1ILUıl Qbn sihir a- l:amL.! Çek &eeleettilııİIL Biltü& de yazık olur, bana da.. .. 
berliğiııden zıyade silıiı-ba hgı- · mesma. da.y~adı, iboğazın.dım aet.1er.iuia ort.aıaım. kaldırıldığııa kuvvet ve 'kudretin bende oldu- Bu sefer de üstat Garuıı•u. 
na ~mıı.ş okıcak~. Btt cıhe- tutup mlüth1ş ~jderh&yı .yt1kan.: ba.yretıle ~ lria:a.eti. Kıwaı- ~ u PQk çabUk. unmtunuz! E- sesi yiik5e1di: 

gibi fJll ıtJiiyiik ~M'!lllll yıldnlan iw s ... J .... 

M ASMELi 
i FRi T LE R 1:ı chışunenık ci«dt bit' kot kuy~ ya. /kaldmiı . Ejde:ı--ha.. yu~e es~ run ~ Glrnaıdıj;ma inawuış;. · ': hıaiawzı kıaıbul ve itiraf e48l' - J!:y hmft'ıındar: Biz, bugüa 

d~ Hazııetı Mus~ . eli~ ekı haı'line ·geldi ymıı bay3g1 bir 1a.r ve il.iç lüPse etmeden. pey- L 'OOnMı. af diıerseni&. yıiııe y.a.- bakıla ya.kıııdan gördük. B\ın
değneği Yetle atıp niüUH:} oCJ er- değnelk oWu . u~ _ garu9er~ ıimu. getir.mişlel"-- mmda aziz olursunuz! Aksi hal- dan som:a hakkı 'bırakıp batıla 
hayı meydana ıka.rnı:ık cesa- Cftdıla.r aik:ın a;km gehp ~.awı- • 1~ ell · · · a•"'"'l:.arı.nızı ıetın · iımkıı. ...... .JJ. ··- ...... v.- ..... -. ~ p, .. •11111r- ._11..,111111--. ,..... · b ... ~-:ı·· ru-.;·-~~ ·1, "tdu ' ,. .. d M·u·sıu··man di. ie evveı.a. erımzı, .Ya.n mey ıeınıze an v. r mı- -,,-.- ...- .., •--..vı1• •--. e -~- - _ w. 
r.,,_nu ır "- u vi:'l.ıCJ.om. ·• • reti Musıa.nın on.un e · · da~-- lbeğa;.. 41r'l GerakıtDr iki de hakkı Ö 
o. rrad büyük B sraM pey- oldular Ha.:u?- Ale~hiss ı;ı.nt~ırıl ....ı~= ~·J1: ;::· ~=~! )'8.,...n pw-ın~~ Gimi a- nümüzdeki Salı M<şamından ı~ren 
ganı;berinin ku peygaım.berligıne de mıau ge ır- ~.W.J~. •• y.uUmılar um- C.aıdlde.ı!, Emıı.aomm hü:aılle8iıri ğr ~le ·1d· ' Bize o • 
d r d1leır. . . dil~~~ ·be.k.l...,;ı;;;.; ca.- Uiık:katledinJemişlenıli Falkıaıt ar- hiitkmiio anciik bu dünyada ge--1 s M ER Si nem,~sı nda 
ç lı SHı.i.r'ba.zlaır, Hazrdl'i Musanm dugıu, 'uu.:Y ...... -ış ~ A ~:1 -ıı. Hazreti ?il adaıu. .a.y.ı-ılıp Fı- ı .n..,..;..,.._ ;ı,, ölüm de bir d g 

btrak a;nlMxnelıarfa.katj chlAnn hem magli.ıp 0-am,j .... u.s · l ~· ..,.."6,_._, e-
~az o.lmı:yıanl r 8'Illıyama- hem de Musa ta.rafına geçme- nı.vun ıtRnıfına. geçmek :iStıemi- fadır. (Arka&1 var) , __ ımımzı-es:11.anıııım-••E•••1111••••••~ 
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rAZANı •• 8. Kawrl TBl-RIKA No: u --······ .. ························ıı ., ._ ____________ ~_..-- j, 

Y ~!!~k~h~~!.1 
,· ... pebti~ı Eirbmı~-~ . ~~ ':t;iı ;;;::ta_ baimyoıiardı: 

-...ııa Jiizum &6me4i. Yalnız - lıtftDıto. ~ ti&! •• 
'll1'e bağırdı: - Ne ~? 

- Güreş an. lmamııdlr. e.. - ~? •• 
~ mfidahale ,...ı.. Yörük. hymm1 m••eda 

Baş, diş, nezle, grip, ro.matizma 
Jki. peh1tvıan peoıe;Miıd 1&P" Mha:vet ~ Wmıa

..... Helillaştılwrve. ~bq- altma aldı, Fa.kAt Kel lılaniş, 
Mı. İlk ellerde her ilı:i taraf ta atta dll§er ~ olalıca by.. 
Jlllldaınala.rl metiga1 oldu. Kel 'ftltivle mmıe yaparak ~ 
lhnfş, başka ı. .. mw cRıi ar- Ji budayıp B(Y8ğa lmlld:l. Ve, a
-1e e&miy<mln. Rli.çilll baemmı ~ bJbr lmlkmM da aanld 
tıafif hu.fif banık~ yok- bir-teY ~ gibi ~ 

NeDnlji, Kırılllılı oe Bütiln Ağrılarınızı derhal Jıeser 
lcabmda gCmcte 3 kqe ahnabtnr. 

~ • t f' . ·~ .~.i,._w '"fJ-~~1'>. ;_ '· . . .; .~ ~·!:'. , . ~ • . 

kyurdu. Memişbı "3. harek"Atı '6r aia -.vuzdu: 
.Wbi sınza:rdı. Her laıalc1e Yörük - Haydj Yöriiik be. .. 
'.Ali haıkkındn. epeyce malfıma.tla Kel Memisin bu, ~ 
clolduruhmıs olduğu an1a§ılıyor- m8ııa vanh. Doo:ııek istiyordu 

Dünkü mühim maç 
clu. ki: 
~Çalık, gi.llenE: - Ben, ~1.emem ee.-..ı. bozar R .d tak1m1 - Usta! Kel Mcmiş, ~ al- w her va:kit altından kalkanın. apl 

Yörük Ali, hasmının nltl"88lna mı~ l: enzi.yor ... 
- öyle.. Hic acele etmiyo;:. cevap vermedi. Yörük, kı.zm.ıştı. _ Ba.::- tarafı ı in~ide -· 
_ Böyle gıden;e bakalım ~u- Bunu göroo. babası gillcı't"Jt: plonjenle yakaladı . .Melih orta.-

:rı Alin Y'11~? - Usta! B.izim oğlan lmdı. lardan yakaladığı topu Rapid'li 
_ Ne ya:r,ae&k? Her halde &imdi bir şeyler yaparl .• • müdafiler ara..sından !'Ökerek gö-

J:7ıroş girer. ...... Evet... türüııken Kostea fedakar bir 
Droi. Yörük, halkikaten ikızm$. hamle ile ~esinde belir.en t.eh· 
Her Ütl pehlivan. tn.m sek~ Kel Memi~ soldan bir giriş .. yaP.'" likcyi önledi. 

on <ıa.ktka biribirleriyle deneşrr tı, çapmzle. toparle.yıp @üniu. Angela:ki'nin ileri doğru vur
J'11' güreştiler. Onuncu daki:kıa- Kel ~c.ıniş, ~.artr.atrouı .. !k.~ul- duğu top;ın peşine takılan Ra
\'ü düğru Yörük Alinin sı:kı hamt ma.k ıcın olanca kuvveunı sar· pidlilcr san 1.acivert kaleyi sıkı 
~-1<~-e geçı;ği görilldU. Hiicum- f.etıti. li'aJrat. muvaffak olanındı. bir imtih..-ındaıı gı~rdiler. Sipo-
L"ır başlıınu!fll. Boruk düşüp mağlfıp olacağını 

Kcl Mc·miş Yor&k Alinin hü- kesuren Kel Menıi.~. derhal dö- şun mükenunel orta& Muradın 
i'u:mlnrına knxŞl adeta yan mü- nüp Yörüğün altına. yattı. Yö- fedaJı:fı.r hamlesiyle tt'Sirsiz kal
' :ıfaı:ı ,.aziyeti n.lın gıbiydi. Kü 

1 

rük, hasmıru n1tına alır Wım~ dı. Oyun k~'lhldı ootiCffiiz a
<1,iik h;ısmtnın ne yapa:b1lecekle- derhal ~ne .~~~ı. 8ıkı b1r kmlarla geçerken birinci deyre 
rmı tartmakla ım~"Uldü. Fakat kemane ile buz1Uup toplanan O· O berabere bitti. 
Yoriın Almm hücumlan şidrlet· ı hasmını kuvvetli b1r b:walandı- tHINCt D~"'\rRE 
lıydi. 1n J{cl Memişi. Uçtin<'li, 1 ıışla boz.111? da.;rt.tı ve, hem<.<0 °lıkinci devreye Rapi<lliler baş-
dt'>nhinciı haın1es.indc bozmuştu.\ sanııaya. gırdı. lac:lı. Bir hamlede san Iad.vert 

' 

Feneri 1-0yendi 
yetişen İbrahim toJıu ııavadnn 
avuta yolla.dı. 

Her iki ta:kmı da. ellerine ge
çen gol fıı-ba.tlanndan istifade 
edemiyorlar. San lacivertli ta
ikımın bir türlü gayff,ine ula.şa
mııma.sında Romenli kalecinin 
de biiyük rofü "\•ar.. S dovski 
hava.dan, ytrden kalffiini bııbın 
toplan büyük mr i!Oğukkanlıhk 
\ e maharetle topluyor .. 

Rapid'in Golü 
37 nci dakik..ı.ım BorcıtMi'rıin 

sağıa doğru sa.VU:?"duğu topu Si· 
poş ~ed bir çünşla 'kaptl. Çekti .. 
.Ani şüte Cihat y1lonjoo yaptı. 
Fakat Aydının dizme ~ 
top kÖ§edeıı Fener lr:a3t.sine gir
di ... 

7.!lO Pıvgrr•m 
7.33 Hııfü 

PrOl,'fflffi 

7.'!.5 A1nns 
Ifoberlm 

1 
T .. kviD\l 

18.~ Her telden 

provam 
l!UW A)anS 

llaberleri 
8.00 Scıı!cııük UM~ Sertıı~ 

Program lO ıüıkik 
18.30 Prôgrıım 19...M Knl'.ISJK 
13.33 F:ısıl H~yfıti 

1 
J.°'<•kıt~llat-

13.45 AJnns rlan f&rkllar 
Hnl .. lcrl 20.l!i .R~dyo 

1.ı.cıo n i~ <ıst tir um- Gaze~.sl 

hur bandoı;u 2'ı..4fı Şarkı v• 
14.30 Ank rn TUrkuler 

tll{b.-ıhar 21.f!(. Buyuk 
At lw ·lılıırı A,Jl.ınılnr 
ahrı mfori 1 ıl.lfi Dinleyi 

15..ıt Riysısetil1ım- İı:l.eklari 

hur Fi.l!ırmu- 1 ~l.~5 Glınıin 

ruk orlr - ı M' elclerl 
tra.."1 22.00 Rrıdyo 1on 

lfi,()(, Prngrnm Ork~ıım 

la..<ıs Bııclyo 22 ~ Ai:ırıs 

Cocuk ldübn Hni.nleri 
11.46 Zlr:ı:ot 1 22 4r, KRp:ını. Yorük., in hasmına hep soldan Kl"l Mcmiş, samuya gi.nn~.t.-k kaleye yüklenen Romenler mü- RoıxH-nlerin bu beklenmiyoo 

gırwordu. l{el Nemis hasmının için çırpını~ordu. Faitat Y?1'1ık, kemme-1 lbir gol pozisyonuna gir- sayısı san ıacıv~ t:akmıı. ade
•mld:uı da giıreş.tiğini bilJıg! i- ha..c.mıını b:ığladı ve, z.ııptetti. Ça- diler. Boğtlan'm ortaladığı top ta ~!811.~~~-l~<~~ibft:il!l ,, Dr. lbrahim Oenker 
çın hiç isti!Eu ibozmuyorrlu. Fa- bk, yine söylenmiye ba~: MihailOOko'pun knfasiyle B<>- gıayreı.&erını tı.d.or.u::uerar uu~ ırı-1 
l<tj,t gür~ uvdurmakt.1i müşkü· - Aferin Yörüğe!.. ratskiyi buldu. Rapidli santra- ni takip eden h.P.mleıorle rak~p Balıklı H. tane ı. DnlııJiye Mu-
Jııı rekiyordu. - Ulan Kel Memiş.. Ne 7.en· foıım yakın mesafroen savurdu- kaleyi oyımun sonuna k.a.d;ır bir tt-hn~1t1sı. Hf"r yun sın.ıt 15 ten 

Yiırill·, koca ha~ına b.·1:. çnp- Dt1.tın sen? Ona Yöriik derler:. ğu ş\itü Cihat "güçliikle yakalar hayli hırpaladılar. Fakat be:ra- tı<'nrn BcyN;lu - APonrnıi, Sa-
r.ız girdi. ·örü~'Ün tek çapnu:· Çnzgır da: dı. Na.imle Melih arasında me- berli«e ulnşmıya bir tiirlü mu- ku .. gacı c dd i Cl•plilk<f'..şmo 
J:u. ır:-lfımdur. EV\•el!l husmına _Ne söyrarnyormın ~! ki'k dolruya.ra.!k misafir kaleye \ıaf~k olamadılar. Maç: O - l oımk No. 13. Tclf'fon •H68. 

Ran.i-l:- :-. .. ·un· 1;;;;.;; ile bitti. butün gö,·dı::'*'iyle çarıı~r. hasmı- _Ne söylenmiyeceğim be? doğru ilerliyen top Neimin geli- ru.ıu .-. -.-

ıın w d'ffiinı br..rsakfanru. gfü~- Gördün ya ne yaptı! fP gilY.e1 bir vuruşuyla avudu Bülfat TanDb Kamyonlar fazla yük 
~unu P.Jtiıst c-dcr ve, bir anda _Çok gü7.el t{)parladı d~TU- boyhıllı. HAVDA.RP.&.~A.LII..AR.JN afmıyacak 

••tlJı kiıolt . aıtın~ glrerek bu- ..... Zorla da ffil~lyı vurdu. Rome3ler bütün akın1arnu en ~ ·~k 
-.. ·-v- SPOR BAY.B.Alıll Haddi istinbisinden fada ~u 1~ • K 1 .k ... 1 1 _Dur bakalu.n, ue olaookT iyi eleIWUllari sağ açık Sipoş va- yökliycn kamyonlar bundan son-

J 0< a .. e Mı;ıuş, ~çu " ıas· Derken Kel Memişin birden- sıt.8siyle yapm.ıya çahşıy0tfar. Hayda~ lisel3i tarafından ra sefer yapamıyaoaklardır. Bu 
rllmm gınsme ~an bile tah.'3.!ln- bire YörUğü.n pa~ı:-ma yapışa· Fa.lm.t ~ güzel oyruyan Mu- tertip edilen spor b:eyramı bu- hususta. Emniyet Altıncı Şube 
J'.~ :_aem,:;~1~:· h Alla:k ~~P.ak rak 7,in('irden kurtulmuş bir dev rat eerl ~ ka.lffiinde be- gün Fenerbahçe st.admda yapı- mensuplarının kontrollan bir 
(.nııuuş .. u .• .ı.. oru. 1', a.~ u.ıuna gı'bı' ıv.ıra 1·1~ kalkıp doc;.,.uldugu- firen U-.hlikeleri önl0016klt.en ge- }a"""ktır. "'"k . ...,,,..,,.ı.;~ :ı...:.- prog-
lcl U K l M d ıl '""" = to· "'' vv "°llf'ı .. ·" uır kat da.ha arttınlmı~tır. Tonajın-

, lVC'nllilti!Jj d .. .; ..... ~ş fe ~ J görüldü. Şimdi Yörük tehlikeye ri kalmıyor. Melihin ileri pasına ram altında tertiıılencn bu spot' dan fazla. yi.lk ~kliyen t1oförler 
oıup a a ıı<: .. ugunun arl\ana. 'ıımisti. Meutlş, tek pac;adan is- bayramına li.sanin :m6'»lıları ile 
var~'Ull. .unu., ştJ tif~ ade"' ederek ı..- ....... ını duşu" "rüp k hakkında gereken bUtün tedbir-

1' 'llK hasmını alıma alır al •1i1-.,.... Yazlıca &ideceklere' halen talebe bulunnnbr iştira !er ahnmı~tır. 
or • ........+; \' b' - 1 yenmek :istiyordu. Fakat rör'ıik, edectiktir. • 

nıaz {~(>~"(> f'~·~'-A: e. 1!. ~· buda.yarak, derhal paçasını kur- ı Hasır Koltuk Fuar hazırlıkları ı 
:ıı;.ın hcklooı. Ma.k.sacu. ?iısbutun tardı Bı suretle iki h~ım tok· VOLJıJV.BOL JılA~lUNJN 
h1 ..travdı Sanna:va Cl'l"ll> Arna · .l.uJ ' ve mobi~yanızı Fh..• .... t fz,mir, •Yeni Sabah) - Fuar 1 "!>"'t.o 1• -~ ... .., ı::: · rar avağa. kalkmış olu: a:r. ınJUA. ' 
vu g lu~.aıı ogren ;ııgı oyun. u F"_,;_.. ...... h-~'·"'"··-· .. -rh-,·i- her uerden ucuz I t.t:-~:: af hazırlıkları bru;ıla.mışbr. Belcdi- ı = 1 .,. • ..n...:.k <l , UlAö.l ........ aı:Of\.cu;.ı:.& ı;K;J... , Beyoı?lu spor l'lıuvu, tar m- . · • · Fu ü beti ı ın<',, .m f'Jlllşe.· ta:uı.n.· c• eeeıı:tı. Jen' .,..,~,,, .... ı.._..,., '-eyecana dil .. n~. ., ve Reıshgı ar m nase ye 

·1; '-'· L" ı M h ~·Vll<,... "1 
&"'" lstruıbukJa Rız.:ı '",.'" dJn tertip edilen V<>leybol Dört· :..ı. · "; De • . r....,.aı ne e~, .. asmlll3 o- mü.ştü. Üstüste ya.pila.n hareket-j r-.r- lcr Turnuvası imali bu akşam cn.pozan ve ı~n ~-

yun vermem. ak ıçın oyle derio1' ler '--"-:n ..... ~~·ı ı..o....:~,, idi. ~ra-- . yoku$ında 66 No. ıct. l)(ı..mirvona.rı idar~i ta.rafın· 
··'-- at· k d ı -ı.. ~u:ıı JLlUJ..llo. ..,..,., .AIIMF.n' FEVZİ'nin saat 20 ıle alat.asaııı.y klübünde 1• ~-'· ·ı· h -ııu,.,,..u 1, on an oyun a Dlc.ı.A -=ı~ :ı.. .. ;;....sm,.,,,lardı. w dan yapı al.AU\ tenl'!l nt ueusun· 
.-peyce müşküldü. Kel Mcmiş, ~.r, ıi'ty'··riikı . ASRI MOBİLYA Gnlatasam.y iJe Beyogluspoc ta- da teşebbfürte bnlurunuştur. 
Yörük Ali hid:kkında epeyı:e ma- - Ha,. M~mi.'};.. I M~azasından alınız. -. kımlan araaında yapllai'--aktır. Sınni miiesseselerlmizin ~iıa· 
lUıuat eahıbi ol.~uşt~. Yörlik, Yö~: a.vag-a ~ lıta.Bunaz ======================================= ra gt>niş ölçüde işdrfıkleri husu-
lwvnını aç:rna.k ıçın ugr~tı. Kel bir~ ni:ı·a savurdu: 

1 
1 sundn ela tktısa.t Vekfıletin~ mü 

~t.ım.i.'7 kon.dini venneme.lt için çupınıJayd:a. Memij be! D . }} · ı" 1 raca.at edilmlştir. 

Baynntarımıztn glzfi tu.valeflerhide kullWNlcall 
gayet sıhhi, ufak, yumu§ak tdet beZleddlr.. 

He- eczane .,,. Jtıbat a rl «' tı!a 

FEMIL ve BAGl..ARINI ~rayıaaı. 

latan bal Elttlltrlll, 'l'ramf'ag ,,. 'l'IJ.IU!JI 
J,ıetmelerl Umum Jllldllri/Jğibıdenı 

l' - K.,U beden! ~ lira tııtan 'hJWmde tn&:dl .... .ıım.ta tırıı 
.. edilmekte em mv.NtV'rile mcrlıodııtn ~ ~ ..bnlJ..,. ..,...,,.. 
••• de.ut .ıbt bllrQm1e ...,,. .uamı 9CJk .antme .... .., ........ 
-.11r. 

2 - Ekdltmt ~ Pa:&M1ııııılll .......... ıo.--.. ~
Jı:Mında ~c:Utıs •• 

1 - JılunlWıt kaıibel liıı6 .... kui1Jotm • 
i - Sst.klller.lıı bıııwı1 'f'f1JI ~ lilllJ\ltl1tit 

ectilon s& ve s::ı11tte hmiııyomda luz:ııo lıu~. 
Bu hu ustaki snrtnıımelcr Lev~ Dııirt'.$ındı: gorulı-lıilıı (4r30) 

P. T. T. Um11aıl j/üdürlilğünde11.· 
1 - tdııre ihtly:uı olıtrak ~g.da •'.ını;, rn k1 •• r, muıı .. rııır~r bf.dpJ .,. 

.. uv~lrlrl\t i~ın. tlarıle •Ksıtlme idi H! guoler.i y~ııll cmdzemt ~tı ıJr 

»•l~tı.r. 

2 - :Kapıılı u.rlla y:1tpılac ~'t\mcyto ıııwak c.'<iH. • ı ı..l•JJ eıır "'.., 
"'1k'k:ıt ıenıiııat mnkbm 'eya ban :ı ı.-mınnt mrktubu H<> k.mum Vf"'JİI11' 

hırını muhtf!\ i kupalı ~rnıırını 'beJl guııde ek" ltmc- ·ısııııırl<: lnr s.6' 
eı·veline lu drı.:r Umumi Mücltirhık binn«ıııclııki S;.tınnlm. Koıııı" 0111.1 .. 

.,. ek lE-J clir. 
3 - }ı~.Jk t-Ju:iHrrııe7e iethiık ffit·,.,.t trıhplerrn ıkir .. , ıurn1nf'flt' :ı:tJlt 

Yetıaıklc btrlılo."'te bc:•lli ırtın 't' $ :ıth m~.lkiır komu;yc.ı rmır .. , ;ı;,t t"' •"t ... ıı:· 

lftflır. 

\ - Ş1>rtu ır.l'lt.r Ar; "r;ıdn P. T. ' I'. I*'" .ıw Mııt!ııılug"'•' t'r> l·'l: n· 
ı..M • P. T. T. J~V9".Lll'rı °' pusı. Aynıv .. t Muh ... ıp}ıgınôı n p.ıro;ııı, -venlır. 

(2960) (4"P7 

Muh;omın•f• Muvakkırt c:ı .. ıltwıt t:l;:.'f!•r·'\~ 

CiNSi Ml\<t...-ı bedel T""'~ı Ş~kl Gur Vt t.. ıod 
l - Aııgnri % 9t 

""{ t(,. ııiı,;ndu· l lN; 

2 - ~u.-.;ı ): ıln-lı. 70:ı ~l"I 

-41 fj ' 

fl7fı 

:i.fi~ti.M 

Kaçırılmaz Büyük bir Fırsat 

YALI ARSASI 
Buyul.tJe.ı t Rı )•iL Pı rk k1<r "' nlld PL'<I< Y , u ıı..ırnıl• • ır•rtı• v. • 

ile ıttb::ıllndcifı y;ılının or l,ırı tcı hıdt'fl ı .. u. hıı Dorti llll kı. Dı •, 
1~oıfın<\:m açı~. rtllrın:ı ıle 4 ~hyJE lil42 P; :t~• 1< 1 ırıı "1'~1 1< •!f'T· 

16 3a !\MI. r sııulol •'-1 il!•ı oluı uı. l>(>t;y; J\o !r4:t't.:!!I vll--..ıı ,,.,, :.::1ıı ~(J 

•••••••••Dııtll:iiim rnr'tr,-dir. -•••m•••a•• -
Nafia Vekaletinden: 
1'~t.ı.iltmcye konullın )f· 

1 - Su İŞlel'f Aluncı ı;u~ M.11dtırlfığfi mmtJıkı dııhılmdt ~ vlıaJl 

eaı: ~hıl ııulnmn ve deş.ırı ıcbt•ke.,ik l'ln. ımal!ltı V( işlt·tr.ıt u.ıuıJ:ır ııı· 

lf'Ui'tı r.ıulmmm<"ll kf·~f bt>deh vııhıcl. Hat '"""!! U2.t'1"ındc-n (f>.3Jf O•tl• hrıla.ır 
2 - Ckı;iltme J6.~.942 tllnhıııe rn tl:.Jan Cuınıı gürıü AAııt J!! flf Aıı· 

karadı. Su J~ler, Reı<ılig,ı btılUBI ı :uıde> lopl;ın1111 Su J<:lrnJJtrrıc Kümıryon • 
Odn!<lı,da k. ı•t1lı :ı'~rf uı:.ı.ılilc y;ıpılnc:ıktır. 

3 - İJ.'l klılr.r ekt:11lme JŞar1.mın tısı, muk:ıvt:lc- prcıjf'~. N.yuı(Jıı lık 1ı;Uorl 
genet ş:ırt.mmıt>Si, umunıı Su tşlerı rc:rınl tı:ır1n:ımesılt· hw.u 1 ', lc'llnl ~nı ·· 

r ... uıelnı ... e projeleri (50) lıra nıtıknbılmdt Su 1şlt ri R..1~1ıcıı'1'1er r.l:ıbı
Uıl4ır. 

• - Elar.ltm~·c ı.:iu bllnı<'İ'. kııı Mrldılf' in (173 291) fın 24 )(, rıı•l ık 
IDU:Vfild;;tıt temınot \•em: \ r. d Jttı,< ı.in y~ µd:ır. ı.:ı [!uııoı t er .ı ııı l{ı n 
e"' el ~ııeı ıodc bııluhnn ''f' ıkalı.ı 1. ı lı: t l•rr dılek('(? ılı .. r,. \ •rk: le· 
tlue ınur. ı :ınt ,.fı<:rek bu iş mab.ıuı -:ııro..I.; u,..c.-r,. 'c k. ,, rı . J ıı ", htl 
\'Hik;ı~ı ıbr.n ebr.elcn JC: rlhı. 

Hu mlli det ı•·ın \ esı\., trılebınd .. a· sı!lııll'yt; 

.Ot-mf'?ler. 
5 - ltıtekld~rtn 1<·klıt rnt'ktupl.irın ıkınq rn&dllf·•İ• '" ~ ı ...... 11, 't. r 

ıı. at f'\ elillt· ked •r ::,u şlerı ReJı<.l!.ı;o-.t rıı.ıkbuz m.ıuıb Jımlt 'f' rııı il 1: • 
7Jmdır. dire~ Nihay~ Yörük, Memi- ~ de derhal m'~bele Devlet emıryo &rı 1 an arı 1 ::::=:-.:=========== 

b..~u. :A-Yaçmw ~ıt~dan tu. etti· ' 1 - Yeni neşriyat : 
taraık 1le.n dognı silrdu haspu- · d Y .. riik be ı =======-:=~============-==:--=====::======== 
:w .. Memiş, bütün bu manevrlila· - Hay ~ 0 ~, !şlttmemız. mınt:ikası içinde bulunmus olup, bi ıcnro beri snbiple- ı•ı-••••••••••••••ıcaı•••••••••• 

I'{I l.'id. oıım t:• ıkmcl• ı k:ıbul e<lihm· (2451'! 

nı mukavemet ediyordu. Niha- ~ .. ~~ı::, açı~~ ):ı· ı ri çıkm. mış olan 226 k:ılem muhtelif eşyanın eııtılm.ası içın 27/4/942 de yıı- l'Hde \.~ 8ahue a 
""'et enAV<'.e bir bogu· şnıada.n oon- du. "'i orugun ça,prazını, sarmbüt .. • pılaı;agı Uftn edilen açık arıtırm:ıya gelen bulunmadı~ndıııı ari*ırm:ı 7/5/942 (P~rile ve Sı )ır.~) •ıın M •• yıı; sa- - :;~~~~~~~~ 
J · r~~ ;.a .. ı~ kalknıa.•;ı ona un 1 .... __,, 
nl, Yorü:k, hasnunı ge.vşetti ve nı SVAvp K dik p~ embe gunu a:ıt ıe a bırakılmıştır. ;rısı bır çok kıymetli )'tlıJlar "e zen- ' 

ff'nADede durdu. 1 k?ıikulan nilaaltr~ıştl. ~d.t ~- İsteklilerin ~ gun \ e o saatte ·Sirkel'ide anb:ırın onunit ı-.~zır bulun· sin ı esıml~rle çıkmıştJr, Tın stye 
İ§in tuhafı, Kel Memiş, ha~ d.~ne kuvv~ ~?·ştı. . . . .o- maları. (6064) ederiz. 1 

ını:nı.n afündan da kalkmak için ı ~: ~endme soylen<l.igı kadar =======================:=ı:========== .ne kemaneyi s6kmiye çalışıyor, ckP?i· Salması da_. çaprazı da • Tlh Fa.kiiltM M~uıatıA 
'--..:ı:- 'L-~r gebnış:ti l ı..1. ııbul 'Oniverı;:itesirun ncşretı.ıı:ı 

ne d başka türlü harekPtlerde ~e ilH.l.ll • t b I D f t d lıg"'ında n . 
•bU)unuyordU. 1 İnsan oğhl bu. .. Lıte böyle a}. S an u e er ar 1 bU ıhfü:ıs rot'Crl•U• <ıırm 19 UJlC'U u.-ı-ı 

Çalık,sınirlenmişti. Yanında aamr ve böyle mağrur olur. Kel BnşvekAlct Arfh Dairesinde yapurılacak (1500) lır lı~ bedcllı tA- yı•ı fr'tlm·ıı;tr. 
Ulunan Çnzgıra. M.emi~ de kor:kup sakındığı has- mir ııi! 6/5/942 ~rşamba gtiııü saat 16 de MilU Erol Müd!lrJugündc Yflllf Adam 1 
- Bu, ht'rif deh mi ne? il.iç mını hiçe indir:m.işti. Demek, müteşekkil 'komisyonda ııçık eksıltmc ile ihale cdılecektır. Muvnkkat te- Bu ozlıı ve dolgun munderecat\ı 

güre§ yapmıyor. Halbukı, Kel istediği ~roan Yörüğü bozabi- min:ıt (112.50) liro.dır. 1stcklılerin en uz bir te:ıhhütte (1 ıQ) liralık bu işe hafınlık tiklr g:uetcsının 383 unciı 
Memi§ dunnnz. giıreş yapan bir lirdi. Kel M.emiş, ayağa kalktık- benzer 1ş yaptıklarııın dair .ıdnrelerindcn almış oldukkırı 'liesi.koılııra ir.tina· ııayısı çıktı. Suphı Nuri ilerinin ıcıı
etd.ı:rridır. Ne haldir bu, u~ta.., tan sotıra !Pddetle haosmına sal- den İ t.:ınbul Vıl!ıyetine murnc .. atla •h, le gunundcn iiltıl gtlnlrui hari~ 3 zetecılik hiltırıılıırı dt-' am cdiyoı·. 

- Herif koııkuyor l:.Qrilktcn.. mıya ba.'}ladı. Bu, hali gören Yö-
1 

gün C\ \'el alınmış ehliyet ve 942 yılına aıt Ticnret. Oda Vt:8lkalnrını ibraz Ciddı ynzılnr mernklısı okuyucul •• rı-
U doldunnuslar .• Ne oyun ya- rük. sevinmişti. Kurn.n.z Yöı:Vk etmekti mukt:ızidir. Keş!!, şartname v ır miimıkas:;ı evmkı mezktır mu- ml7..ı;ı t.ııvı'ye ederiz. · 

ınyor ve ne de oyun veriyor. bir kere daha hasmını aldatnuş ı durlukle gorülebilir. (4800) 
- E!t. Nasıl güreş oJaca.k öy- bulunuyordu. 

lt·yse? Ne yapmak istiyor?.. Yörük, ger6k çaprazda, gerek il • 
- Yörüğü ımsıete işlete yor- sarmada.. bile bile hasnunı bO- • 1 

ınak istiyor galı"ba! .. Ondan son· şaJtmış \e, ona hafi1 olduğunu TÜRKiYE CÜMHURIYET 
n hücuma geçooe.k aklı sıra... sezdirmeden vermi.<jti. YörUk 

- Ba1c aptala.. Yorük yutar bu ... Bu, şeytan ıt k.inun aıklına Z ı· R A A T B A N K A S J 
u bunu? gelirdi. 

- Elhot te yutma.Z. Mademki Kel Mem.iş, tıama-
Dedi. Yörük, başka yola sap- m.İYle müdafaaya geçın.ışti. Ma~ 

mışt.ı. Kemanede beklerken §lm- dcmki Yörük bu, müdafaa kar· 
düşü:nmü.<;tü: fJJSUlda eziyet çekecekti. Binaaı-

- Birdenbire kucaklayıp ha& aleyh, hasmına kunret ve nan 
yemnek... ,~k !~· Ona enmi~~ 

YorUk AJı, .ı{Uçü.k obnakla be- vemıak ~yordu. İşte ) o
l"4bE!- ço:k km"' etli oldu,ğımda.n rük, aldığı o~arla ha.~11!a 
~. miıkew.me!en kaldınp ıazım gelen . ~aru ven'nişti. 

ı·itl w-eb:lirdi. Yörük. birdenbire Hele Kel Memışın ~ tek 
iit:ıı ıne<le d ınırken hasmını sı- paça kalkması f'Ü1eserdi. Bu~, 
v. '2d . h.asıklarına kadar ineli. kolaylıkla ve Jıiç arızaya ve sı· 
Brocnbll"t' ıkll', k kaldırdı. Me- kıntı~a uğramadan muv&f~ 

d ıı-:-ı.l 1 ıŞtu. Fa.kat dtobre- olmak büyük bir işti. Bunu go· 
flC < , -eı c ~tı. Yoriı t de has· r n Kd Mcmiş, nasıl olur da 
u: • k,.., ı . ıı id1. Lakin hasmı- dildcnmezdi. Ne yapabilirdi has

n . ..ı.· .... wnd· dolaru.k knJdı. Ya- mı ona? .. 
11 ; •• 'r. r ı,., h:ılde idi. ' Yoriiğün planım ve, çeviniiği 

Rt! Mcmi sargıyı sökmt.ıık i- dı ı l; ne babası. ne ~.gır ve, 
çw c,.. bstı. Budaıruya uğra~yor- nc: , c ,.,kı (l"'Jılivanlardan kimse 
dı.ı Yör·Uk Ali de rnı~mıru ileri c1k1 ı.ırnıf;tı. Hic böyle şeytanet 
Hiın'l'el· k·•!-."1t>kleyip altına al- ak a g ln miydi? İnsan bile bi· 
ınıy. caJı~ıvordu. le te '. ııaça kaptnp kendisini 

tehhıwye koyrıı ıruydı" Hazır e
line g ':(1niş çapı azı sa.d" suya, 
net.ıcc~ z bırJlkır mıydı? 

(Arlrn ı rnr) 

Druıt ....__nda kWnbaaJl ft ., r .. •u-rııma o ' w • 
a S0 JJnm buJımanJera MDede t .... ? • ımn Dt .ııdMI 
plAna &tire fknırnf1'e ..... \wıelrtp ' 

• ...., 1.IOO ....... ı.- Llııa ,- .... • ......... .... u.. ............. ~. 
•• - .... 1 - • • • ..... • .. - . ~ . 

DiKKAT: R11 sleen , ......... lılr - ..... IC ~ ..... 
eotmlyenlere ~ tddlla ~ 1' IO ladwıl7le .........._ 

&ar'aJ.ar iTE ı le dart clefa 11 -.&, 11 lluirm, ll ICJ':" 
lül ve U Blrinelkimm tarihlerinde ~ 

Y~y tlN'ftll~ 
Bu aylık !';OSyal s. •lık \'e 

mecmuru.ının 112 mci • yılı 
nıısh.ı ı ~ıkıı. Tavsiye l'Öt•rı:ı:. 

1 Askerlik lşle"rl 
Fatih Aakerlık Şubtc nden: 

P. Tct,<n1 Muhıttin Og. H;ıyrı•ttı'I 

Giray (51746). 
Adre Bursuz Ayanıkolo l.ııd 

No· 53. 
Fatih Askerlik Ş.Uboııindei: 

Deniz Makine 'Ü':ı;t Tf'gm. 327 do· 
ğumlu tstnnbullu Emin Og. tsı"l:ı.11 
Seçkin (l!l83) acele fıtbEyc gelmelcti. , 

İhtira ilanı 
Senelerdenberl hazırlayıp pı

~ya koydul;'Um ltıstikli kıı

bartmalı (Orhide) Dam mnyo 
vesairenin toru ımali bakkll\d 
8178 nurrmrnlı ihtıra berati elim
dedir. T ... klitciler ve sat.ıcıhır k. -
DUDe'tl takip edilercJı:l<'l'dir, Alfı

lrnd:ırların dıkkntl ('('lbolunur. 
K. tEHIRLIYAN 

IR 

l&Jtlbt A. CemaledıU11 8mr.-çoGlu 
Nqrl)'at MDdOril! M , 8aml Karay-1 
11Mcld'6ı yar: (H. Bek., GllNOylaT v• 
A. C•m•leddlıı Sarateı~lu ll'l•U.uaı) 
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T. I Ş B A N K A S I 
K ii çük tasarruf 

hesapları 1942 

İi<Rt..IVtİYE PLA 'I 

1942 İKRA H f E ERİ 
1 adet 200{1 Liralık = 2000.- Lı 
3 .. 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- il 

3 > 500 > = 1500.,..- , 
ıo > asc > = 2500.- > 

KEŞIOELER: 

S Şubat, 4 l\ ıı;- •~ " • ı; ·~ 2 lkıll-
alteşrin t:ır yapılır. .. ,.. 

100 > 
> 
> 
> 

=4000,.... > 
=2500.- > 
=5000- il 

=:. 20 O,- > 


