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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi ' Hitler -Musolini 
görüşmesi HiNDiSTAN Beynelmilel idari ilimler kOnuresi _AvRUPA!>~ MA-REŞAL 

• •• IKirtCi PETErt'irt 
Faim.t pek kllnlrll! bir paızar
lıkçı olan ~ye, a<BOO m.e 
gibi bir müki.fat vidolUBIWŞ
'111' ki, o lııı)ımetfi ~'it 
lianlannııı ~us sahrilannchı 
dökülmesine nıu"\...uakaıt et
miştir? Buruda Alman 1''ii1U'e· 
riııe düşen vazifenin r.ok zor 
olduğu t6ilirn edilnıdulir. 
Çiinkü Mnoolini ancak Fransa. 
:tamınna ~moon edilebilir. 

Mütearrıza 
mukavemet 

edecek 

Istanbul Universitesini Hukuk CEPiiE ftUTKU 
Fakültesi Dekanı tem il edeceki Rus ordusu 

m ukavemet ede
nıedJğ. takdirde ! 

D erkes, su...._ 
a~~detl l~ln 
\·alışmalıdır 

Hint kongresinde 
kabul edilen 
karar sureti: 

Dekan dün Almanyaya hareket etti 
DERHAL TE~İS 

EDlLECEK 
LA VA L'}N. DIŞ 
POLİTİKASI Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

A vusturyanm Selzburg şeh- Hindisto• yabancı bir 
rinde Alman Pührer'i millet müdahalesi ueya 
ile İtal)ıan Duc:e'sinin bu- t istila sayesinde hü.rriy~t• 

luşımalan siya;:;et dünyasının 

1 

k v • • • del 
i>u~iinkü dedikodular.na iyi bir afluşa.c:agı /ıkrım rcıl• e 
mevzu teşkil ediyor. Alman ve 
ltaly~ devlet r~isl~ri böyle bir- Japonlaı• Hindi8-
de;ıbırc v~ hab<.--rsızce hnlu~up tana 50 kilometre 
neıer komıştular? Burasını kım-
se bilemez. Mülılkatı mütea'!iıp yaklattlı 

Birkac: güne k'lılar Berlinde \ 
toplan~ıcak olan i~r~·nelmileJ İ- : Kong,.ede ; komşu nıemle- j 
dari İliml~r Koıı;;.-t·sine davt.!t ketler arasında müçtakil 1 
edilen İstanbul t!r,,·er~itc·:., Hı.; 
kuk Fakültesi Dekanı B. Ali Fu- ""/aşmaların daho kuov rtli 
at Başgil dlin sabalı saat 8,mı •sa.dara hağfonmuı · 
da tayyare ile B~ı line hareke! mes~lt!si görüşülec•k 
etnıişti r. \._ _ ) 

B. .Ali Fuat ~: ·gil Yeşilköy . . . "."77 
Hava t~tasyomLr.•la Üni"ersi!e \ rımıze seya~at~ etı :ıimdıı ~u ı
erkarıı ve lalebeıt:ri taı·afın :lan zahatı vel'mı~tır: 
teşyi olıı".'lmuştul'. •'Alrnan hükümeti tanıiınd.ııı 

Ali Fuat Ba~gil bir muha?'i· vaki ddvP.t ve lıüız(,metimizin h-. 

neşredilen resmi tebliğden bir Allalıabad, 2 tA.A.) - Cu- PAS 1 Fi K'TE ,.......,..ıııı.-..a..........-._,..,...._l 
hüküm çıka.nnıya da imkan 1 
yok-tur. Bu resmi ıt.ebliği okuya- ma ak~amı Hint kongre-sin irı sa 1 z bu r o 

i<;timamda teklif edilen il:3tik -rak içindekileri aşağı yukan ay-
n en:- azabilmek kabildir. Şu hal- Iftl isteği hakkındaki kara:· 
d e, bütiin gazeteciler ve siyasi projesinde deoiliyoı ki: Mandalay 
muharrirJa-, muhayyilelerinin 1 Komite HinJh;t.anın heı -
k uvvetinden imtihan ge<;iriyor· hangi bir yabancı millet mi.i- L h k • 

<lahalesi n.·."a istilası ı;:ave- ve as ı· n. a 1 s 1 e r ,. lı.ıımıı.ş g~bi bir dununda kı'llarak ·' .: u 
az çok yakıştırma ve uydurma ' sinde hürriyete kavuşaı ·ağı ) 
§eyler söylemiye mahl<iım bulu- fikrini redd~ler. Eğ·er iı::tiliı. 1•şgal edı'Jdı• ) 
mtyorlar demektir. Bunun bü:ı,r vukubulac<t!i olursa buna mu- J ( 1 
h.· olduğıı bilindiği halde. :oiyasi kaYeınet etmek gerektir. Bu Milıver Alulrnlz f 
a4amlar a.ra. .. mıda.ki ht·r göriisnıe muk:t\'tınet anl'ak ı·ebiı siz bir d 1 i l • 

ş~kilde 'e i~biı Hğ·i y::ipıııama.k 9· d J J e t r şa.,n• ına 1 Q.t' olduğu gibi. bunda da bir ta- 1 . ırm_ a.nya a apo_n h ... , ....... t• t i 1 
kım ruüt~ıe, laı ll!.'l'm1;:y:m et1lwk sureti e ola bilir. Ziı a Bıitan- I • '"' -. 1 sakırulma..'l! iınkan!'iZ bir bmç ya hükumeti milli miidufaa- 1 erJeylŞI devam edlyOf ,J ,·apaf•atlUDJŞ ı... 
tq;ıkil eıJı)or. 11111 millet tat;ıfındaı! hazır- ı - [ A.A. fdgıa[ludt1tl••ı1 J • 

Her mt""1lllekette ileri ::.ürülPn }anmasına mani olmtıf-ıitır. lmlôs« e<ltlmi...~tfr.l lJ IJ 
tahminler arasında biz bir hal- Mütaaı rız karı;.ı:sında boyun t L 

eı'!~ıncyiz. Ye onttn emiı·lC'r1·ue Japon mpnraıtoı luk umunıi ı ondra rad\IOSU 
yan gazete.sınin yazı;:;ını bi:has- ~ •' · ·ı M d la J l J ı ı. d • · B ilaal edcme~·iz .. Eı!.-.ı· mu·· ta. at·· IJ\araı ga 11 an a yın apon n- ı Almanya'da dahı' l•' sa d1kırntc egerh buluyoruz. u .,... tal ta f d · ı· · t ·t nz evlerimizi. tarlal:ııımız.t an l'<l 111 an ı~a mı eyı 
gazeteMilnerıni.fil&.:rnt:;ıa• 'asın- t kted ' vazı· yetı· n vahı·m oldu 

almak isterse ınıık:ın~n1l't i· eme ır. - ~ da görüş birhğinin :sağlamlığı ı .. omtra İşg'ali Ka bil Görii~or J w b'ld' · · 
üzerinde li;rar ettikten c::onra <:in gö~tercl'eğimiz g-ayı et ne:- 1 gunu ı ı rtyor 

· tcicesı·.,_de .;.;.}"'•,.,.le 1 allı· -Ol ....... .k Londraya göı;e. Marniala,yın Almanya ne LtaJ) anın oiift\11 ~ı:;- . L ı: v v-YÇ .. ro - l .. . 
kori kaynaklarını hirleı.:th·l~rek bunları n>ı·ınemt'liyiz. zapt i_liligi ıenu.z. t,eyıt l:~~ilmi'· J Lon<ira, 2 (A.A..) - Royıu 

. li b' J\."'aı·ar· })ro.1·-=ı·ı1cl·• stı ~o··zıer mektc ıse de Lashıo mm du~me- a.J·ansınm diplomatik mt1harrfri 
vcrı:m ır surette gayret sar- ~·"' "' - · ·· · "'" d ı .. d f · 

1 l·ıa·\·c eı1, 1·ıınc•kleclı'ı:··. sı uzel'ıne füan Hayın mu a aa· 'l'a<•ıy. or: fc:decekJerini biliYor Ye taka- j .: .., 
nın Garp cephesi~1de, Almanya- Britaııyı.ı hiil:iımctinin du- sı i<;:in birçok insanın feda edll- Evv<>la Mihverin ffiıı~lı a~k~ 

· f rtım· una bakılı'"".". n:ıl·ı· .ıaı1al"'· mesi faydasız olacağı söylen-mn oa Akclenizde Ye ~imnlı A:. - •. .,,... u '"' kt ı · ~ -~ .:> s ..., .. 6 d ri dinamizmden vazg~ete-k bu · ı· w. • .~ b L 1 1 . nıc · e<. ır. ~ıu: .~a. , ; ~n. a 
rıkEHia teıını:;ll edileceğini bildi- sız ıgımıZuen as"a ıe-ı· ıırngı sene bilha.ssa tedafüi bir sh·at e-
rıyı r. biı· yardımımıza ihtipıcı ol- A k 'd ji Lı.kibine 'karar v~ı'mt'Sint bü-

• Hl\ er aı-ru;ındaki d ~!!uğur; nıachğı anlcı.s.:ılıyor. Bi.iyiik bil' meri a a yiik bir ehemmiyet aıtfcdilmek-
ve haı bi kazanma emelinin can- maddi nırlığın rniidaf:" ~ı için tedir. Sark ta yapıLıcak yeni ta-
}ılığ? üzerinde ısı ar etmt>k .şu Hiııdistana vı:ı} an<:ı oı·ılıılar --00-- arruz he Yakın.şarkta ıkuv·vetli 
sırru:Jı3 ~erek Alı.nanlat. gere!\ j. t;ağıı ıldığı ıı~ildf' bizu+t Hin- bir ş.ll$111.nıa. haıeketine ge<;il:me· 
ta.lyanlar h;in p::k Jiizımdı. Çü11- dist:ın bu uğurda kullRıulmı- 14~ransa si imkaru Salzburg görü...-.m~leri-
kü İtalyanın lfahili \ :ıziyetinin yor. llİİrriyt..~tlni nin mevzuunu 1 ~kil etnıiı;ı oh.ltı-
perişanlığı h:ükındrt :>mm ,.e J(lfloııltu IliııdiMu,w ;;o lıazand•g'"' 1 gön ğu tahmin cdfü.:,Jilfr. Planlıınn 

nı iı ~ Bedimle t-:planacak olan 
&-ynl, nilel jdari. İlimler Kon
creHiJH '~tiı ak enııek Ü7.el'C b~l 
~l·: h '.ı·..ıı eket i;.<lıyorum. Seya
hn.tım 15 g:ün k~ 1ar sürecektir 
Kongr~d~ ~örlı~;:.!lecek rne.se· 

lelt·rin l'ulas::lı:;ı 1;:,)m~u me •1le
keth·- ;;ı·asında mi.istakbel an
laşm.•! tı :n ld:ıri j:;lltlcdn t:~k· 
nik mıı·aıarllı .. 1.tn ;st if Pde ~di-1 
lert>X dar.a kmn~tli e'"'J·.\ar..1. bağ. 
huna ydlarını aramak ola<'ak- • 
tır. 

RUSYA'DA 

Sovyet 
taarruzları 

püskürtüldü 

Stalin'in 122 · fırkalık 
ihtiyat kuv~eti varmış 

[A .A. te.lgruflw ıııdtw 
Jı ulıl.'<<ı cdilm i§tir. ] 

Alm<m ordııları ba~koımıtaın
lığ":ımn tebliği ~udur: 

J)o~u cephef'iuıle, Alm<ın kuY- · 

~ 

Amerikan mahf illerinin 
kanaati bu noktada 

birleşiyor 

Vaşingtoo, Z (A.A.) - A\ 
rupada ikinci l.>ir cephe kurul· 
rfüıı-n \'ıaş1ngt.onda gimün rı1~-
1esi haJini alım~lır. 

İyi malfımat alan mahiill-e.rd~ 
denildi~ne ~öı e, bu makgatJa 
yapılac:ık IngHiz . Anıe.ııkıaır. 
t:ı ırruz.u uzı:ı:k değilJir. Bunuc
la. ber-abcr bu tmll'l'llztın '.<ııihı 
Sovyl'tleı•ir A ıman t;ıarruzm12 
gl>t;tert:cekl('ıi .n.ıukav('metc: böi· 
bdır. Rus cephe~ yanldığ;ı tak
dinie İngiliz - Amerikan ta;:ır
ı·uzu heınıt·n ~"'apılacaktır. Y(.•k c
ğt:r So\'Y~ller simdiki me,·zi < .;. 
ni tutab;Jider .... e sonraya bırakı
lacaktır. 

"Müttefilk.lt-r;n t<·ıeddüdü bas-' 
lıc,ı deniz t.a~ıtı y<·tersizJi~inden 
ileı'İ g"t'lmdrtedfr. Çiinki..i bug-iin
kU ı-;artlar altında ikinci bir t t ı -, 
}1e :wılmaı,:1 iç.in _yapılacak ha!'€· ' 
:kl1 tler ('.O'k t.ehlil<eli olacaktır. 

Diğ •i· tamftan öğıenildi.:!1ne 
göı e ingilt.ereyc' g('lmi) olan A· 
merik~n ılmV'l•etleı i umunıh-c le 
zannedildiğindeıı de hüyükttlı 

Avrupaya yapılacak 
ihraç hareketine 

bağla 

Thıerı.:,' 2 (A.J~ ) - :M 
Pekn dün Tlıit':r-:- bc·l1:, i ,vesmia 
't·aHH nufülan Fra.ı "'lJZ an:i.vıa.~ 
v~ dt~m zaşın FL, rı~ız metnleıi 
llft-·t!eııı ı~ill:'rinc> hita txın bi!" fl'llıl' 
tı.ık 'öykmiı::: \'e bı ınıtuk mnyc: 
· t r. e"'redılmh•tn 

Mru-esaI <lemi"'tJI Jn: 
Paıtronlar. h;dltnn h<-r-lıı~;n,. 

i&h *"kilde b;ti,.1!1.u &hhn, mdıfıtl 
vıa2g~mf'li, i*•ilcr d.<: "'a.rı r."" ı,,,._ 
~ ie~t"'1 zihni~·eıtınt 
ı:-.:eyoan vernıHr,elıd1T. 

)~a.re~l süzüm. bi'lın-~ı:., 
b€'r ~i lrn ric; te S-it ınıı a-vdd mi 
ve hiirriyet iriııaı: refah; tem~ 
ei.nlt'Ji yolunda calı.c;; nıy, da1~ 
<="Ylt~mı&ir. 

LaHlf in Pv!li1j),ca .. 1 

Vıa,c,.-ıngton, 2 ı A..A..) - f4ıı~ 

nı:r' ,. deın sun !Mbr~-ı~ı e ~<>?' 
L<1.vi1J Amiral Lffihy ye, sefira 
Amt.-nkeıya ılönm~indcn l'!V'V~ 
!' ansız politikasının Avı:ııpa.)' 
bJr An-;eriik:ı.n sefel'İ kııvvetirrin 

(S<nrn f.!a. S }~ . 

Ve~1erinin ba7..ı yerlerde yaptı-k- .--------------- --- - -------
ları ıtaaı ruzlar esmısında düş- [ 1 
llia.ü<lan birr;ok e~ir ve 31 top a- _ _ _ _ ---...ı--~---~---~---..1 = L'ltılJ~. Müteaddit dfü:.ına11 ta. .. __ ; .. 
arruzları akim kalmıl$br. -
Muımaıısk ce1ıheı..;iıı de, di1~- 'ı B •• k ı· 'I ı 

marun büyük t.aarruzJaı·ı siddet~ u ... reş ve stan ll 1: · mulrnıcbelenicn soma ;.;-~ı i 
(Sonu Sa. 1, S il 3 de) 

· Atlantik 

Hava zin•"h•i 
tamamlanmak 

üzere 

fut bol şampiyonları 
1 bugün karşılaşıyor 

lerden .:onr biı lie it .ılvanın Ankara. 2 ı Radyo Gnzdc- -o-- üan tertip .-dilmiş olmasına rnğ-
m~erit ::;Ulh yaı:_mıya ç:'İı;;tığ1 si) • - JHp~n . kıı.n;etleri h~ı~ı Hükumetini bizzat (Soıııı S(I. 3 ~ii 5 te) Deniz, müdafaa 
yoıundakı bo::;bogazlJıi{lar ı-es- noktalarda Hıııdtı:ıtamL 50 kı-

1 Maçın. çok he;-.c-a_n_lı-olacağı 
tahmin olunuyor 

hepim.izir. m..ı:: :n u olan haber- ı kilc.metı·c ıJıtlıffı.'"it ı Alman genel kurmayı 'lara.fm-

rom tekzııı edilmek i~tt•nJi Bu lomdl'e yaldasmışlartlır. seçmesini istiyor r ' hôlgelerine aynldl 
da iki dc.\·let reisinin'cülün dün- \.._ J Vaşington, 2 (A .A .) _ Bir· AVRUPA'DA Vı-.. ~.;ngton, 2 (A.A.) - ~imal Biikre~ şa>ı1piyonn Rapiıl bı · .Y1•1i cık:ııma larm; goste:·~b?)jn1 
y~mn gö~ü önii.n~~ birle~ip gö- . . 

1 
leşik AmP.ri:lm Hükiuneti, Hi.ır 1 Atlantikte haya üsleri 7..ı·ncııi giin ikinı•i m ı·ını ~eıcf ~taılın- Bi! ·:-sa Fen• r ımid3fa..._~ 

r~me . .ler • .)Je en :yı lııl' tarvla laıa u<ıha bır haylı kmban ve-ı Ft-ansızlara kat~l siyasetini teii>-1 HEYECA ... ıUL[ tamamlanmak iize:redir. Şimdiye da Be:--;;kt~!) takımiyle y;ıp,H:1k- 'bı.ı-;'t~ .1urat u.rvalı UZ!•( ("(ili 

yıqıılnm~ oldu. Mnı:ıılini'nin rebilir. bit etmiştir. Am~rika, Fransız r Y. k&.dar gizli t ut ulan bu i.islcr tır. n uvaffak oldu. 
memielcet~ <İilneı· dönmc7. Jlitle-j Onun i<.:in Hillcl'in Sa lzbmgl askeri mukavemetinin bir tim- JR HA .... DJSE I#bradrorn, Groenlanu, lzlanda, HımıenlE>r Feneı·bahçe l:r.ıı-ı· Bı.gun Rap!d Bı•ı;ik•a...., lı::.>::;J .. 
re bir telgıaf çek~rek teşekkür Ş\~hl'inde bu nıa;kı:;adı temin için salini teı}kil ettiği K.;in General B Foıoa ve İ!-'."tüÇyadan geçmekte- · sında ke-ııılilerinden h<·l~k'-<l •· · ı;;.ma daha kuvvetli \'e ker1d~""J 
ctnwı-;i \ e cio::.tluğu hakkında ye- Du~e üzerinde müessir olmıya; Dö Gol ile onun milli komitesi- Madrit, 2 (A.A.) _ 1yi m&- , dil'. miz oyuuu ~ögıert-mt-dilN·. Di.in· bulmuı:- :.ekilde c;ıkacaktn. 
111Jen teminat ,·erme.-;i y;;ıkın bir ç:ılııınıası akla ya.kın gelir. Fa- ne yardıma devam edec~ Ye lfımat alaıı mahfilleı·e gör~. Bu h<N tııı cm biiyiik faydac;ı kü Hpor yazUııı:ı.da da işaret c i.- i...:tanbul ..,a-mpı)'<lnu ı:.ıyalı • 
za.maıı.da. lt,llyırnın miinforit bir kal pek kur ız bir pazarlık~ı o- Vaşiugion hükfımeti serbest pek ya.kında çok heyecanlı biı Avrupaya ıtayyare göndeı ilme- tiğimiz gibi buna ~·egane ı-ebep bt~ a.zlı t kımla Rt•mt'nlı:ı.riı ~ . 
6ufü yapmaık üzcıe ıllmarlığını lan Duçeye, aenhı ne gibi bir Fransızharın kendilerine iltihak Mdise oln.C'aktır. :::;indeki güc;lükleri ortadan kal- misafirlerin llci g iin fa::.ılasız f'ii- günhiı karsıl:ı"mal'l lıl. ;ıp•.-
a.:;ı.k surette le1;it etrni:;;tir, de- mükafat vadolunmul'rtur ki, o edecek olan bütün topt'aklar il- dmm-:sıclır. 1 ren yolculuğun yor gunluğunJ. @z ki çok ı.;eiin olacakt.u-. 
nilebilir. da kıymetli Fı:ı~ist kanlarının zerinde kontrollerini tanıyacak· Ayni mahfillerde tasrih e- Ankara, 2 (Radyo G.azete..i) l gidermeden sahara c·1kmalmF Bt:11iktaj:lın bu ma<:J k~MDD:!<· 

Ask~ri kay:nakla.r:n birie~tiril- Ru~ sahralarıııdn dökiilmeı:ine tır. Fakat Birleşik Amerika., dildiğine göre, ~his :ni(:ovzuu - ~t~.al~·an ~.ady-0su AUantiğin dır. ı .;_ l eı :-t:>,Ydt·n e\Tel tlmnını ı~ 
Dll:si \'e her iki müttefikin muh- nnıvafa.ka-t etmiştir? Fransanın hüı·riyetini kazandı~ ?l~ ha?;is<; Dogu Cl"phes~yle m rnr lıf bölgelere ayrıldığmı İkirı<'i ~ebt·fı 1 e. :sarı - laı..:ı- ~ i1Ö!man rnıici bir !O;ekılde tfot-

~;~~=rr~~~~-d~z~~nb~~::~ını~:. ~e:t~~:~;e!~:1n~~~ü~~;ı ·~~~:~ ~Yfs;I~~:~t1~~~ni biz?~t ser,ınesi- ~l·gili--d-e·g-ıl_d_ır_. ---·----J ~ii~um~!f :;~~n k~~.~ı~~~n ~a~~ \.,'t.,,·ı~·tl~i ... lt>_r.,in_~,,,,,ii,,..:w_ı_'",.,,,~-=ı=u=z=-lı-b .... ı ,.,.,..· -..._ ____ ( s•o•ı•u•ı, _ . ..::_n_. _4 ,_~_l!_ı .,.cı.' !!!llıı... 
k.a.naat u:ranıUıı.yor. Za.nnediyol- teı· ~lim edik.lıF·ııelidir. Çünkü Muso-! J~-------...-.... ..... ..-.......-~ ...... ...-..-................ ~ ır:·n'1ıdı.a."'tnı'rm. iida.t/'aa edilecO'Jini söy-~ T 1 F T 1 K ı ·va ı 2\ 
ruz ki bu müphenı sözlcıin a - ını an<:a - · ransa z4Jrarına mc:m- ( " ., 

b~~ t;~fı~~~~i~~~~an:~~t~~: ~~~:~a~~~~i~~l~~J~t~~re~~~~ , • 20 Senelik Mütareke -ve Sonrası • < me~:~i~t~::cı~~i~tı.A~aliy~ ~~: 
kinden l'Ok miktarda asker gon- son gunlerde hayrelı <;ekebılecek ( f cii:meni. aşırı kar.anç içiıı :ılına-
derme};· göze almış olmasından bir ısrarla ortın·a attılar. Anla-

1 
. INGİLİZ POLIT .. KASI 1 cak Yerginin nisbeti hakkında 

ibarettir. Almanya, Rusyaya ~ılıyor ki bu nüınayişler iki miit- l 918 den berı 1 k·aı arını dün vermiştir. Bir kum 
hücum ederken 1i.endi kuvvetle· tefik arasında Yukua gelecek an- • p.ınya haıkkmda tatbik edilecek 
rini kafi görmüyor. Bunu küçük la..5mada Duçe'yi teyit maksadi- ( olan bu karara göre bu Yerginin 
devletlere ba.~vurmasmdan ve le yapıhyormus. Ona Jı~ranı-:ı- ( y Ch I p t · Bt ni:;;beti yüzde 94 olacaktır. 
yardırocı•toplamak için aylardan dan istediği toprakları vadeıt- ı azan: ar es e rte, • Bue-nos A.ires 2 (A.A.) - Ra-
bcri gayret sarfetmesıinde-n an- mck kola..v. F:ıkat sonra Lavalin · d y 1 djkal Mınokrat fırkıasının kon-
lıyoruz. Alman gazeteleri İsveçi mevkii ne olur? Doğu cephesin- Çeviren : Hüseyin Cahı aıçm gresi dün topl:ınmlştır. Kongl'e 
tehdit ettiler, bitaraflık olamı- de taarruz de\•cnı ettiği mi.iddct- ( Rio konferansı kararlarının ,.e 
yaıcağını söylediler: t sveç ehem- çe Law.l Almanyaya lazımdır. ( p k k d 'ıy • Sa hah d bunların arnsında Mihverle mi.i-

Ticaret Vekaleti tarafından tesbit 
edilerek alakadarlara bildirildi 

Valiler bir toplantı, yapıyorlar 
f"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden; 

miyet yeı.'ı.me<li. Alman radyolan Onun Fransa da iktidaı· ~c~·kiin- ı ( e ya lll a CDJ " a nasebetlerin kesilmesi hakkın- , 
Yakm~ark kavinılerini silaha 

1 

de bulunması Almanya t<;ın ar- ( k d~ki. kararın t.:1tbiki bt~ım~~nu 1 1 * Ticaret Yc1.ii leti tiftik liyaılarmı tesbit ederek alak.a-
sarılnn). ..L davet et:Jliler: Aldırış ~katlan ko1ay bir taarruza uğTa· ıı ibretle takip edece siniz h_uku~e~ ~y~ııye etmeyı ıııuna- 1 dal'l~ıra bildirmiljtir. Vekalet fıyat tesbitinlie tiftik ibracatçı-
cden olmadı. Alman.yanın Bul- mıyacağını O'aranti eder. Fra.n- ~ıp goı mu§tur. laı ının menfaatini gö7.etriıiı.:tir. Fw;.ıkıt yarın (bluıiin) .......... 2 garh-t.mı, Rut-lara karşı asker sız toprakiaıının İtalyaya vade- ~·"V'.."""'""'""'"""""""',....,..""""""'"""'.A. ·ı T rı kt· - "'e' ·~ 
vernıliye zorladığı pek inanılabi- dilme.,; ise Fransayı kat'i ooret- Hı•nt Esrarı H • AJ 1 gazt>te 

1 
e 

1 
an e< 

1 
ece ır. ı~cek lblr stu·ette temin edildi. te Müttefiklerin kucağına at- azretı i GENERAL 1 ' '"aliler toplantuu 

Haıta Bulgar devlet adamları, mfök olur. Fa:k::ı.t İtalyayı Doğu ROMMEL ı ~ Birk~~ gündenbe~ şe-hrimızde bulunan İstanbul Vali ve 
lıarbe iştirakin Bulgaristan i~in cenlıe;incre daha mühlm kuvvet- YAZAN : j · Bele~ıye Reısı D~ktor Lutfi Kırda.mı Dahiliye Vekwetinde te-
clz m olduğuna dair nutuklar lerle döviişmiye kandırmak için Muharrem 7'efii Klll'guual Kafkas taarruzunu idare ~kkul eden Vahler Toplantısı dolayı~yl~ birka.ç gün daha An-
bile ve-ı diler. Fa.kat Kral Boris sadP..ce tehdit kafi O'elmiyeceğin- etmek Ozere cark karada kalacağı. anlaşılmaktadır. 
Sırbistana birkaç fırka gönde- elen, tatlı yüz. bol va-at oo ıa.zun. .., 
rerek ora<la Sırp vatanperverle- dır. Cörünüşe nazaran F'iihrer Esrar dolu Hindlittanın Fakir- İ&l:im 1aıihinde ilk nifak tle, ·-· cephesine alınmı Belediye -ve resimleri 
ı·ini ewıek ve Alıma.nların işini bu zorluğu l1allc muvaffak ol- leri, Brehmenleri, Roa~n, rini ~n Hft2:1'eti Ali ve Mua.- Ş * Dahiliye Vekaleti tarafından hazırlanmış olan ve Beledi-
hafifletmek suretiyle bir Rus mmı ve Musolini üzerinde k afi saııayları arasında yaşıya.cak, lllye rekabetini callılandıran Londra, 2 (A..A.) - Daily ye Vergisi ve re~imlerini arttıran kanun Jiyihası hakkın.da. 
harbine iştirakten yakasını kur· tesi~ yapmışhr ki İtaılyan gıa.zc- Hindin bin:bir esrarını im ~fıikaJ~~- takip Herald gazetesinin Vaşington bazı vekaletler mütalealarında bu zamları muvafık görmemek-
ta.rabildi. Şu halde, Almanya tesi İtalyanın Doğu cephesinde öğrenecektı:iniz. ı muhabirinin bir telgrafına göre, te ve bazıla1ı. da bu zaman~rdıı.ıı bir kısmını muvafık görmeıttt. 
ic_:jn İtalyan müttefikini biraz temsil edileceğinden bahsediyor. • • • ~nera~ ı:tommel Kafkas istika~ dfrlcr. Kanun layihası vekalet!eriı:. bu mütaleahıriyle bjrJikte 
daha kuıt,nınıya se\•ketmek en Doğuda za.ten İtalyan askeri metinde Alman taarruzwm ida- Bas\•ekalete sevkedilecektir. • 
tabıi bir haı cket addedilmek: la· vardı. Bunlar mühim surette ÇAR-f;! AMBA y A YA K J N D A . re etmek üzere Liby~an ayrıl- İlkbahar At yarıtl rıı 
zımı?elır. Harpten evvel on mil- arttırılmıyacak olsıa idi İt.alya1. Y mıştır. Bu kararı'n Hıtler • Mu-
yon ital~aıı ::ıi.ingüsünden bah· nın Doğuda temsilinden bahset- YEN/ SABAH'tla YEN/ SABAH'tla 1 solini millakatı eı-nasında wril- !: ~eh.rimi~.e i~kbabar at yarışları if;ın icabeden bazıriık-
seden Duce, !ngilizkrc \·erdiği meıkte mana olur muydu? \ dıp söylenmektedir. '" ıa_r bıtmıştır. Bırıncı kosuya yarın (b .. ~n) başlanacaktır. 
yiız binlerce e :re rağıııeıı Rus· lliiseyin Cahid YALÇIN~._....._......_._............_..__...,~....._......,~ ... .-...-. - , 



Ca (-=-~·~·-H~I R__..__H_A_· B ___ E_A~L~E-=-R~·, 1:...-_.J) [~~S] 
lr • L • ·ı General Çocuk haftuı ,_._ Da erı e: ııyı Ghur s-=:::!!:-:. olan (Heil) jplli tıanna-

Bu h 
. . Ia<Nctıaa aaanı ildiıçilli yqtaa 

• 

... 

UIP.8-• 
• - Ah bıptao, bml ... göre\ ti pqwıt1nlan ~dtı& devam 
ga. tlf:llM8 )Wılba. ltl 11-'at ~ ı._ .. kt'tx41ni mnlaa-
0.-bRjn _, baL. fMa edam telmeyJ ti6\viik tıı1r 

~ .... ususta alakadar makamlar ~yadm ..,.. • ne elhtılid Din sab.. taWVll• dirselrleriniW ......... mla °" 

Bm :lıle,. . ..... ...,. aür'aıüa ~ iıtırıMte .... &o 

K1.rıkkale 
ha,eda'Mn.ed 
....... --ı 

fecrübe ve tetkikler yapıyof re ile Almany:a;; ;! r.~~iz~~ ~ 
15 Zerodia 11e yözd9 •Linyit &YMI etti :'"~~eri~~ mu ~: diyordu. 

- Hl.yır, ~ ,,..... İri ddgıaıbr ıo•ıh+M ilııh&
J'OlSID. KaY* miH&nılllel vıe mize çullanıywbır ,.,. .o !W'llll 

o 

Kok ve maden Mrıııftdl :a:n.. 
ilkini kısmak için Jilzumln ted
lMrier alınırken büQmum :faift. 
kalanla Zerodiz yerüı. Lin)lil 
knllamlma• ~ edikn ııııt. 
.ur. 

kömiiriyle yapılan bir tecrübe Ankarada Alman Sefa.rethaı- n e.trnak iç.ta ajzırıızı su ile "3:i 
.- hillfma iyi netice ~rm&- defa .... 1travı-. A; ,..1_;.,;._ ....,._ 

det' il*'Wme.Bm""'-t, ~·' ı•dailıı 
lılrkaç bin mil kete de'iıa de w- sulaırı, bnia1I \Y(&\JI&.. Bizim 

~.. nesinde açthm :.mı derGloç Ml- ':ı('WA >J~ ~1'-noLUAU& ,,._.... 

......., w Udibsel edilen gazın raa- ?alinin açılma mera,sizninde ba- bmıta p&.:rmağınızla. ovunuz. A• 
=:..:~ pek dUa oWsjla görtlJ,. lnnmak imn. bil' kag güıı evvel ZIIllZa alacağınız. SllYll hııdfıra. 

mm ıne mik..,.ı lıir ll&J oliJi.. Me.le-&yah tapJUıııııc, •• kar
t-mu sen de tamir eded*M" pmıdıe. int ftllhaWJtlerini ~ önümüzdeki senelerde de Lin 

yit kömürü kullanılm- Pr"P 
an.u göriil.DıektAdr. 

~- memle' .... ±:.....;..... .-.L- ,... ___ ı ciklere, boğaza kadar ~-..... 
Gene t.ecriibe eenasmda. hava- Gbur dt;'~ ~ u;_ ('gargln.) ~t &""-~ 

f!: ocaJdanmn LbJ7it istimaH ~ +--y.ile Al· ..__~ içine. (&4) deıılııı iNie pek klea bk- .....,,.._,_.. .IW.J.Lf\A su ...... ın-:... 1'"'1.-'-- .,._ 

tıı~ ~'- .. manya.ya hareket ıeıtmiştir. Ge- ~ ~ ~ -
Arkadaşn W. .... illi muşlar, ea.111& blalla didiDi}"or-

tııılır8Br. 1al"dı. Ji)mWm ıki herifMlo ömür-
- Ne ~ ~ i:nliyOI'- lerinde o geceti kadar ter ~ 

du. bu~ lmyfia birkaç ınemrşleııdir. N 
. . F "d Öğrendiğimbe ~ ı.. 

evcıvanın zevcı en un P81&- Bavagazı fabrikalannda ,._.. 
••aea.- ·µ l)uık 1ıllr ıı.&e ral .:... ....:ı.... bmııu.uuaı:a u.r- 11 ~itiiıim. ,__, 

geleceği neticesine varılmıştır~ :. -aıı ·-~ edilmit'- yu burnwwzu~ı~ ~~ 
yüksek bir hamiyet ve vata.nee- "-:AA.AA-'VV'VVV'V'VV'ı"""'~~~ Bmwnla beraber baa fabrikai- deu g.eçi:rerek ükürünüz ! bin mil ka*edıelim Dil, .,dediın? Fakat SeUıbes ve Suln deni• 

Sen çıldırdın~ .ıoaptan · Ay~. lerinde yaptığımız bu uzun ve 
bem, ~ dm:ım ıçm~~ an(',3k bir- tehlilkeli seyahat esnasındaı J». 
kaç gun sa.g kala.bılirm. . Anla- tisi vardı ki, yerindıen kımıldar 

~r~rı=e=r:!.:ub!ez Z~ytinyağma, makin 1ann Linyit kömüriyte çalışabi- >ıııc .Eğer burnılıllııtala tııkaruklS. 
leoekleri ~ au<:ak öç ayda bir UPI , d ._,_ K fa hımb.vrAık ve P@ki:mlııt ~ ~ defa bacala:rını ve tesislerini te- 8 & UH' ·~D.ı sa. ı9ir 'blJ.·dcıık .ıJ.ı.k suya bil k:ah-mele hastahanesinin insaatına yagı kar.şttrıyorlarmtt 

§1~ sen benmı kanıma girecıeık• madı bile Dsn...: de 4'._.ı.._ 
• ı...-.; ··ı..M:-......ı-.:- . . • DtX'ıw LUlWLlanın ea 
~ ~ O.u.u.ı:~ ~... şiddeW uımanında teknenin de-

50 Din lira teberrüdc bulunm:uş- İzmir. (Yeni Sabahı) - Zey-
tur. tinyağ fiyatları hükllınetçe ta. 

bit edildikten sonra sehrimizd&. 
ki buı zeyünyai f&bnkatörı.. 
rinin ellerindeki ~ 
makine yağı ile k&nştınp sat.. 
tıklan haber a.lııımıştır. Alika
dar daıreler bwıtfan Tlearet V&
kiletini haberdar ettikleri sftıi 
bu müesseseler hakkında. da 
tahkikata başlamışiardır. 

~~ .. ~ap eeeeeji de an- y&YPll90 ya•aJand• ve lmfpgı (Tuz) ve bir kahvt: ar 
~~ Ştg't kadar da (KaltKJnat) kıa,. 

Urla. (Yeni Sabah) - Urla nştJ"aralt burnwı.uzun n vı
kazasının Kızılhaç nahi_r.esinde kayıwz. Bınnunuza ç 

::>a.at on ~bire doğru ~ tay- Dizlere gömülüp ıstıraplanruıı 
.fs.la.r vaktinden evvel sökün et- bir nfuauıoıt... · · · d ~ • . .,"'....,. erımfl6l ıçın ua ur 
'88r. Enıık ve --ı-a ı..... 0 la- ı~ Aj;wriıı;ıtQo n.... '-t . ı..:...· _,....,,._,.,,. ~ - """~-...- .• u. ~··• ~:mı 
rmda. ~orlardı. Bu. beş ki- avallı Şonberg olduğunu taıbü 
tilik gıı.ıp kayalıkla.rdaın geçertic an)amışemı~ Biçare af'kada
tekneye atl•d."ar. Heriflerin ya.- şnn, fı.rtma ~ı.Ha.rmın bi
amdıe. uzwı bir~ t.eldeA ~et raz ta.veadığı da:kikalarda ya: 

Paşa harp dolayısiyle l\lısar
dati emlakine vuiyet edemedi
ği için da.ha genif bir yardımda. 
lnUunamadığından müteemir ol 
duğunu bildirmiştir. 

Haydarpap lisesinin bahçıvan İbrahim Ağa oglu Rah 1 ~~ S mı keçilenni gütffiğtt smıda bir üıJ.akla.rınwıı (Sayvan ı lan-
por- bayramt ine tesadftf etm•ir. Bunda k.ö- nı, <lişarda görülen kep e ~ . 

Haydarpaşa Lisesiı:ıdıe Spor pıeılderin şiddetli bavtiumı..1.nn- kısıınlarım ve kulak ıcıDı l! .lr 
Bayramı dün F~ star dan in dahiliılde çakal m.ıuadu- S$'çe parmağınızla siliniz 

...... .., 
beyaz saltı.allı ıhtiyarca bir a- A ,_.,~.. ...ı~ .. 
dam vardı. Bu ihtiyar tekneye. -;-!"'"m UU&YOI"\& ~-

Akpm Kız Sanat 
Okalanan 

dmda kalabalık bir da.Wtlt kü~ jwua anneden bu cesur deli- miz)e:yiniz ki, toplaııaa " "'" .......... 
Jelli önünde yapıJ.ımtt:ar. Bay.- kaalı hemen ine gırnıiş, içerde lu to&ları ~·ıya cekmı.ı ı-

pmce Qir ~ a.nıamuya b3:ş- 1ıar .... diye aalanı)'OI" yahut ta: 
iadı. Herif Sıelebes verilerinin - Y ah.ta Lauterbach, §111; tü
diliyle kon~~ ne soyla-. tün kolkıı.wu ~ biW>ütün 
eliğini pek aııhyamı~rsam dıa allak bWJaJc ediy.or, hiç olmuea 
eliyle ufku ve- denizi göstererek o. Allabm beiaa. pıpoyıu söudür! 

- . musameresı 

Bir adam yaralandı 
Taksimde Hocavde so'kağlao 

da 20 numaralı MUvezR ~ 
maoının kapıcısı Frank dlln alt 

ramdaki spor hareketlel'i mek- bir haY"amn bmundtığumı ve nıa.. Saçhu:111w ~ 
tebin mezuulan ile hu. talebe ~ 'baldajuu g~. su ile temizleyiniz. size n 
Whmanlann iştiraktte ~an- · Bunu e-.veli gakal zannedeıı · (öael> ob.n. tarağmu;.la. saç 
il bfr ~va içinde gb)'.''bjıt.ir:. Rahmi dı'8-" çıkarnıca kaplan nw tarayınız. 

·~ 

yaptığı ~enlen, havanın. diye y.alvarıyordu. 
w ' kattaki taşlıgı ~en ,... 

kard8ıll d~ ~ bir dEl!Ullt 
kolundan yaıela-.mp. 

. Atletizm harekıııtlaiai mut&.- p..vrusu old.uğun\l hayrette gör * 
&kip yapılm MeeAulJarı- &?ktep.- mit4ı v~ büyük bir tehlike karşı
takımı arasındaki maç 5 - 3 M&- snda bulunduğunu, anasının 
mn1arıu fistinlüfll ile bitm.ü; gelip Jııeıtdisine hücum eUM9i 
tir.. ihtimalini dÜŞÜDef'eık kaplan yav 

'.Lu.w._
111 Frank Beyoğhı hastahva ·• 

bılıdınbmştır. 

fttzl:a kötü olduğuıDu w bil fen Halbtlki ben Jllpemll dıwmaa
havada yola çdalaayaMglDI lmmık:ta de\ııam ediyol'dnm ?j. 
anJat.melr ~ ~ ra. ane.a bu sayede u)'imya ga
J!Ret, ihtiyanı hlıdda ~değil- leıbe edebı1iyoıdmn. Sele'- .. 
di. Li.lıin ne gaft ki kuvvetiıe ~ dalari)4e Pilitlıll adr hn al1161• 

------------------------- 11111İ~ birlikte derAal kGye din 

... rüzg&rdan.. pu,l*ian geldi- da btalumm ~ adasına lardlr. 
jindeıı ve hedefimiz om. Fiipıa doğru yol vennUJtim. İktisat Y,ekiff şehrfmı· 
.ıa.ıarma dıDğııı eııtiğ;PtA"e şa- Bu yolu bar.ita iiaerirıde 
f8t bu lalıvvetli rilrlg8da yol:aı işa.ret etmiş, avtıc\llDiıl sun- lktıB Vekili B. Sım Dar r 
~olursak vaıld&:*en 'ft.me- sıla.~ el peshpm• ya- dlln sa.bahki ekspresle Aakıtıa-
eafedeJı Jr&anımş o.lacaıkUk. run 8UMe bir. bir kilwit çaikıa.- dan şa&rinıjtt fJ81mjp:ir. ı-.... -·- 1 ka • .. ... tiri 1 Düşündüm, taşJ:Ddun; herü- raık sür'atli bir gö:ı. ~. ro- uıc e .... lllci'CR·--- R•DC 
&eri kıancr:inmllk ~olacak- tayı teebitediyoNuıa. ~Yf>- CZ:..hir Tiyatrosuna lr ka .... la merel eif ........ Ter..ışı 
•. .ov ta.r&tta teime de hali :hımum şaşu-U'Bak ~ i- ~itecek ewiw kat şlllltll ile , r•eaiına ......... -· 
• etmfdıırte dev.. edi~. O danısi altındaki S\tW"a d~ • Şeftir Tiyatrownun Komedi Jlir boşanma dana lda ıahit .- ~ Jaskaoıyor, at'faWMk isti-
lııadar ki sili 8* au ~alt 'Ulahvokı.rduk. '\118 çocuk kımnlan.nda temsil et;. larak gelmiş; hHehtt.ıoa bekara- }'Gldu. ~ bil- etaba pedlll8 oı-
:aoebcıd.j.--. kahyaftbık. TaJ Nilw.yet 18fak attı. Hiiciil:dü tirimek ü&ere piy• verecek nız alAkadarlacdan claba fazla ..... ~ dedim ve çocutaı anamın 
• ~ 1*' !mılılD: et"'Mımıı~ V1elll:asveUi lılr Jı!lllr k.öpiiNıı dal- muharrir ve~aer- yecaah, da aıc aıbdllll blı UlıllMI ,.... ........._ Eviaı-... ilci 
~; aı11blı. Sal~ ~ı galan ayQınl~•ı'slb Rüs leri. Şehir Tiy&trow Drama~ hQNt ettı ve dedi~ ll!ıD lllmlk !hvWr, oldu. Ba ..,_ 
l"Ç eNtelldıea geleeilki:ı Gelen p:ir- pt.t.Pflıdaa en dne deılJw &- w;.;o~ce bir A!:"*-088. .._. 1Ea- - Aman. birader - bu ~ • balD. t ' • • h f111Dı1 .,.. 

miİŞWr. Rahmi kaplaa y&Vl'U
llUM clitın bınire getirerek Kill
tür Par.k lia)'ıv.u hah~ ut 
maja teşet>OO. etatışur. Habe 
aldljımır.a göre Küıtnr Pa.rlıt ve 
1'uar Müdürlüğü talimata uy
lllD olarak hayvanı 15 gün ne
zaret altında. bu.iundurac klar
dar. -------

Aya.k.lar..tnıZıA topukianmr.a ku.. 
dar yfıULyıruz_ P&ıl"lll:ak aı'a'l ı·ırt1 
autia.ka temizl&yiniz. Çok ~ tk 
~-Dl*k.UU'da ayaklarwıra ve ı:--

mak a.ra.WUanıu ı.lJk 811 l· 

brsaon daha iyi temizlennwt 
ol'\rlar. 

fier sabah böyle yapacak l 
IUl'SafHZ bu tar00tıt ah 1j 

saIU!I, ~udunu?.&. k:wllll.1{ lr
nıek ıstiyen mily~n , l.Jr 

bk tohumlan u, mlluopknm lt-
şan atmış oltu"SUDUZ. Bı~.lı.k 
keyifsizüklerden lmrtulursunı ı.z.. 
KuV9etiniz artar. kı.nunız çoğa
lır. 

~ waıtmayınız ki temtzliık, 
sıbhaıün, sağlığın, sağlamlı.ğm 

esu. ve temelidir. 
Dr. H.fu c.,..-erZab ~ ~ gıfJr g El ]' iia: da kat, ben de T!n"ıya bıamdt\. ~.--1.1"1---ı..:!!. m'abkema huzuruna -- Alllla mtaz pirinç. fır aıti.ı-ta.r ~. sem.lır ediym'dum. Arıt* tıekne - -w .. balladı. Aı1lk g~' 'aıntı ... 

tii , kilo ~ .. ve-ew up·· _-..aık..ıııa.. ..m-n;. - _.__.. ,I...,..,..~ 1 ~ bilir -cmalqacak 99 lıımiln ifilll .... •h4 &I * J: S a,.... bir 
~-- -.-u. as_,..,._. ....u&.J..,....._ ft ""1 ".lft~ .. .ıtüııt edeceksia. .._... --' ' r 1 taııılaııila _... ~ 

lzmöde bil" 
kamyon kaza_. 
bmir. (Yeni ~lah) - Diln 

eabBh Konak. iatikametindeıı 
Alaancağa dqinı gıtınekte olan 
t1ir llaaıyoa Paaport İske6eai ,,_vv-""""'VV'"""""A/V"'-"~""'"' "' "'' 

Pamuk ekimi au. V ilr.ııMı a.. ~ ~lıL YaHMa iri @lpleF atilpeştedan a- _. ıeeterıawwwdtm ~... _. tıa 'bellll 1aıc11m • t .,, 
.ll}af Uer V'€ıt"lllek kabil de~o!Jı §iP içeıiye girdikleıi ~ V AlfALAllJ Şllbit titr.eıJl9l elleli7• al '717 • """™""" ~de - •~ 
lllllua.. tasarrufla kuD'B~K ıı..: S\l ;ı,..,.,..,.,1 .. -~ı.. -~ı-.....:,........._Aa. , _ _... - .....-~ ıuı:a.;vwu"-"..._, .Altmcı Dairede t;eıni.UJr.. dmeltti, siyah, m•uıA - tunlım .. _,..endamlı, iri.,_ l&7,lO 
eartiYle bbli. peıkiJA da ifia.~ C!>' ka.lıJ"'ldcD: açlaruu okpdı ve aevap wadi: ...._ ..a ... I* kadı==!= _.....__... 
dilebilirdi. Bunu görünce hemen · .rinde çalışaa Güarl111r~ ~ - - ._..__ fır a.dı.m ve ihtiyarın bol bol, K6pek balıkları tekneden ay- cöıı ~ belediyıedea bza•ara - Heyecan duy ........ ..._ • HAMWMI ' Vık vıe Dil nkı-· 
*1ük ::taeaı'* _,.dip~ nlmJ,X.ordla. Anlagıdea bu aç göa- tevzi edtlmek bere Jmmyaıa JiMUı söyl81W.J oilıınun. JCannla o- Mr. Ole ta an da 9V'delııi UicJ-
1'& ehemmiyet. .-ıyerek bat- lli hayva.mtr )ıayıkta ..._ gi- yükletilen ekmel kamelerindea lıaa davay,ı ben de fal* ıW 1• Jııine boşanma davBBJ açtım. ~ 
tarafu geçtim ve ça:lcımı. b1r bı yağlı ve şemiz bir ~ dört taneeir• aluat Galatada ~ de onun * .-la ..... • Dam< .. saa sııeSme tMlet'ek 
ruıu~d6Dlılrin lıalJEıuı kestmıı mevcudiyetini h~rdi. Çeşmemeydanıııda aşçı Muat;a.. IDMl bak veruim. cllm~ ~ illıwnl.s. 

'!1.6..l ı...---l- t..:.- d .1..- Davacı ı.~ .. h ....... ~· .... -- _ .... .._,_ ı-ı..:--ı... .... __ .ı 
Herifin lifı agztnda kaldı ve ~ wr '"""".._, - mu.. faya sa.f:rnışt:lr. Güzeleser, iki - - ._ --- _ _. ......._ ...... .. 
lmvvt:Jtli ı i'izg&r bitft a.çıkiara ııavret etMıler ...... 1 stn '!Qi.ne nu...a 1ılWi ~ Mah• lıad91mm maceraamı ....- .....,. lııallm tetikleri halde karamn ikı 

lallnde önilne 9111ıan illırı'ne adın
da bir kadın& çarpmanı• iciıı 
direksıyonu sola lrırm• •pur 
halatlarını bağlamağa. mabsus 
baba tabir edilen demirleııııisı 

-- şıiddeıtle Qal'PDUftlr. 
K~R bu sademe ile pımo.:a

larımıı, kamyonda bulUJla.11 ~ 
kıli muhtelif yer!erinden :Mra
Janmuttır. Rmine de- h.tif ya
:rahdıt> 

dogru süriildenuye hqh.dı hÔ.Cum e<Üp ÜZWlllle saldıracak- keuıesinde J~ <ltinkl. dunıl Us Yakayı anlatsnasl* rira etıU. l8bidl otuı• l us a)11911m1.w f1-· 
tardı. Bizim Malezyalı ta.yfalar ması Soıımıda 2fJ Bra para ~ O. .. ~ mi? O. cllldkada 
o. bds.kııııı §eylerdi ki 'köpek 7.8.Sın& malrUm elilmiltiJ'. - b a.mnı - ......... ca-- .. oldulumu anJatpmem Hani izmirde manifattWa 
lalılıllramrıııla bu bai*uru et- * Kadıköyii illkele9inde -. •Pi yandun. Bak dlDle. ~ .... ..._ ._ 7dıllda , tüm. tevziata * 

A ıtık olan ohnu.t ve hareket tere teneczill etmlfyeceklen a.ı:ııi- tüneülük yapan 'KMIDl A.. ta- • IMı&laıcil' W netice& b6ıdın t>opnme da-etmiştill. Diulw ,,,..,..-_ lriıdı. nesi 'M wmttaa ......... lea- "~orsua ra ilk k:arrmdma .,_ ~ liirted:i IUti. 'Şimdi kan aleJ'- İzmiı, (Yeni Sabah) - Şeb-
Be., ~!alezya.lı. deni1Jclekt~pek O gun" de ~.l, ........... kadar uol '-.......__ Cen:ıU "A&rlAıll +cl=b ....., ikiDQ iı1a vaat rrl'da..,. lıılm J "n -. ...,...._ yeni .rimızıdelli toptaııoıların elinde 

.,, ~- J ~ • ,...._ ... 1 B L ........ - L bulunaa mühim miktarda ma-
Oat ıan olııın.aBa)"dı muhallkaık al* ve. gece 31.wn.tliJ mman 1Wl bir adedini HDaeıiD aaıına1ı11 •• •ede _. ..._ •~ık ~ '* da- nifaturamn tefti ~·- i,,.;. -ı:. 

hmir. (Yem Sabah.! a-
muk ekimi böJgenin her tar.af ı .ı 
da başlamıştır_ Bazı yeriu ~ 
müatahsilin iyi pamuk tohure ı 
bulamadı~. viliyet ziraat mu
dtirl üğüne bildirilmiJJ ve b!dl> r 
ahnnıışbr. 

Amen1can kıtalaıı 
Orta ·Şarllta 

ır.lıire, 2 (A..A.; - ~ 
.AııDeekanın Şitnali Afrilla >
ri m,.ti şefi General Rl,IW(l 
Muwtll Biıietlk .Ameriha .... 
~Cılılumtrl krtaiann <-.. 
şa.rllta oWuklama ı:naıtb\ıı t,. 
la.atlama ........ etmie*. 

&i su,Ya atlarlar ft yüze yüze lıiritıcisiDlkll dlılha 1Dit& ve he- birine 120 ktırUŞtaa aatarlPn: ıtnuştu. Zaten cilerl_.,.,, 1-- !da yanında ~ ..._.o- --r .,.... c.ı.l«I 
bJ'SIVll •·ıkauya +wchbiis eder- _ .. _ı. bir _ awüruuu::öimiz utakal•mme ve dün 111111 Kora&- illi. GUde ttı JlllftU ltlllllda. ., -· Ben be7ecanh ~ da kadarlann iştirakiyle bir top--~- .., ......,...., J~ ,..,.._ ...,..---a• ı- a--ıır -a.2..ı~ F'-'-- benim. lımtı yapı~ manifatwa tav-
8-di. Lakin 'tekn.eınia eıb'9fmdd. tahakkuk etmiye başW:iı. Zira ma lıfahbmeBiııe tlıalbn edil- _.... .. sabr~ttik. -- idin. oı.unr Bil' -te1Abl:ln içtıııe dü - Yeni necriyat: 
b.ytW!111m bu koıtunç haywn- ava ~ bolllyoıdll. Ben miftir. ÇOdilldal'Ulaln. da bWn4 • lhtb... ...,_ Dolu.fa koy allnQ'or, bQŞa li komitesiniıı defterlerine göre 7 
lan görünce byılr.ııa ladmayı diimende 1mlıR1ıy& auv venııış, * Haliç ll'eneriııda b&lldaldlılSI ma&. "'v'W'dl. Valide .,.m ...., lııar clolnuqor, BU itin sonuadlı de- tevzıat listeleri üz~rinde görü- Mntt Korunma "'-nunu 

• tercih~ şüphe yı>k- 11aJıeırYaWara ·aa beı- irbtimale yapan Hilmi Serpen taneal 1, anum v~ 'bir ooe$ oı.. ile llirmek bile var. life karmıın şiüıniil. neticed& -~ Fiyat ~ 
k, zaqarit yerlileriyie ış gör- itaı'll boş p11 ~yie su kuruştan satılması icabedell dul bir kadın buldu hane. 81fiae, ne dıt ~ ... apart:ıma- Murakabe- komisyonu tara.Cm· Müellili: s._ 9..,_.raı 
mek lsti.yonamz ilk adımıcla 1iuv- boşalbm)'B. hem' H.lUlllDÜM'Ul1' griplnin 'bir adedini lO 1aırqtaıı Evlendik. evlendik ama Jl8fta.a mna gıdebtııyorum Dıral Dedenin dan halka ilin edlleeek 'fiyatlar Aııkaı'8 :l\l'lll Kor~ Jlahk~-
fttıwzi, kudretin hül.ia şet- ~ atarken yakala.,.. ~ ~ binit& başladı. Ben onuu ÇOC$ıa tlfltlaifi gılti ortada Jcaktna . Jlle)"lt- altında kontrolü l!aıaı:laştırll- sı hakim df)gei'lı Adlıy.,.... nı;r,dt>n 
lik ıaesryetlenımi 1rıeındilerine (Aırlrw vv) ye verilmiştir. evtlt muamelesi~ o *- r:ea beo aimıdi!., IJUlbr. Bu ma'fl •fatura et)Y~ Bay Sedat Ç.umı·alı (Son ~i.kük 
1MUik etünuıDiı8 ._em Bu- ·~-~~~~~~~~~!!!~;!;!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;!;;!;!~!;;!!;;!!;;!;;~~~;;;;;;;;;;;;;;~;6ı=-ooo~~m~e~tre~;uz;·~ıo~lu~ğwı~~daG;;;•;r·!-j ıere &öre ııerhiı , e- i.zahl.ı l\Iıl • K _ n yapamagaıug • -..n QI-- run Ka umı) isiı111i bir eM-r ,...._ 

daikikalsnia yamatrabrSI- T'edi, bu &ihirkir kelimeleri "Yali S&Mll" a lDdell Dedi. Elleıinı açtı. KoU:umı ıctıni \e satısa çıkarmış&.. 
m . Ben. dür. t1ıe seçip tekne- işıtır işitmez bfttUn bu. stinicü uzattı: Irelikebede kadını tut· 'l1eıwC BMai Jlr 71 

.. , .. h<hnnı --··"' IJM'tJiıp -...~1.- tayfası arasında şanlı yabıncı- s maya h--- Ç k d ., '1..:- ı ;; :-~ sonrar dü:: yı, evvelce, Dftfmio ol<ı1t asfl A v A · s tıed'"ka· 
0 

eıa •.11.">Y c 5 Incj sa~ ı ı re, kulade t ·mı >tt 
mn ~ ele aldlnı ve bu- Mıırki'nia Mlilıe. gidrmek şens vaaıye. re dınlann ba. dı- akı ·ıe çıkm1$tt. Ta\s'O'e :!den 

nu 
- ..aı...~- -"--·- ~-- fi i,_ tıü·"~ ~r rekahf>t baş- ğııu göriD\tştü. ll'a.k..,.t Markiz ,--------·--.... ~ -,,-... ~ -u.a. - ~- Yorisaka Sadao bayılmadı. Da- f 

lef t etim. ta.yf81UD elebaşllan llltsdi. v .... : a M l'wtf ı Az'> •• • , ıı ı·--- .....-sllllllllJ ima ayakta ve hareketsizdi. Venı· Sabah 
oldllkla!'lll9 .leanea.t geıtirdiğim • • • .--- -· "' • - :. Sanki ~uvara çivılenmış, çarmı- ı • ' 
i:ki Mal~ mr. bir fildişi el öpülmeye uzatıtdl, - 56 - - ~et büyükü bir savaş. ... ha gerilm~i. Sapsan idi. Bir- ,~.,,.,,, 
ıye devirdim. Herifler iri ya- Pomgadur salonda, Ev11rd pi- Fakat bu sefer J!Jlelm, itlnah Rus ve Japon filoları arasında... dcubire Ul.amlŞ gıbi idi. Felze ABONE SEDEt.1 
nhğ'tmıfa miaz 

1 
ı9'p ttilıt ...-:te ymoaiJde altın çes eewıti ayna parmaklara dudaJdanm dolnm- Pelze tek!"arladl: lJaüs ~mu idiaia?. tekrar : 

gü ._ ~bir..._ eWu- arasmda aiç ı ir şay değışme durarak nuilt ctmıleye hü: ce- - Ben şunun için geldim ki... Nefes almak ıster gibi ketı,D. - Öldüler. büyük bu· şarı ve 1'1lrtlip• lantıtt 
gt mu goiiince ~ aJaslar mışti. Cantlı ~1"'ien gö- vap vermedi. Ve genç kadına gözlerini &. Markiz Yorisaka duvara arkw şerefle öldüler. ........ ,. "'-- 81'0e Ki't 
v bana 11a.rfa koJID't&ldll miŞ. neşin şuleleri, her taraftan bir Bu slkAte hiç dildmt etmi19 .terek sustu. Giniik. seuia ve hareketsiz dha- Dedi ve başka bir sin bulamı- • M'U• ,_ .. •• .. 
idil bir oalil••'*-' ftllldlf llzlyrua bal\IUI ""91"8.k ve ren· Markiz Yorisaka D8'8 içbadıe Kadın gülüyordu. :n.kat hic. )bııo;rdu: yarak swıtu. ı .-&• 4la ., - .. 
o .l.Ca.ltlarki ~•ı 'et girenk ~i~Wn Ml'T>ilerek LlOI&- ce\l'ellellk ediyordu: §i1phe yok ki Felze'in pleri • - Hayır. Henüz haber ti- Bwıun üzeriae boyalı dud&k·ıtııı•'•lıJ•M-• _ _.--.ııii ... ,_ıiii--...;·-.. 
ku:aw•fıasrm 1erdijlm wn ti bir wPett& dajW.~u. Fe!ze - Ell, gerek ben, gerek lli&o sırada ağzından dalla aarilr ._ _, oJamwsını~ Gayet büyük lar kımıldandı. Donm.q ve bu& T & K V 1 M 
hepliı ~ ~ ......_--. bo çiçeklerin artık eakisi gibi tefti Hollrey, slzilı geSint1lerdalr rak konuŞUyordu. Birdenbire bir savaş. Tabii çok kaah B- tıl~uş- bütilD. y.ür.de. y.a1Qı& b• " 
me iirıai ~. milli kira.:ı aga.i;larmm kopan\- nihayet blkacatmıa bnl idik. ~ giiEl dudaklıma imiJlı. wıt, birçok. yaralılar var duda.klar, yawm iki matem Ji.m 

v • ~ telma -- llllli dallan aeğil da, Amerik~ Çok uzalrlara gitl:iuis mi! Çok den glJlmseme silindi ft' yaam Kadın Jmnddamnı-ve hilıl ba&ı gibi apa~ık duran gözlerle 

.-.... lT'I GON 123' AY s 

......... ır ay-- - Orside1eri ol~ dikkat Et- yağmura. tutuldUllllS mu! Gl!llll küçük gözlerin~~ .&. .... aMn1yQl"du. ~ duva- birlikt& ca.nlıya benziyorlardı. 

.~-~ -~b~ !'!~ ti. Birden acı bir surette 11- resbnler getirdiııiz mi! llemea ler elldite U. çarımda. ;:-::: ... .:.!:: dom--, yttzn.riı ~.,.. W"&-"" :r- v---ı., ..-t.•• 1 ..a f -·~ ~ unu -Resimetmi? Zafermi? ... 
yerdim. A.ç1k d«ı:ize .açı)aıbil.mek şlnft · JUID ... _ ı- IBd CCJiA. - Ne içiu geldinis-- meg-um ha.berclye vermişti. P'elze 
için ~ anmndaki bu dax - Kımbilir, belki Amerıkamn Bana hepsini ~ tmtt- Psbe tiiliin iri dUğtlJDlıeft • - Çok yaralı var. . Bu yüz.. - zafer! dedi Sonra teyit 
pçittm btitUın, sür'atimizle g&- t.esirt. :.atat Henert Fer- ~ asmd-. süll. ....... w*IDda ........ l'VP Jli VllumtBh.tL etti. 

1361 
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1942 20-
çerken. fılJr tHlyli Mjıeıım g9911'- gaıı hiHd llir _. yqıma bile Kadıar 911Ömiadsa daha ~ gebre birdenbire dCfltf' ft ta11 Kadtn ~ JtıımMe-cfi. - Kad ıafer: Bü tın Rus fi~ 
elim. Getjı411la ~ geqW de nail ol..,...& kar ke•t44Bilh 'OlııMındıl ~ hir Asyalı hali aldı- DOrt sam. -Ve Marid Yen.dm losu mahvoldu. Bu filoda enkaz P A Z A R 
mtt+dftioyetle ....,__., bl- P~ yaJdaltı ft mim. be üstüne &:ıbe ilJ.enmiı mtıa- ye, dört dafrib kadar abr Mt llit titlmledi. dan başka bir şey kalmadı. O ..... .. ..._. 
raktlk. Teıme zan ve tahminiını• mhri ~ye,.._.~- Hnden bir Bipi•~ Lam l'Glıar. ti. İilcectk SMI ot6ll1h ~ - Vfa' K"iıneMam Beroo.t kadar kahraman insıının kanım 9'SI .. ,. 
den fa:ı,la su ediyordu; Mtlıf., ~ na&, Qıl'tlt&~ ~ vazdl. ~- ltllllt .. ilderta Fakat artık lll9 teımllm etmlt hgaa" Mıtma.sı hop gitmemiştir. Ja- a./FS Yaatl kM1aı' fazla su ediyordu ıki Jı&. baktı. Unutmadığı. şaknk 1111 tut.t.urub:a'Wf tililJdeaı bir ballık -,.rl• ._ ..... .-1ı1r-•• G& liapaJrlan lrımtldpnmetlı. ponya, ebedi olarak muzaffer S.51 13.lt tr.03 
pimiz_. mvwıtimlzle su bo- ta.th bir seı:, bir kut sesi gili, ~~..:...:~.~-~ :rıherü••,..., -Yaııııudı•ar oldu. ._.. Yata llllıü 1ııJto:ıM mectıartyetmde kıllı· arkasında. birdenbire safa 8ll- ..-~aııı•nua• .,.,.._an - Ne igbı ırP J•••!.. · 1'el9e'ill hojaamcfNI kelime- Sapsarı yanaklara yaftş ya.. Ja.H J.44 '1 M .._. 
~ diniz cftmleoini tekrarlaat. Ba aı.lanıı boyun& gar. =· .._ 8'11Qt elııt* )Ulnzh ler w ~ V8.f kan çıktı. «U v...u Bari. d& ~u inadı- cilmleyt ilk defa bundan .ıa ıaut-01-tm kıyafette o • tlt: - Hepıi ;ranlL- Vailm im' Dar ağzı, 9.llJlI ha.nn ve sakıntls:ııa.o •. c.•-a.ı •• so _____ _ 
na fe laşlyoMu ve gece yan- hafta önce aynı ealonda ._,. lD-. gödlul~ 'ble - Size IUS sBylmıet IGm ımett.e yaralL.. · bir sesle· - D t K K A T -
..___,. i ru girdlbad ...,,.ı,,ı~ al- mışti: :l'e19 il defa ...... pıldim kL .. dlliı. . .,. Çu .. Şlsm :Milthit ke9ııııe çıkm•k istemi.: -Teşekkur edenm A yo ... 
,.._. ~ _.Ah üstat, n w,18 UZD cimlesre '-81aıil: •NtindtlııaJ'lktıir•W11111da.. ..m. Dkt saııiJe daha, g~ Ve Felze bu suretle 1zın al -
dı. jetJi. bir ya.ğmw' yatıyor, müddet beklettiğtmden dolayı - Baı fUlllla tdııt. 1 P &• ld- Bir ipek bmaşrs• glrilltu.I ._,_ ...._ p.a alQaık Wr rak seli.miadı ve kapıya o 

an ,unp1ı1er ı&l Sik sık ne kadar mahcubum! - 1DNt, sisla ı' fnf gali *11. l'albGell _....,. J'ı sı _.... priledı 
&Jd.nb byOTdu. Beftltet v m Ve d ima eskisi gibi pl.t'WE menınuıı eldnm. t:U. Yerde kablL - 'll8w (Arlt81'1t , r) 





~ ~ ..,...,,.. , ...: .... .,., ....... ofmdi. 
. Bütfln ~ t - Dar bıka'ım .. olacak? 

mtıeadele bfa De °"' 'R11lt, tBki hamleıertıiı ~-
kuv ttC:t. efırbk, clııw- ~ Şimdi bamJeyt Kcl 

hep bunlar ld:nd. derecede iıfemlt ~. Mmn!& Y<;rU
wmtala.nbr . .Asıl wmb& meld.dır. le. el ~, tırpanlar vurarak 

~ lrahcam~~- 7 :.ıı:: "'tat-a• tatfyor ft, ~ kap. 
a..-.ı.-...ft ~ ..._ ~~ -ı malr. tı;m. ~. Yöriık, 
--~ uı.r ~ ~ - ~ wMal!ıııaya dDıumötttl 
randımanı a olan .mm.. rilliDa ._ bal1 emı eeYenleri ~ 

da-. Pel>liva.nh'lc da ~- ~ ~ Hedtea biribirine: c Whneık, kuvO!ld olmak. oll- - :Ne oldu 1'u DO~! 

lh""D>~ ~ ~ :: =.ı':a ~ y 1 

aııa.k, Clllll evwıeD. NllllD ltcr=ek - JUıi. Memiş, Dırtiğt1 de ~ 
-.e~~~ JQ.zımdır. karacaJc ortadan .. 
~ ve ı~ten ~ - Öyle &.ruk.U 

ya.n kaleler bile çok bn dök- Yörük Ali, rırsaiork.~Uuyordu. 
metlde zaptolumırla.r. İçten fet- Hasmına. oyun vereoekti. Hem 
lı<>lumm kaleler ·k.a.Dsız ve u mh de e:n istediği oyunu .. Bclkı de 
metle elde edilir. •N- ı 

Yörük Ali, niba~ K~l Memi- ~ ... paıı;.a ••• .J~~ Kel iMemi~. küçüktc•ı1beri çift 
ui, i~1.en za.ptetm~i. Ona öyle -.ı"acı idi. Yörügu~·· de ,.;~t pa<',a-
luaınaat vermişti ıld, ıui.lk Memi.- r-;. ....., 
..m ıko~ 1,..,ı_..-• .....,. Haanı· Y-• d.ii§.ürmiye çalışıyordu. Hele 
,..,.... wı..ı..ı~ hafif hasmının paçalarım eline 
lllll oyunba.zlıklanııı rr.orlia. bo.za. seçirirse yüzde yüz mağlup e-
W!iyan:iu demek. ~ kaıridi. 

Hatta Ç&zgır, bOe tMı 9'e ~ Qı1*, heyecanlı idi. Okluğu 

. ' . 
~ . .... : ~ "" . . . . ~~· .'~ 

Baş, diŞ, nezle, grip, romatiZma 
N111Jra1Ji, Kınklılı .,,e Büt!Ja Ağrılarınızı derhal luser 

icabında gCınde 3 ~aşe ~hMbtnr. 
~·~. ~ • ~. ~ ;.'. ., • • :. l • • ' • ld ' .~ .... ~ ; :. \., 

(~ v ~C~IK BAHİSLER.) 

Avrupada ikin e h : 
HAVA CEPHESi 

Yazan: L Bedri Celasin 

İzmirde tarihi 
eserler araıbrımı · 

bmir, <Yem Sabah) - Şchri
mh~e gelen İstanbul AJman asarı 
atika e.natitilsü miıdürü ile Mü
zelt"r müdürü Salfilnıttin Kantar. 
Eft:s ve Piriyen taraflarında ya
pı1aca.k nakliyat ve tanzim işle
ri için tertibat almak üzere Sö
keye hareket etmişlerdir . 

~ Çalık'a, fUDlan el>yle:RUş- yttde d\11'\amıyol'du. Oğlu. M~ 
mişin karş.J~ınd~ ideta. durala

- Bu ne biçi:m İl Çalık?. He- nıllfStı. öncedeın gilAN .,u·ett.e ça- H arbin m~r gör.ülmeei i-
rtf ht"m <;a.prazd.an vıe h«n d.e lupyorken ·ve, Mamı.nı istediği çin ~yle.nen bir ı;ok söz. 

Bir Ofis memuru 
adliyeye verildi 

Ka.~tanıonu. (Yeni Sabah) -
Kastamünu Ofia· m~murlann· 
dan Bay Nusret, ofi'ı; namına 

le bir r~phe ~s. ~fü-Jer mi? toplanan hububatın bir miktarı-
nı k<-ndi h~sabına hariee satmak 

ıaann~dan :ır.orla kurtuldu. -........ ... ı....~~'nrke.ıı ,..;....A; m:t..ııa.- t~ 1 1 • -··-· uwwı '1uu""' uu .iÇi" ve ya..zı mıı:ı ya;,,1 ar vanhr. 
S::ı.jn Nazairf .Boukısııe'dt-ki ·ı H.ff 

w ee 

~· 

T. İ Ş B A N K A S I 
1942 IKRAMlfE E:li :t.aşıf lf'*bbü~ler t.aarnı.zi birer ~~~ı:ıji'. ahlJ'larak Adliyey~ Küçük tasarruf 

ke.-:-if hA.l'E'keti r.oıdir1 b1mu bile- · h I ı .a.t ıocw Liıalık; = 2ot-0- Lı.ra 
n'.t-Y.ı;: ~aın.ı.: g'Ördüğü.m\\z ve Zeytinyağ• satışt esap an 1942 • > 1000 • =3U00.- , 

= ~: ~ ~ :::. faa.ya geçmiş, hati.mw..ı. ııırnan Bunlar ar;ısında "lıf.lrp in~nhk 
_ Atu' bastı Kel 1ı1eoq.. vıenneen$. K*'1 M~. örle a- için bir ihtiyaçtır. Harp lerak-
- Töz1.ltU.n samıaaını bö~"''" ç.ılnuş. öyle imanlanmı~.ı ki. iki- kiyi doğurur,, cüml~leri kayrle 

,.. debime lfint horozu gibi çırp1- değer. 
.,..,.,.,,.. ve &)'9ğa. ti:alkll:Wı.. aıvor, niı.ra. savuruuın._.· .· - Neden acaıb&? "' .r"''rn Biz bunlardan bAha;imiR vo 

- Bir teY diyemem .. Demek - Hayda. Yörük bel!.. lllet4leğe uygun olarak "ha.rp te-
X,..,,. ecrt geldi. Zates bu, he- - Hey maşallah be!.. rakkiyi doğurur., cümlesini "ı.:n.· 
..u -ı. ..l~- _ Yörük de mukabelede kusur buk d-Oıh•rur,, .u-klinde ele ala-
PL ,,_.. bviWı. Ağır da.... tııtmi~rdu. o da '"PlnıarGk: o- ...-- Ô)ie .• Fabt ~fle ~ JH~ ";t6 biliriz. Ancak bu ter.ı.kki yalnız ' 
lfi ..-U.. - ayda Memiş lb&!.. )'Apma bakımından değil, a~·ni 1 

u...ı, ...a..;.._ 
1 

- Hayda be!.. 7.am•mde. yıkma ba.kımmdan da 
~~~"; . ...r- •HWI 11981 Diye eeeleniyordu. Çalık, ku-~Ta..,_..büA ı..,._....... ·...-.f 't...-.1..a- nmtu~ dütııufu;.1.ü. Yörüğün böyledir. 

.. _ -.z -. yüzde y\iz bu güre$ ~tkaraıru- Evet; barış zamaıunda. &en~-
l(arlmaı lramwJı 

- Sıkı bboom'ar ~·· .. · --------------.~ 
HER SABAH 

Şikiyet edelim 
tenkit edelim 

takat nankör okruyabm1 ••. 

~ «min olmuş gibiydi. lerce ba!'jnnlıımıyan iış1er ha.ı-p 
Çıa:,q,rırla deırtietiiy0t'du: . it;in~ aylara &lğdınlabiliyor. 

yy...._ ı ~.-... b .,.a... Bu h~rp bıs~hyalı iki buçuk 
- ~ ... ...,.ıt~i\ıı. u Eı ..... eşi ~- 1 lıııııııruW aca:k ll("flf': o uyor. Bu uman içine x.ı-
- oy kad~ ~ o) *nn olu~·laı:ı bir dilf}i.iniinıek ya-1 

~anlıktır bu... ~:~ 1 P
1 

ıl1anlardaba· n başka, yakılan. yı-
- Görm.üyor mu9ml; uı•~ tı an Ye hrtlanların tutllnnın 

ile?.. ~ehşet ~e.~~~ bir det·t'(·e<:ie oldu-
m_u_: .1. H-~ · gunu goruruz. Bıı kayıpl~r in-

- •ıx:-ou ac;.u.ır.. =e btra7. ~- l . . b 
lıaiı ol b:ı.kalım .. Memiş, c>nU ko- san ar ıçın irer hay'l.t varut~sı 
'-- ~--ı~ olduğµndan oolarla beraber in-
~ .atmY yeneıne'ı\... 1 k 

( ... taraıft ı .... _,,,..., _ Yenffllez amma., Törü.k de ean ı ta. zarar görmektedir. 
talı ka.r<,nla.rı ara.sında adet ol- \ıi:r ~y yapamıyaca.k.. Bu harbi, baı;.ladığ'ı •tralarda. 
muştu ve blitün bunlar kafi de- piye 'konuşu:!~~:1 !,.~ .. ~~~ ı Ye deva.mı et1mısmda diğeJ· harıı' 
ğilmiı:ı gibi Türk .§ehir "Ye ka&ar Bl'IŞ!n çapl"'..AZ& 6 ... ""'"'61, .ıorugun l<'rden bir t:ok bakımdan faı-l:lı 
balan yer yer düşman iRtilWııa aldığı gibi yW-üdüğü görüklii. götmekteyiz. Bu farkl&rdan bi
tnaru1. J.::a.lıyor, harp .zenıinle.ri- X<>«. dev Mf:rniş, hasmını kol- risi döğüı;ıün tek cepheli olarak 
•İn sarhoş naralanua boğula- art. erıasma. bohçalıyarak smı- devam ettirilmek i~tenilmiı;tir. 
Ntn Tilrk anasının ve yavrusu- m.kı yüniyontn. Yöriiık Ali, Propaganda. siyasi ve a.Hkert 
nuıı canhıraş istimdat feryatla- 'bıuımıloı ytldırmaiç ist611iyordu. Uıaliyctlet• Ye hıırp uımlerindü 
n karışıyordu .... Ona. daha ziyade emniyet ver- bu ar:1.u hakim olnıağa çah~ı-* .ek ff, ~ koşmak için. yüz.. yor . .AlmAnlar 939 A!?ustos ıaoı:ı-

Bugünün zor 'Je mahrumi,etli tk yftz prantisi olmıyan mtıka- Ja.nndıt PolonvaYa taanuı: et.tik ı 
tln.kikalarında: tııil oytaa P"meme.ie karar w.-- leri vakit lnğillere ve l'ran!m-

- 1914 harbinde bile bu ka- ..tfti. nın kendilerine harp ilan etine· 
dar <;ekmedikti. O zaman harpte Y&-Ok Ali, tıılQ. ~..ektl. Me- ıile karşıla.ştılar. lı,akat harp 

bıl<lıg.mız bır ~e~ v~rdır lli oda. Ka.staroonu ıYeni Sabah) 1"KRAMIYE PLANI ı > 7:.0 > = ltiOfı.- ' 
Batı A"rupadcı jJnn~i bir cephe- y 'd ı.. ..# d ld • ı • MU > -= 1600,-. , 
nin bulumhığud\lr. Bu cepheyi m ur. ~ır ıaı~ın a e ugu 10 > 250 > =-= Ue»..- , 
a<;an da hıgilı:c.lt·r dtgildir. Al· Cibi hııi-RdR. dLı,· zeytinynği S6r- K&ŞIDEL•R: 40 > 118 , =-= toOO.- , 
manlardır. Hatti bir vnkit!tt best olat'ak ~tılmağa başlanııııı- ı ŞuDllı. f 'lhJı'ıs. 3 ~ 2 Uda- N > IO > = ~.- > 
l~giliz a.daJannır. hhva.dan ışga- tır. ~ tarlb1eri:ade ya)IÜll. ıoo > Ja ' ..- lMK! .- • 
h~dm bıle ba.haedili~•eırthı. O va-, '!!-~~~!!!"'!!!'!'!!!!!!!!~!!!!'!!~il!!!!!!!!!!!!!!!! 281 > ıı > ::c:: :aoo6.- > 

k~tJer A~anl~r ta.'J.!Tllz.da., İn- bin met.rt• çt>Jik ağ germr.k miim llm••••••••ımlliı••••••••••.----~· 
gıH:J~r mudafaad!i. ıdiler. Şimdi kün değfüUr. Bn ağ an<'ak dafi' 
İngilizlf"r u_ır.r~zc. g{·<:ırıi~J'"rdir. I silablarb. ve tayyar~ye kaı-şı '."!ll-• Kaçırılmaz Büyük bir Fırsat _ .. 11 

Bu. ''eP?~Y1 hırt> 'ndirme fikir- ta.v~re ilt: bır dt-rf'<.'eye kadar y A L [ . A R S A S ı~ 
l~,ı1 .t~gı~z ad:ılannır. 1~ali rık- mlimkür.ı. ulur ki bu da bu ccp-
rı g1bı ~! kalac·:ıl!: henirı lrun1l11ı,nJtCtaki ın&k~dtı. 

1.şte ıkı S("nedir Jn(!'V<'Ut hulu- hi:rmt"t erler. Huy.ll<,fo.re Bey..z Park luııf'•!iıııd.a ~ 'Yft9tı( ruımtlf' m ... rof ....... 1, 

n;;..n ''• .muhar.ebeJen ~.l.Lli.4n ;,.1- Jki_re &.'\·r~u .. ı. fıtr; iki ('~phe <le• He it1i:-..lir:ddci yahnın ~r aı.rı tNhJden iırt.~nbu) DörcUınr.\L kr. ıt .. ırt.-
nı~n \o;t.,ıF.a? '" sakhıl~en &lı ,.~yıl14r. lic.Jy°f. ~ynlmaillğı tak- ıamfıııd;,n aı.;ık arttırm. w 4 M<ıyıa 194~ P;ı.,..;ırl.esi gtınil ~ .. • 14 0

.,,1 

A~rup-ta~kı bı, c·f-p1ıt hava":ıla- ditdt dt- <*vlıt gerisi miit-e4'Sl3İr Hi :ııu kad.ir s:ıhl .. rngı ;lô\r. o1unı.1. Dvs;v:ı !':o: 942/ 829 M~;ıhn~ı: 2~ııı·.~t 
n ır. )(Jgııda ~har ~.an-uzla- olur . Jfjt..tı Ro1=;t.&k ve PiL<>en;ni:l .- D'lf'lrt"dir. •••••••••millllİI 
nııd~ bnh~dılirker, bu c:.ephe- bororG1dımk11JD? kk~ Bath:ı ·- • 

~~i.!f~~~~~~~~ı [~!;r~&~l~"~;\ ~MmE!:fll ''~ ha':'-"k~tleorı btı Y.:.cfa . .r aı.;ık ~~-ı M ~urrut-J yıkılıyor. Hcı,\•a ı~ ·--- ---··-··--··-•••ı•·-·-··-
kıkre ı:ıkı~af ~tmeden bı1E: buna tflbhgfonndt "şu kadar - -=== 

"t altı ..1- ..1 .. hi ~ · "' · "' a ar R 1 Ş(<rnı . ~~ u:ı • . • tayyare füılt>rine dcinınemiştir.. AD·YO PROGRAMI AKBA Kitabe,,..ı• 
~vet dıyemeyız. Hatth. tıugünku 1 t.aVYart diiuilıüldü' ~u k d fRAoY ~ 

BE:lkı. bır luırK tt'prıt;S1 Dogn f•timT~lt•ri •'ni!suı uaha az tf'~irli ... 
c~~e8tne hav&. ((·~~~ kadar dt-ğildir. - : 
te~n: ~en_ı~z. Çünku t:4hJdm~t ~e ımd&:r ~rıı et.-eği bilinmiyetı 3 MA Y lS 1942 

1
• 

ve ~ r.nı ~nlahlara dayarı:uı mu- bu na.rp !-<Orınnda. tar·h . . b 
drlilt'r kendilermôe.ı.. •·o): fü;tü k h · . . .. 1 

) a.r.ı . r- a.:ıo Pı 01!1-..rıı. Orkeı.tJ:ı.u 
km"\ ~tleı·e kar.;ı kuvabilirlo: r ~~ :.u.~ac,'lı~~ illt il!ksck Z3;YlRt J 1.33 Miı;LJ 18 4Cı J.' .. 511 
Bu~Untin k~f ,-'asmi.lan kanıı~ ı~· ~:~ ı.:a!anı:·.e .~!.:·1 Bul hste- 1 ı.4 5 A)arag ıe.llo AJ«ne 
. d h '- .1 • .;:ı_ la . . u ..... Lan arının 9 oo Hnfıf sın a. asım nf.na.y. llluab m.az rakamla if&de& eklidir. 0-....1,ı\ . 19.'5 At K~a'Uı ve () t 1 M Ut .-.. 1 -.•UU ..... sur; Evin aıııaU 

· !na 1 .a~~· 1 eu"- ı:wa hltl'JI ,,ğırhğırıiD c;oğu bavaeJhğa 1'.55 Mu7.lk 
lru"' etlennuı lrnrau~ındai. ~ on 1 yükJetJlıni~ir. ' P;ırçnkır 

Jlenkalar <'...od• 
ANKA&A 

Her dilden kitar.ı, mecmua, .;. 
ute ve kırtaaıi1e -~ ,.m; Ht.ı 
iliıanda kitap lıiparişi Vtı •l-NM 
kabul edilir. Şubesi ,.Ôhtur. 
Telefon: 3377 

idi~ ~imdi harpte olmadığımu mtae, lmnıet ve İD\JH1 ~ Polanyada tek cepheli yofJlhlı. 
haJdP daha çok sıkıntı çekili- hsllft' fıoe.t edecekti. Yöriiğü, alt- Bundan som-a. ba.tı A\"ntpe.d•-
yor! .. Derneğe aı;uları varanla· ta kiMse ~~i. Demir gibi ki diğer seferlt>ri hep böyl~ yap- E k • y il d lUO Pr .. ıram '1 Yazhğa gideceklere' 
ra sadece: ~l bir pebli:Vandı. Alt4 de- mak fırsatını buldular. Doğtt s 1 1 ar 1 M' . l:?.3.'3 Oyun Şı rkıl:ır H K 

- ÇekilMı unutuluyor; lwımen ğil ~f'k, oyunla h&<mllfll ye- güneyi Avnrpft.daki hart'k~Ucri . .a 1 
• ayıs Ha\•ı<1-rı 21.00 Koı-ıut.~ -j asır oltuk 

Tru1r1 O günleri tekrar gÖ&ter- nereli. Binaenaleyh, alta d~- de böyle oldu v·e nihayet; gele- 12.41i Aj:rn~ 2' Hı T<"l'ıtt>il V8 mobilyanız t 
me.~in! temennisile mukabele &- mekıterı hi<' korkmuvordu. cekte Avrupanın siyu' durumu-

13
·
00 Tilıkt\ler ı2u<ı D;.ıv her yerden ucuz 

..ı.<ı.15 KuılUc!j)(i;< 

20.3{1 Kıır:~k 

de<·eğiz. Filhakika bugünün bel- Kel Memi.ş, bir ~.a.n bft' tı&- nu ta.yin edec.'f'k dofu cephtm a- 14:.io 5ulon Mi!?.ı"'' 
h; i•I.,. iet.mez güç"" bi~ ştlp- '"basnan _..gibi sünlli. Kli&- c;ılclı. Bu da tıpkı diğerleri l(ibl 1 ... """' •...,. •yf•••l »•ykel,,.ir. ı........nne indirili3ini .,,..,. .. , - L.tanbulda' RlmJ"'-'.l'l 
hesiz mahrumiyetli durumiyle ~D ki.nnı itmama ~alıfjl- t.e.lc cepheli ola~ktı . Fa.kat .ı;e· petlttde ~}tlı bf'.kt-.rler bulu- and.ırc.r yuı y1rmi, ~"Üz elli kh %2.3~ Aılo)tte yokuşnndn 66 No. 
o korkunç ve !elr.ketli günler a- yordu.. hitat.kuma.z Yğrüldr~ ~en eene bitirilf'.roeditinden şim nurcfo. Bunlar. t4i~1ahtl~rin ge- lohık Ma:ma.dRdılaı, kan ;wıne- lll.M PHJ~ı•• ?1.4~ Ptr.11ıan AHMET FEVzt'n:ln raı:.ında hiç mi hiç münasebet tıeğe gelir miydi? Nihayet ka· di Anttpadn ikinci bi"r t:~phedeo tirdlkl~ri nezirlt>-rdi. ler vard:. ııı ,O! Dens ASRİ MOBb...YA 
yoktur. Bunun aksini iddia. yal- an dibine 'ft Çabkla Çax.grtıı bah~ilmektedir. 1 En 'büyük rrt'r.r,ir şuyo : Be.nek .B~ynım ytırır.e takım taklavat 

1 ---------~----==--~....,.,y:.:.8...:z.::aaı:.:.n=d=an=...:al=J~n.:17-:..!~~ 
nii', hakı:ıızlık değil büyük bir önüne ndar uçtul.a.c. Y-Orik, Gerçi RURlann iatıeğt bf-lkl de m kara tanık ! Böyle bir ae. gıd~rlcrdı . .tn· gidt>nle-r. cukur j. insaisızlık ve nanköklük oiur. ~ -*. yatt.ı.. İngilizlerin karan ve belki de zir "ötürtip orada lrurban M... k112.a.rw, (('.8.ğ:. hazır:uı~r. <;alı slanbul Defterdarlığından: 

Hatalıu-\lan, bazı teskil '\l'e ci- (Arkul .,..,.) Mihverin aldı~ dttrum tlzrıfoe nin her dil~ği yt-.rlııt ~ır. m\1- (ırpı toplarlı..r. atel}i vakaıfaı., 
brı.YJann iyi işl~~en., Afrikadaki oephe de baJ!An bir ra.dına k.a,,~urdu. ter-.cettkrl lll!tünt otui"tUp dol-
Fiyat Murakabe Komieyonla.nn- BUk 1 t b 1 tarafa bazan diğeı· ara.fa geçen. Veliefendi çayın (~ıva.nndaki ı:na., aside. (~ pi~rmeğe başlarlar 
da, ta..-,e MüdürlUklerinde i4le- rat YB s an u ~ebbüsler oldu, fa.kat bu bir Yılanlı Ayazma Pf'k ~hret al- dı. Vfl n<• kadar .nefis ve ~~li 1 

rin matlup silratle görillemedi- 1 uy Avrupa cephf"8i değildir. Yalnız uuştı. Bir Ma~•ıt= gi:nü, fstan- pişirlıierdi. 
ğinden şikayet edebiliriz, naal Futbol şampt'yonları ona. te1Jiıi olabilir. buldaki siyahfler burada topla- Kolba.,cu ~kmıulr:C,'&., diğer Hiya-
ki ediyonız da. Lüin dilimiz nıp bayram yaparlaı·dı. Nmra.- htler d<: oııa İfltJrak eder, Bodon-
varıp da ula: ""',,...... lki>Wi Bir ~1~ dan Çoban~esi ~bur oldu, go'nnrı nağır.eieri dt bune. karı-

i~·i~i1~~!,:;,,ıııı:r !:....ı.::.:'~, bugün karsııasıyor A ı:=.r .ı!~ t:uı:.: ~t'ı:'.':::.-.:~;; Qf buıılardan ·- :';!.~~::.~ \':,)>(,.:.~.· b't~~f'. 
k .• dar sıkıntı ~kmem~! kuwetlerini a.yırmağa zorlamak: 1 Mayıs günü. ~hı~ki er- me ıle okunuyormus gibi l'!Öyle-

Tepkwp~ Serayı Mm•f"l:!n,oto y~pıın]a..·;.ık (!}293.83) lir• kf'şıf 'i:H-dt-Jı• ,..,. 
Mir işi 1 /!)/~2 Ço.rşaınba gunü saat 15 d«- Milli Jıın1 J '-k M d'" • -'· .. . -· "' u ur.uıt••< ... 
mı.ıte,.-.ekkıl komıı<,..ond ~çık ekJtiHrrıf'ile ılıuwe edileeekt.ir. lluv::ık lı;;I M ııv-
Dat (fl9~) lir~ırhr. 

lsteklıledn • • az bl w;ıh'hu1ttc l lıtıO<l li.r1ılık bu i:,e be,n.,.er c. 'li tırı-
mı ..ı . :A. . ] • rlfl 

na .. ~ıl" .oui1H' erinüt:r, <>lınır.ı:, H~ ı ~.:ı l:n•;ı mı.iı.t.eııldtil lııl;m'nul Vıl.ı"' -
ne .1>1iirRnl;.tl,. ihale ıanhmderı tAtıl gimleri hariç (3) gtiıı E'\'\/ı>} .. ıı~ 
~ı ,~ ~t •t !l-42 yılır.ı.ı P•t Tir·arM Od •• .,. v~ilcalaı mı ibraz etrnPlf'Ti muı. ı. 
dır. Keş'lf :ıo<rtocııı1e vıot:a.ar ımiY1akı.M f'vr11h ı ırıe;ı;kôr ıni.idurlllkt<- goı-ıılet 

(47bl>) 

Oiyemeyiz. - a.., Wwlı 1 tıırıOlde- i~in bö~·l~ bir eephe.niıı. ~lm•· kekli. katbnh, yavn.ıiu araplar ner; b turk~. Biyah11eri col't.u-
Arada hiç bir fark olma8t. kil rtmesiyle kabildir. Beşiktaı,, -.&nı istiyenler vardır. büyük bir n~ ve ~vir.ı•;le bura- rur! ~'t;~ennde otu?Daz bir half: ı•r•••••••••••••••••••a••••• 

nıi11i ~eref:mız olduğu kadar bir Beşiktaş_ Galata.saray maç.anda Alma.nlar İngilizleri 940 bttha- ya koşarlardı. Ka.cıınlar, beyaz gf"tırırdı. AraYf.., 7lll. zilli ma~a, 1 TÜRKI Ü 1 
damla kanımız .ı;. ayni h.-.i- pl!biyeH ı..k edecek bir oyun ımda Franııa ve ~lolka oıdıı- yeldinneler giy.,.!"' ork•kler di d•f 1'- g;,.."'k olursa, bütün Iİü- YE C MHUR YETi 
yelle lnskanılarak şu ana baba çıkaramadı. Bilhassa gol<:\UUğü lan varken bile Avrupadaıı at- arkalarına be)~ c-eket taka.ri11r- Uin fü•!jtlf'DJrler. Ta.,arlar, eteairı z ı R A AT " 
gününde dipdiri, tamamiyle zin- He tanılan forveti sa}'llannı an- mağa muvaffak oldular. Fakat I dı. İçlerinde kıvır kıvır sac;lı, en- bir !,(•lrıM.e oymımaya ba.cılarlar. B A N K A S J 
de Ye sapasağlam ayakta kala-- cak ŞeT"ef'ın, Sabriuin uzaklar- o zaman Ahna.n oroulaP'ln!Jl •.ğır li ~·Uklü, dür. sJµ:Jı, -.hane iri, bir tarıtft.ar. Mamadadılar da: 1 
bilmi!"l olmamız az nimet midir" dan savuntula ~ tem.in lık. merkezi Batı Avl'Upadıt. iru. fakat akları bulanık gödü, bu- ~- R; ~ıba. kac,;ıba!. Allah! 1 ..._"'Uke, twthi; JMSS • &rmayeHl: 100.000.000 Tlil".k tiJ'Mıl 

Diğ·er taraftan harp üçüncu edebildi. Bugün bu ağırlık merkf".Iİ Doğu nmlan pat, ge.rd3l'l lop lop, ya- Bir aralık. Godya, dua gihi Şubf: ve Ajltm. aded.i; 265 · 
ya~ınn basmış bulunuyor. Bu ilç Cepheeindedir. Aradan epeyce naldan ~i%gili. lrul&.klan etli, a· bir ~y mınManırdı: 
uzun yıl içinde sivrilmiı, bir BiL siyah - beyub. t&krmm ııarnan ge<;mi,tir. İngilialer de Nı yukan. dört be1' kilo su a- - Y cla. bebekbaşı Ruhuna! 1 
ha.ı p :ı::cngininin ismini, ben bugünkü Rapid maçnıda muvaf Anava.t:azı ordula.rmı. ~tım,, la.ca.k büyükUlkte m~.şil'. bir kır- Kw.nr.ı. ı.ım, ku:iur. zon ! ı 
kenrti lıeeabıma, henliz h,itmiıo fak olabtlme8i i~n ipli. ~ilde Ye ta.hm terbiye etrmıperdir. bayı andıran kocaman memeli. Bu..W.rıgodf4 ; OJ>e wyle bir i-
d<•ğilinı. Ticaretten para ka:t.a.- te1?kil edilmef9ini muvafık ct)rii- Bu fırsattan ietita~ ed~ böy oturoukla.rı .aman. bir <Buna) b.Mk tutardı : 
nanlar, hatta bol kaı.anwılar yor\w.: lııı.vl- dt- ~e gi gi vaya. 
beliti vardır. Fakat geı;en harp- lleh.11~ .AM.; Peyzi, H~ .,..~••••·~~·-••••••••••••••••.,. ı Ayk ~ dt ~{ı gi vaya! , tfı:ki ayar ..,.e kıratta şöhretli bir & ,frd; ôm~. Qoçı, &bri, Bak- s o M E R B A N K A1,tır.Jl, l'.°'-'turucu bir şKil al-ınuhtckir Ye namlı bir zengin lsıc., lb-mhtn.., Şeref,. Şiikrli. ma.ya ba.şlayır.ı.t".a, siyahller d~ 
türemek fırsatını hen Uz bula- Bepikt.af fervetinin nndmum ağır ağıl' k0pürmeğe · başlardı . 
matlı. h bir oyun. 4;\lbrmuı.oı ancak Yerli Mallar Paza lan ~=.~n~~.ih .. ~. yet ba.balan ı 

Sözün kısası J9H Türldyem bu kadro r -· 
ile bugiinün Tiirkiyesi herhangi lMı aha,a ~-- Ya Berııı.uana ı· 
bir bakımdan mukayese edile- kabil ı&iiJoua. Y~ A~illkMlh~ Geytina! 

Zlf_111ot &nKMmd;,. kwııl.ııu .ıh "e kU1nba1· ;;ı.1.: t:ıımrrur 1'1f'S<ıJl}~rırıda 
e-1 a_f .) .. llr.a~ı buluııaıı lura ' IC'W'Qe 4 df•f;. çekilect'.k kur'a ne tt:>Mt•ri••'l 
plana Xt•ı • ıı..r~mıye d<ıtıtılıtt·a)dır . mez, çocuk ile devin aı;li. muka- ---...,..-=-=-.=:=======:::::ı:oı::c::::::::::ı:= Mle••eM.I Mtkllrıau.A--lea: Diye. tepme tepıne, kant.et· i-1 

. )'ct-e edilemiyereği gibi. Aksini DOKT~ •-s __... .- 11.aJm<:a.ya kadar oynarlaı·. 1 

iddia OOE'cekler biraz daha 7..İhin ---· "'f'l --· A rd ı·ye ki •ala nacak giibelr atarludı. Bu ~li bir i -ı ...... 
yorarak bir çeyrek ru;lr evvelki HAFIZ CEMAL 1 • 

1 hdeıt •ydlklan i~iıı. müterna- • • 

, ... --L.lnılıtf 4.000 Lir• ıı· '00 a4eC ...... -. : == :11"0. 
............ LMlt .. . ..... . 
• • l.IOI • -a korkunç günleri gö:ı:lerinde k ! 1500 diyen tepınirler, ve nihayet ta-

4 

• 

yeniden canlandırmaya çalışsın- Lo ma·n Hekı·,~ 1 . ~ ~ mı.dmda lirgir ~ • .... kata.iz, hU'aJI : oldukl&n yere • • 
lar. Ha.Berine bin uiiku··r _..:ı..,, .. k- ı ı ı diyeye ~tfyaç vardır. Bir ""Y6 1:drkaç ~ m~ ol- ~p kalırlardı . .,, cu"""" 1 ması da. c.ai7.dir. İııtııJıbı1 cihd1nin pilleri tercih ~~iM-~- DiKKAT : H~pl. ~ıno.ık ı. ' lıır ~ (tf"nt i\iUdt! !tO lmıdal'1 lfı .. pı 
)erinden emı·nı·m. n... .. --.... .......... _ "-·'-• 1-..:-:_ ~·y,ı;. ..hlbt .... c -• d ' · ı __ .,._ u~ ,.-,a:uıp.ı.oı·u.ı.w ~ hannn ti8t katmdaki ~)efil. ""' ...... et.idin ··~ıu •."1nıy~ ere 11\ra)ıliyo • 'kır~ t rle ~ 20 rıı:ıl:ı•iyl!! v.-ril~·f'kilr 

Şikayet evet, tenkit evet, Ja- Divanyola ı dliriyetine müraoaa11an.li1ı cııluılur. Nctrlyat MOdDrO M • ..,_: Karayel Kar•...ıar -..& di;rt delt. 11 Mari, ıı iladran 11 Ey· 

kin nankörlük aslô.. ... ··-=---------•! • 8Mıld-O ı yer: iH .. kir GUraoylar ve ' ~ -----••ır ••••••••••••.. A . C6'r<ltftı'd..., ....... .., 11tetıu.aaı) ll.:l'ı_. ... liil.·· .. "•ıll Bi.riııci1'11o11u\a wılıturuıJaı çe..a.ıilec--.ıktil'. ... ,._. .. aıimtıııı11S:mJJaa11Ezmrım:::İa&ııal1i!llll~:ı.wıas:ıı~:~ 


