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lstnnbul Tramvay ve Elektrik 
Umum M dUrJüğündcn fU mek· 
tubu aldtk: 

Yeni Sabah Gazetesi Y .azı 
S b:!Jhleyin er::Cenden Pelu

lavana vardık. Sırtımız

da elbise olarak bir panialonla 
parça parça birer gömlekten 
başkıa. bir şey bulunmadıktan 
sonra insan karşı.sına ıçüracak 
lnlıkta da. değildik. 

edi 
bul buyurmanızı. dilerim. Emri- ·~·~ 
nize küçük bir bina tahsis edi- İstanbul CUmhuriyet Müddei
yonmı. Dilediğiniz katlar bura- umunilliğinin İl:ıkllapçı Gençlik 
da. kalabilirsiniz. Yahıız uyur- mecmuası ıaleyhinde açtığı dn
ken ihtiyı:ı.t tedbirlerine ba.şv:ur- vaya dün Asliye Yedinci Ceza 
makta ilımalka.r d.3.vronrnama.. Mah'remesinde başla.nmıştır. 
nlZl bvsiye edeeegim. Dalına D3.vaya hep mecmuada neş
müteyakkız bulunun. Çünkü bu redilmiş olan (Bulut gc~ti) şiiri 
bina.da son defa oturanlardan dir. D ada ro cınua sahibi 
bir kn~nı '1htiyar Herif" te- Ziya Umurla neşriyat müdürü 
miz1edi. Kem::ıl :Ka.plancalı hazır bulun-

Yunan:iSta.na. tlçUncü defa yi- yerlerden bir hayli yiyecek mad 1 ınfü;hrısıcdıı "Bir vahnnna 
yecek ve yaroun maddeleri ~ desi gelmiştir. Bu arada İsvtw.i acık ektup,, b'lŞ}ıklı yazı ih:e-

l-r-"'1"i M'iidün.üğüne : 
'"'Gıızetcıizin 31 .Mart 190.2 ta-

türen Dumlupınar vapuru .limn- bandıralı hir vapurla 7.000 ton ı:ine keyfiyet .eh!DUJliyetıa naznrı 
mmıza dönmüştür. Bu dem buğday gelmesi üzerine aylar-Pelulavnn yan müstakil bir 

Malezyn hükfımetcie.öinin merk~ 
zi ve yerli bir 'Sllltmıın pa-yitalı
tıydı. Mahalli adet mucibince 

Dumlupmarla Pir.eye giden bir danberl halka ,~~ekte olan t.ibanı a'hnarak D5 numaralı ıtnım 
zat, Yuna.nistanın h. .... n ... ı,n va- 50 dirhem e1ı:mek 80 dmbeme 'Vay arnbnsuıın vntmanı hakk.ındn 

...,"':6~ :tahkikata tevesstıı -edllmWr. 
ziyeti halMında. şunları .anlat- çıkarılmıştır. Halk memnundur. Bu arada bir memurumur:ln 

·ı .kaybetmeden MalE'zyalı 
hükümdara. sa. gı ve ııbudiyeti
mizi ar.zetm:ek bir nezaket .bor
cu idi. Elbiselerimizi nehrin su
yunda yıkayıp 1nıruttuktan 
snnra (kı, clbisclerin bir çeyrek
te 1.ıkır tıkır kw'UII\ası, sıcağın 
&iddet ve dehşeti luı klonda size 
bir fikir ·verebilir.) Suıuatranın 
yakıcı gıin ı •!tında s ra;s n 
yolunu tuttuk. Bız sara)a gi
derken yerli ha.1km yansı peşı
mızc takılmıştı V" bu EUr Je 
mut:ı.ntm bir alay teşkil et .,. 
tik. 

mıştır: Dlğer taraftan son günlerde bıı:1iktc ımaka1e muh rri 1 nez
"- Yunanistanda. ,.,..,ı~....ı-- memfelkete giren yiyecek mad-

,...,J :ıuu;ı.u- deı~..:~A dine .gönderilen vatmanın tcşhi-
beri görfilen yoı.1~1. "'e """"un q..u.ıµezı bilhassa fukir ıhalkın 

~ ·• ·u~ inde lk:tıti hlr kanaat hAsıl edıle-
do~dugu~ sefalet bugun" kıs- istifa.de edebilmesi için şehirler-

"lhtiy.ar Herif' Malezya di- muştur. Suçlulardan Ziya Umur 
ünde kaplana verilen l&uı:pt.ır. celse esnasında neşrettikleri şi
BiZler nükümdann ·küçük bir irde bir kelime hatası olduğunu 
Iatücdc bulundut,'Tunu sanarak ve bunu müteakip sayıda tashih 
cdeble giilüştuk. IAUcin huzur- ettiklerini söylemistir. Ziya ay
dan çıkq> da ika.metimize tahsis nca Aile Mevrudiyctfai ıvc ka
cdilen yerli evine v:ırdıgımız sı- dmlığm ana o k tcmnyillünü 
rnda, yold:ı., bizi tıaıkip eden yer- saı'Baca'k mahiyette bir yazı 
lilerden .bir çoğunun ellerinde, n~retmediklerini söyll!llliş ve 
yüzlerinde, kofurmda, bacakla.- Mahkemeye '°'iİrin tcsbit edilmiş 
nnd3 .kaplan pençelerinin bırak- o1du&'UI1u gösterir bir Gençlik 
tığı .. ıitJtlş ~:arc:t izlerini gcirün- Mecmuası sunmuştur. 

~ mcdığinden nizamsız hareketlerde 
men olsun Örtadan kalkmışbr. de .aşevleri açılmıştır. Burada bulunan \:e bu fübarla h kkmda 

ıtalımntnaıncmiz mucibince mua
mele yapıfocagı şüphesiz bu1unan 
r.sıl knbah<ıtlıyı tcsb t hususunda 
tııhkıkntın -dcrinlc~irllmektc bu-

Son günl"'r.de muhtelif yerlerden aylatdanberi sıcak yemek gör
müh.im miktarda yiyecek ve bil- miyen fakir halktan 450 ıbjn ki
hassa buğday gelmektedir. O- şi yemek yemektOOir. Memle
r.ada buluduğumuz müddet :zar- kette umwni bir mc:mmuıiye.t 
:ônda. Pire limanına muhtelif havası esmektedir. Yunanlılar 

bu felaket anlarmd;ı kendilerine lunduğu 'e m:ı:ımnfih bu gibi ni-
yardımda bulunan dostlarına zoma aykırı hallerde bulunmn-

Köm ~ rden zehirlendi medyun olduklarını ve yapılan ma~an hususunda teşkil&bmızn 
bu insani yardımı hiçbiı· zaman ı tckıd~n tcn~lh~ta bulunuldı.Jgu ı Beyoğlunda lstiklii.l caddesin

de Meymenet apartımanının ka
pı.cısı Kaya ile arkadaşı Hasan 
ve Ahmet dün gece yattıklan 
odada kömür yakmışlardır. Sa
bahleyin bunlardan Kaya ölü o
larak bul!ınmuş diğeri de bay
gın bir halde.hastahaneye kal
dırılmışlardır. 

unutamıyacaklannı 'SÖylemekte- 11nyg1 llc blldirlllr.,, 

~ııltruıın sal'ayı bir "Atap"
tan, yruJi bü.} ükçe bir y ık 
köşkt n ba.ci!m bir şey değıldi 
v şehrin diğer köşkleri.nelen 
pek de far.klı görünmüyordu. 

Hıikiimdar bizi, döşemesi ha
hbırla süslü merasim sril<mun-

ce i in şakay.a, _gelir tarafı ol- Bunun üzerine· duruşma ba,-
madıı.:rını nnlad,k. Megerse bu ka güne talik edilmiştir. 
tara.flarda ckaplanbtr her gece 
knsa.b:ı.ya munt:ı.zam a:kmlar 
yapı.pı .ıA1lallı ıne kısmet edeme, 
alıp götürürler veya parçalar
larııuı ve biz Sıımatnın.ın kapla
nı en çok bır mıntıııJtasının gö
ibcğınde uJunuyormuşuz. 

100 hin çuval 
kahve geldi 

Dün lkba.1 vapuriyle 1skende
run n .şehrimize 100 bin çuval 

dirler. Yıunanista.nda çlik:tan 
-ölenlerin miktarı ıkısmen aznl
mıştır. Bundan bir ay mwcliue 
kadar günde 2500 den f:arlln. ö
iüm ıv.ak'ası gör.ülürken ıbugün 
2000 den .az ölüm hfıdisesi Ekay
.dedilmektedir.'' 

Para1a tamaan 
Bir hamalı 

.. ıd·· .. ı ' oı urmuş.er. huzurun:a kabul etti. Kendisi 
kısa boylu, uf.ak tefok b:r adam 
olduğundan etrafınd::iki lıer şey,! 
nrur.ırlan, nınbilyası küçücük, 
ideta elice ins:ınlnrdı. Buru hal-
kı dnı, hpkı iç r y.a. "Ve For- ı 

* kşam .uzerine doğru biraz 
yi~ ecek hazırla.nu a iıa.3-

la.chk: Biraz <tavuk ıve .bir milı:
tar ela pirinç.. Biz binöirimizle 
latife ederclt ymıei:rimiri hazır
larken nrlmd:;,şl:ın:laıi P..einhart: 

kahve .gelmiştir . .Diğer taraftan s b k ' 
Bulgaristandan da iki motörle ~- onuna a e 
şehrim.ize ımihtelff ithallt eşya- r 
.sıgelmiştir. Bunlar arasındaJca-1 ~ 

2\ OClç suç1u ıl .. ıı her 
moz bnlkı :rıbi lar kimselerdi. 
Nnzırlaı sırtlarına Amerikan 1 

,.. • • 1 • ., 
bluZla.rı gıymır:;.cr ı. Amenıra-

- h.n.vtnn. dedi, Rayet nğzı
nın 1:admı bilir ır ~a'Planm iıü
cumtuıa nğrnl'Sa:k emmim ki 
hayvan • .hepim:izı brrokıp 'Sana 

nın h€'rhangi bir rehı'hı1e tane
slni b.ir dolnra toda.riki .münıkiln 
bu blCızlar anla..5Jlaın l'.clul!n ruı 
lkralbğında son moda r.e:imi ü
niforllla nuı.lıiyeilni jJctisap odi
yoniu. 

alclınr. ~ .oseıniz vücudun 
Sultan bizi ne.zaket ve l'Ür-1 karmsmdrı. bİzml kam, kuru ~ 

metle -,....ır.şıladı. ~rkad~ıınfan 1 '(ien'cr'mizc tenezZill 'bile etmi-
lT Dieh~u göo:ı;iinü :>nşbn- -yeceğme eminim. 

k-aplıyan ımntiu1yn :ve i- Ben, pipomdnn bir ncl'cs çe-
şanlnnn, bu hürmetkAl:uıe kar- .kerek tcbc--..süm et.melde iktifa 
sıhtyıştu mühim mı ·rol oyna- ttbı. Fakat birıaik 
dıkla.nnı saruyoı um. Biraz da ~ E '.et, d li, muhakkak iki 
alayis d~künü ol ın Diehn, bir siz hepimiz ..arasında :n çok iş
çoğunu hi7.zat Almanya inıpara- tiha_yJ çekecek bir pa:rçasıruz. .. 
toruna ı almı.c; oldUb'll nisanlı· V.-e hepsi kahkı:ı.lw.yı :b:ıstılar. 
rmı ıht;rınaml saklamı.o; ve ' - Hakları "Cla yok (!eğildi. Çünkü 
rr:-ya gırnıcdeıı .~v"\ e~. ~:mn ı:;n ~s ruan vilcudııml n iştihalı bir 
~kka~~e yırti~ .gomlegınm U~· kaplnn ic;.in ger-Gekten en mü
tun ıınıclemı§ti. Sul~ bıl-1 Jcemm ı r:ça lbenıiim. 

ssu kır.mızı kartal nıf1H11ınm r 1 
lıp l-Ü .:ıini göstcrcıı tılll:ub.1- I r.kaeı ıı".2!.r) ı 

s ika maznunları 

-ğıt, mukavva, ec?m tıbbiye ve-
:saire varrur. Avukata y.ana ~akıla derdini anlattı 

tıu ve dediki: "Her eyin ba§ı para, 
Şehir Meclisinin Napo yon~ dediği ..evvela papel, 

içtimaı 1 sonra papel soııra yine j>apel in 
İstanbul Umumi Meclisi dün Uz.un boylu, 1.ayıf, saçlıın.w A- erkek için henüz orta cnlc:lır. C:arici 

sa.at 15 te Tcis ıvekili 'B. Faruki mcrlkanvfu1 .kcS1l.rrolş, ~6tl1Udi1, '\'efireınin ~ da tahmin buyurul-
Dcrelinin r.cisliği .altında toplan &ık elbiseli ı:at .koridorda bir avu- ıtd..ıtu .kadar d~r: 38 ilk. ..BJJ l~ -
nuştır. 1 kata heyecanlı, heyecanlı anlab- ıtakl kadının kocam 25 yaşında de- ' 

Ge<Nn celsenin uptı okunduk ı yordu: UlluuW ı01ı:ou '.18! 
tan sonra ruznameye geçilmi ve _ ""z .ne söyın-0rsunuz a benim 1 ....a.--': '"-""=- uı· .. 11 bl ~ v..T çini ~i ve &u beyit& .okudu: 
mta~ ~ UB ıJ .. e ısı an üstadım efendim·, -onun kırdıT.ı ce-
b . al .. ,,_b. l ,.,.., 't " "Ayın nımda 41örmeyln Raif m anıı '-il ı o aca.b. şcra.ı e vı.zin bini astığını ben de blliyo-
dair teklif M'Ulkiye ve Nafia en- r.wn: biliyorum umu gcl .de anlat Fuuıı 
.cüroeninc haY-ale .olunmu~tur. baka.l.un • .Her .kusur~ her :ıena Afk ve frakı papelle dikti nalı..,, 
Meclis Salı g'ilnü toplanacaktır. haline ,gaz ~·umduk, bazıları gönlü- - işte :Abdilllsgann S.Tlık btüin-

UH nün sultanı olur, biz .i5e ıgllnlüınü- IÇOCU. Kadını ~llk isti.Yor ımu
.zün dilencisi oldllk. Belki düzelir sun? Nn.PQl7onu.n decüli gibi Cl\w.O

diy,c aldırıruıdıın bu tmn<mun tı... ıll ıPSJ>el sonra pa.J>d sonrıı ,,.,We ıva
zcynn :;eklini alan is;yıınlarına, ev- ıpeL. Beni bir alay kr.itlkoslaro uyıı-

Dsküdardaki tramvay 
~azas• 

Burulan birıkaç güıı tmıvel Os- Vt"la Jınstadır zannifle dnttor, dak- rak dava etti, ortada bir rllny ~k-ı 
ed "'--- .:tor gcı:dilt. Bir ,.,..;;.., s!nir hastalı- !laınara dönüyor. IRal! kulunuzun 

:küdatıda ~y.an en .1.nuın•.ay """" 
ıkazası üzerinde :rapılau keşif oğımı muptela oldu,&unu sByledller. EnteligE>ns 'Servis teşldlAtı clhnm-
raporu dün Üsküdar ıCiimhuri-ı niıı;lnnn t'.'lı müessldnl verdik. Se- -dllllillAh s;ıt1amdır. Her şeyden ha
yet hlii.ddeiumumil!ğine veril- yahat dediler, onu da yaptırdık. Bu ı:beriırı var. lFalr:nt ırobredlyorum. '51-

. Ra .. --'-r "'e "",.,""r bnhnne oldu. Biz .zlnle. müessir Tıil iddlasiyle mnh-mıştır. por.a ~or.e tramvay ~ " .....-
ıde\Tilmesiııden <!olayı !hami o- 1 i.@iı\i.vndan :d iliz ki J}ıususl Yat ım- kemeye verdil!i esnada buna, blr 
.:lan :zarar ..ziyan 4.-000 lir.ayı bul-! .ta1ım, Ya_purun yolu yokmuş, lca- kadına 'Ytlkışmıyncıık §ek1lde 'Yap-

sa; tarafı ı ınc. nyfada) j met Go ~en ile Bekir oğlu En- maktadır.. ım:u:nlıırı :muntazam ddllmiıı. Bir -ti!ı htt1{aret mevzuu \lurinde '.konu-
sinc ı\i ı bir iş oulaeağm1 söyle- ve~ Ba~..ı~rı -da manavlık ettik- fildisede gerek tramvay ara- alay ıaw kilLaf.. -pcaktım. Görüyorsunuz -daha buruı 
dı. :?. • •1 Stil"vnıan dıı o 7.amrm len -B~-oghında 1'.smalımescit~ basının 'Ye gerekte vatman K~ Bu .saçları ku· ve iddlasm::ı ~ cdair bir kelime soylemed.lm ve -söy
Mar~. U :::rc~T ın.ImıımJan .ayrıl teki 29 numa.r.a:Jı ükkatilarında malin mil.ıjtcrek 'l'Olb?ri ı0lduğu knbırdan dişletlnin 60 kuwnları i.emlyeceğim -de .. 1Krltikos Pklama
mı. t:, b ~ hır w ,k: al~ ak- .bulduk. Bunlar a 'ŞU izahatı tesbit edilmiş ve dün suçlu ıvat- dfıkülmüs -znta avukat tıuzel bir rası da yakında Nisan balıi!ı gtbı 
ta iclı. ~· · ,.vm "' b•ı t<.. '·llfi ka- verd 'er: man Kemal tevkif edilmiştir. sua~ sordu: su 'Yerine toprnfa erect'k, bu hnl 
bul etı \· 'Y•· i•tı. Yu· .. _ Su;knst aın:znu.ıılırrmdaıı TXMI -·"Kaç yaşındnsınn:? Yıış sormak 'bence gôrgüsfü:lük 'Ve bQCisl:ıliğiu 
suI onu z\•Jkııl u ı bir il) buJmuij Koı:nılofu ~·alruz nıü~erlıniz ol- 2J Nis:ın Çocuk :Bvrnnnndıı ev.IAt- ~ oy:ptır amn? bir nümunes?dir. Onun jçin MBı.rıık 
ve ouun ) · ı t•le son zam.a.na ması dolayısiyle tanı..}'Dl1JZ. H.er h!:ıruzı liC\"iudirirkcn l.1Dletirı yar- 1 o, ön nnıfia '.kalmış Jek ve uzun sarhoşu kendi "')'1ktlsın,. :demiyorum. 
ka<1 n d ı uı:ad · ,znıştır.,. ..müşteri ~bi gclır ma!Ull -alır furn '\'C şefkatiyle KeÇJOren Çocuk chşini gösterecek ,&recede ;gülerek Cilnkü ,,ıkılmak çok ıtCJ oluyor. 

OJt ni.. 'ô ılilyor: dükknıı.a gcldiğı .uı.manlar bazı Yuva ında buyüycn barman, yavru- cevap verdi: Gün gelecek -ve benim nasıl bJr ko-
B~)'d,.;lumlı:ı. lstiklfıl Cadde- çok ciddi, bazı da yumuşak bir. lan "Cocuk F..sirgcme Kurumu Ge- - F~er bu işlerin .Ya.§la mutena- ca olduğumu anlayacaktır. 

ıı·n<,.'J • 'JD muı { ılı Yardım A- .sesle .konUAUr, vid r:di. Bn .. ı·a blr ııip cldtu,.'Unn · nıuyorsanız rıldaru- Sonra ·ıave etti: .. !alz bu bezmı·n 
• ., "f er '~ ..ı..ıel ctkezi,, srzygzyJa habrlatır. 

şeyi itiraf etti 
Erenkoyı.iııde Sahrayı Ccc1it 

mahallesınde İmam Ram iz so
kağında 1!i numara1ı ~vdc otu
ran ve Haydarpaşada gümriik 
hamallığı yapan il1JPZurıımh1 Ü· 
leynıan adında biıi di.Uı e:vinde 
ölü olarak bulunmuştur. 

.Hadiseye Kadıköy Oti:mhul'i
yet Müddeiumumisi Bay Sıtkı 
Karaltı ile Üsküdar· Tabibi Ad
lisi Bay Salih Tahsin el ıkoymufl 
tw'. 
Müddeiunıumi \•a'k'a 'erinde 

yaptığı tahkiluı.t e.ticesi~de ay· 
nı e:vde ntiiste.cireıı otUta..D Eı zu 
rumlu Niyazi ile met:rcıri 'Halice 
ve Fethiyenin bu işte rolü oklu
ğunu tesbit etmiş ve işin 1Qlı· ci
:nayet -olduğu kanaatine "Vfısıl ol
"1nnşhır. 

Cesette bıçak ')'ara.cıı ve •boğul
:ma alametleri "Vardır. Hnticenin 
-sandığında yapılan nııı.<;ttıı:mu' 
;neticesinde 'Süleymana nit bir 
şal bıilumnutur. :Ayrıca evin hah 
-çes.inde yapılan araştırmalar ne
ticesinde bazı 'kaıı'lı bezler .de 
çıka11lmıştır. Bunun ifae.rine ınl<; 
iular soıguyn çekilmiştir . 

Suçlarını evv-elli · kfı.ı <..>den 
caniler bilatıaı:a itiraf etınişler
.dir. 

Cin yetin işlcnmesiue ısebep 
Silleyn1anın Jôllliy.eUi 'tniktarda 
saklı parası olduğu zannıdır. 
Tahkikat ~evam -ctmektedir. 

WWJWtt 

Çocuk Esirıeme Kurumu Çocuk 

dnvn.smı elinde tutan bir Climhuriyet 

klıı uludur. 

Yurttaş Sen de Au of ve ·bu da· 
11aya kabl. 

parlm ıırnm b~....ıci katında o- şey bilmiyoruz.,. y~tn:! Yaşım kırk 'beş. Bu bir mabiya cok ıbadihıu:ın ıtlinnilşilz.,, 

turan r}llhit Öjeni Abdullah ise ~~;::~~~==,=w~•==~==~~~~!!!!!!Y~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~·~··!*!K~Mii~SU~a=±!!:!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!;;!!~!;~~~:;;;;;~ şunları söylemiştir: - * '***' <w;w 
"-Oturduğum aparlıman ka- Efendisinin cmrinı .)Cr.iue -ge. 
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( ...... . ..... _ .. ~ 
t Halk Dokto~ ~ ( 

• • 
7 aze yumurta, en 
kuvvetli bir gıdadır. 
Yumurta, en mükemmel 

f;,~~r. Eıı olgun bir ıbesind1r. 
beslemek için en lfwcll 

1addelerden y&pılınışttr. 'JJı ou
dumuza iktiza .eden albumiıı 
(Protein) yağ, .maden gibi eSa& 
1ı - temeW ceV'berlerin hepsini 
yumurtada 'bulabiliriz. Ymnurtll 
çeşit çeşit vitaminlerin kayna
ğıdır. 

(E-d--c-B-a) vitamini& 
rinin en kuvvetli cevherlcrı yno 
murt.ada toplanmıştır. 

Yeşil sebzelenie. taze meyvaı
lıırda., susuz .sil~, ve b • ky 
ğmda bulı -vitamiı:ıl0 • n top
yckiuıunu, :hepsini ( übııre) 
Y umurt.a ! ) da bereketli olaral 
clde edebiliriz. Bedenimizi eb 
sik.siz, mükemmel, tükcl olarol 
her cihetten besleyen yuwuıta 
her fa9taki insanlar.a .m!iı.usip
tir. Kclijir. 
LUzım olduğu kadar (v'itı:v 

min) alamıyan insao, s "'lam 04 
Jamaz. Hnkkiyle yaşay.amaz. ili 
n'ihayet başını yastıkt..ı.n kalliı
raıxıaz. Yavaş ya,•a§ çöker. 

(Vitamin) lelin her biri hrı
yatımızda, yaşamamızda büyük 
(r.ol) oyııarlar. Pek hUyilk jsle-1\ 
görlirler. Hele (d v.itaınini) ço
ouklar, genç1er için çok rn ..... m
iıdır. Bu vitamini ~'emiyenl roe 
i emik :hastalığı basgöstcm·. 
Boyları dosalır. Büyüycıucruer. 
PalaYJanamailar. Sel",Pilemezlcr. 
DJ~ bile sağlam -0laınadar. 

(D Vitamini) olrunıya.n yııv· 
nllar, cıh~,, .zayıf, .hasta.lıkılı . 
O..enfatik) ve (hasta ~<:l.t )\ 
olurlar. Kollan, ba.caklar.ı, e&~i • 
çarpılt olur . .Beslenme bakunın
da.n ~ yüksek bir besbl olan 
yumurtadan çocuklar.ımızı fay· 
dalandırmak gerektir. 

Memeden Jtesilen :> o.vr.ulara 
'(taze yumurta) vermek çokmli·• 
nasiptir. Bir gün yalnız yumur· 
tawıı beyazını, ertesi gün san· 
Sllll vererek yavaş ya:1.ra.,c; çoou, 
gu bu (sıhhat gıdası) .na ah.,'ttıJ'. 
ımak 18.zımdır. 

Çocttğun bilyümE'.siııe en fay• 
.dalı ')'iye.ceklendeıı bid de :wı· 

urtndır. Ell\Ztlrir ki tapt.aP---e ı0l· 
;&111, 

J,.fur.uıuu kadar (d) vitaıu.in& 
:a!ttn çocuk.lal' lıer ,Z2.{UfL'l ı~ .. 
hı.ı.n olurlaı·. Biiyür.ler. Giir,.Yl. 

uvvctli, .gür.büz coı:\lk <;ah hl 
olmak istiY.enler. ~aı•:ruhır.ınıı. 
1nz(. yumu ·ta vem.1clidirl ı·. 

Emin olunur., ~·· { !)':l>'tan ı-
tıba ren Jfi2.ım olduğu n :ıa.r-
(0 ı•füımiai) t<llamıy<> ı C!IJ 
ılar, eneler iyi biiy.\iyeu e.':h·r. 
Jla~taJıklan kurtulamaz!" ı'. 

l.ok"'«ı'" Hekim 

Kağıt tevzi işleri 
1sbınhnl Mathıı.ırıları diiıı \'fı.. 

.ki da \'el Ured'lc i l~ıufüt b ı .ik
Jeri tmnuıni kfı t.ı.pli;;iu le- '\ :· ~p
Jautı ;\'llJ>Jıuşi[l ı <l• ı. 1.'~r · IJı'.ia 
Mat.baac:ılaı:a ' · ilef'~\ h · t1 l 

rıı1 tc..\'zd ı l:.xl~ı rı lı • irı ı 0 i>
·fü-ıü l ınüş 'e k \ Zi is1c1ri · 1 • mu· 

vazzaf mak<lll la dah ıi l.-ması 
tcmw et.meh ı.iw f · ~fallı Hllllt 

'.Birl~i ıdare l ·~·eti .m ·mur e<hl
oıistiJ'. 

Gel.'ek matbaalara \'~:gerekse 
kağıt \'e mu kavı; a ,i:~leri):lc a.:ın.
kadar mü '.SSeSclere ihtiyaçları 
nisbctinde te.vziııt y.aptlması ~ 
r.arlaJ;ıtıalmıştır. Y.akında tar
ziata başlana.c_akUt'. 

YARiNiN 9AF"Jl.l(.LAR!NI l,K · 
LANDIRACAK Ç.OCt '.t<.LARDlfl 

Yurt~u 'Ulusun y.nt'dım ve ı;ıet.itali
nc mulıUı<: -yavruları 23 Ni.ıınn Çoaıık 
:B • romı '" H oftasmda \"

0 

d!nnek 
rıçin Çoet k <ılı ccme Kuruınunu j19F 

dımlnrmı 1 kı vır~ı!n<lirinh .. 

tının bir odası boştu. Kirqya tirmek üzere k pıya tloğr.u e
vermek i .in kapıya bir .klı.~t ı kerlcen m.saiıı;pcr• erlik icabı 
~pıstırnuştım. Bir grn bir ..bay yiizilnii hemen diı.z.eltmiş, ancak 
kapıyı aldı, ve odayı kiralanıal· bır yeisuı ıfadeRlllı gizh!ycmiye
istedigini söyledi. Ben e\ · 'l, be- rck itaatko.r gül.mü U. ~ S AŞ ~ 

müvazi, sahile "203 ve garpte 
seks~ .mil mesuiede ·diler. 
Buı:unl~ boğaza doğru imiş. 
Alı, gelıyorlar Bakın, şu rura-
d:ı Kataoka filosu onları topa Mlıalllllilllllı!R .. l.'fllli'3Klıtillliii'ill 
-tatmakta olsa gerektir ~ma k!ir bir adnma veremiycceğimil Ne-.... an çıktı. Fel:7.C onun gen 

eöy emi. Onun üzerine ba..'la evli~ gelmcs..ni beklerken, .ince krep 
olduğunu, bir çocuğu bulundu-, kimono yerine, .kolalı gömleğini, 
ğunu ve isminin de l{omilof ol-1 katı yünden pantaloıwnu Vt! bol 
duğunu söyledi, odamı Jri!!R jle kollu ceketini lı.a.zrnladı. 
tuttu. Ertesi sabah taşındılar., Giyindikten oıır,a yolcu dışu-

:2 · lm rıya baktı . Yağmur dinmi~ti. 
Fılhukika • 8 yaşlarında bır - Fakat gökte rüz.:gar, .kövü alın-
tı ı ile iki ya,""ında bir cocuğu ., ca. şiddctiy e .ıslııtn:uıy.a hazır ıa-
n.rdı. Oda Iüralarlren ğır bulutları dağıtmaya devam 

ediyordu. ıBuna ·raJ!Ul.en sekiz, 
Çok nazik davranıyordu. Bir .on küçük l'1Z ınilıildc, tahta pa

rü.n kendisine vnZ1fesini sor- puc,:larını ıs!ıık kuma saplayarak 
ılum.. .Rus sefarclluı.nesinde me- cesaretle sulara dalıyorlardı; eıı 
mur olduğunu .söyledi. Kornilof büyiıkleri yüksek seme şu .eski 
kar.ısı ve çocuğu ile birlikte evi- halk şar-kısınnı na.J,aratmı oku· 
me bwıdan dört ay evvel taşın- ordu: • 
mıştı. Evimde .ailesi ve çocuğu 
ile birlikte on hen gün .kadar o
turdular. Sonra Kornilof Jınnsı 
ile çocuğunu Rusyaya -yolladı Vl" 

tahminen iki ay cvv l de evimi ı 
ta-ketti.,, 1 

JI.ornito/Uttı Günlük llayatı 
Öjeninin anlattığına göre. 

Kornılof Eab:ı.hleyin erkenden 
evden çıkar, geceleri bir buçuk. 
ikide eve gelir ve ekseriyetle 
radyo dinledikten sonra yatar
mış. 

ÖJen a.ync:ı. Kornilofun evi
ne bir ıki gencin ara sıra geldi
ğini ve. Rusça konuştuklarını da 
söylem ve bu gc çleri t3111ma
iığnıı iHive otmiştiı . 

Mc:1uıv'Lara goro 
$ahitlerden Halil oğlu Meh-

- SU81? "•su.. ilo'lw ~tta1 
- Sengc yama e Bakc tıonıini. 
Na ça "Vtrn, '1W wıu {kıt.. (1) 
F€lze dil§imdü: 
- 'Babaları veya knr'deŞleri 

belki de bugün Rocestveııslti, 
yahut Liniyeviç ile ıclöğü.5{iyor· 
Iar. 'Fakat Japon erkekleri dt;
ğüşür-:ken v.adınlnrı da şarkı söy 
lemesini bilir.ler~ 'Yalnız yaban 
domuzL."trının tırmandığı meneK· 
şe renkli dağların tehlikeli yal
nızlığında kaçak ks.hramnn Yo
hiçe serseri dolasırken kahra
man k dın Bidsuka böyle yapı
yordu 

- Şerefli yolcuıuın kuruması 
hazırdır! 

Felze: 
- Adivö, dedi. 

=~ Y.w:an: Ola.ude Fanere ~·,;:.:,;;:ı.;.;-.::::=-:;;:r.--x~=c Çc.wen: olJhami &fa ;:;-.;;m.JI 
Diz çökmü.:;ı .küçük -vücuda _ 40 _ knnciu: 

doğru effildi; onu kaldırılı ve - Ey azizim; ne haber? 
taze ağıza adeta şefkatli bir ö- zırhlıdan mürckktrn :filo cı<>rka Marki geriye döndu" ve 'f·.-~·1 • 
püciik kondurdu. Çocuk teliışla doğru .hafif seyirl~ ilerlifo;.du. :Jızgari askeri bir seliLmla: ~ 
sordu: Gök.alçak, ~ru- wjuk, deniz - :Vay, siz misiniz Kimi1 Na .. 

- 'N~e gidi:,·orsunuz? salıntılı ve :ufuk .sise boğulmuş- 'Bllsınız? 
Felae bir ıtecr.übe etmek is- .tu. Sancak tarafından Çu-Slına Kumandan Herbert 'Fcraan 

tedi: adasını.n tk:Ul renkli ıkahbı ıdild- l~giliz üniformasını giyjyo; v.e 
- Hat.be! liyor.du. bır Oksford piposu içiyordu. 

eL_. Hnrbc mi'? Büyük bir dalga rüzgar kar- Yalnı~ şeritli kasketi yerme fe-
Siyah tatlı gzler parlamıştı: şısında çatladı ıv:e ıc.Uığılan .zer- na havalarda .bütüün Clenizcile-
- Ruslara karşı mı harbe? reler Nikko'nun arka güverte- rin giydiği kaSkete uygun bir 
- Evet. sine icadar 'UÇtu. (3) şey giyıni_şti. 
Japon Jnzı, adeta ütiharla Y-ıiiü kanıçilanaıı :Marki Yo- - Pek iyiyim; dedi. ötede 

doğrulmuştu. Onu inceleyen risaka. Sadao, gidip ,geliyor.du; birşeyler görünüyor mu? 
F.elY.e .bir.den: gözlerini .kurulamak 4_gin duı:du. Uzanan .kolu oonup mku gôs-

- cBenimle beraber gelmek Sonra derhal, sessiz ,gezintisine teriyordu. .lılarki Yorisaka l>ir 
.ister misinrd? tekrar başladı. Güverte, .köşele- nefi işareti yapb: 

Diye ısa u. Bu sorgunun 04r ri yuvar.lak bir müselles şeklin- - Çok uzak. Daha Mruncski-
vabı ~~!~~ gibitfı!~ de, geniş ve uzun, r.endelenın.iş, nin cenubunda, altmı§,ınil uzak
isterim..- Ve hayatımı ıyedi de- vardama.nns1z, parmaklıksız, da- tadırlar ... _ F.akat geliyorlar_ .. 
fa imparatorluğa feda etmek il- kele tarafına hafüçe meyilli deli. Orduyu tabşit ediyoruz. Kami
zcre yedi .defa yeniden doğmak 1kiz iki top, .:lombar deliğinin nıura orada olduğu gibi -Uriyu 
· tc · ı (2J dışında, ağızlarını .ufki olarak da orada. .. _. 
ıs rını · .... U2ntıyorlaıxlı. Cenubu 'Şarkiyi gôsterai. 

XI1I Toplardan birinin altından - Her şey öğleye kadar hazır 
Amiral gemisinin çam iki tl~ geçen Marki Y-0risaka, broru: ôlacak ve bir saat daba .b:::k1i

fn çift çaldı -bütün dünya ge- bir çana bir parmakla dokunul- yeceğiz. 
micilerinin nizamlanna göre sa- mus gibi hissolunamıyncak -d~ - "'Bu gece temam temin et-
at on- Ve sa.ün bir ucundan recede titreyen madeni -okşamak tiniz mi? 
öteki ucuna kadar bütün gemi- üzere elini kaldırdı. - Evet. Onların telsiz tol
leı de de aynı çanlar çınladı; c&- O sırada Marki Yorisaka to- graflannı yakalamak sureti~1c. 
vap verdi. Bir Visamiral, bir pun çelijf ne dokuntl ğu 'gibi, bi- Ban dan ba~a.. -saat beşte 'Şill2.llo 
Roı trruni 1 'ki fırka ve iki risi de Markinin oımmma do- Ma.ro oıılan e"örmüş 'Sı.sebo av 

buradan hiç bir şey işitilmez. f 
!{ruvufüJerin top -ateşi hiç te 
es~ba katılma~ ..... 
'Tepesindeki ınütiıiş tQpu, 305 

lik bir zırhlı topunu y.eniden ok
şadı. "Fergan: 

- lşte esaba .katılan ıhudur. 
Dedi. 

- Evet, ben cde..slzin fikriniz-

.dey.im (Arknsı var) f 

'Tllrk.lye --1400 ıK.-,. 2700 Krı . 

!760 " 11460 " j 
!JOO ., 800 ,, t 

-...ee- ..... 
A K V 1 ,~ 

(1) iKüçill~ 'kuş.J "ki(.fii.k ku.J 
er&tJe !!Jiiliyorsım f ı K·.:mın 

Sakc 4{-m6k için 'Senge dalJı- 1 1361 namı~I 

460 " 00 "j 
155 GON m AY 4 

11 1359 
Bt;ıı bir ta8 içeceğim, iki tas R.evv.el 

i"m.•y eğwı art 
tn Bu CU.mle l'tnuhflmr tr.ıra

fnıdan ib ·r Japon 7roy ıo:~antası
~'·?1. lı:~c:tçisi ujjzmd.:ı.n gyn.{. ı 
'lŞtftlmış ve aııne;ı tercüme adil-
~n.iştir. · 

24 :29 ~(2 

CUMARTESi 
Güneı ".Ol1ı 

lO.itU S.32 
e.2s 13.1s 

,Alqam 'Y~"-1 

12. o ı_-,,6 

19.44 21.20 

lltindi 
9.14 Ezani 

16.51 Vasati 1 
tmlak 'la.:ınt 1 8.58 

4.42 Vu.1U 

(3) Ç~a sa,uaşmda Nf.kk-0 
itmıinde 'bh' gemi 1107ctu. fo1ıar-
1 ir, bıı eserin m.ulıayycl olan oo.
bt]kr.r.ına 'l>tl(iık 7ailabüme7:, 4i1ı 
nıt..ı.ıaut ôlm yan bir :m·1ı1ıyı ile
ri fili.rmÜ§, 1nevcu.t o1mıyan Jıij,. 
di c.1eri '00 şa1ıısları a.ınlandır- r~ır::ı::======w--==--~ 
11 ıstır. Bzınımla beraber okw~ - D l K i( ~ T -
cctl~ ohn bu 1:i7;iiyede Nj,k]ro'ya. 
<loğrud..rın dağr.uya tcmaa o!mi
yr11 l; rn:mlo,r, onun m.ii1'C't.teba
tz ı c cr7;,ô,.ır l.ıarmyeai Uıril'..ten 
a ınPıı ,.~. nurlır 

Gıu:E'lemize fÖnilerikd J112.1lırr 
n~n ~C$in iade 
a unmaz ıve r.iyuından -mes'Uliyet 

bul edi!lme7. 



~ nt teıLiilAt IAJri ... ı.mfwtace1iJretlm 
,_ne aklrat &.ciimeaesön.Clerilai .......... -..... " 

....,. ftUlblibirimiz :b11diripr : ....... .,.~~ * J[öy okalları ve enstitfile.. ( zo pd~. 
rini teşk'illtlandırma. kanun -li.-
yilıasırun müstaceliyetine bina- Seri Bisiklet 
en Maarif Vekilinin tıeklifi veg- 7armfl8.1'• 
JıDe 1D~ ~.. -.rl bi8lklet yarıf}armm Jkin.. 
çileoak.llç.tjpm ~yleJm- .'Cisi :yanıı>11&&t 9 iJa Topkapı ile 

==t=~ ~kınece arasında ve "6Q 
U. 1e)'' rtwnda k-'l~u:- ıidkmwatrelik bir mesafe dahilin-
llBlbr. a ppılacak.tlr. 

AflttırıJaoak Resiflfler 4lilıençl• ltB.fI amI * J3elediy.eler ihtiyaçlarını 19 Mayıs llpor ve Gençlik 
karşılamak iızere bazı belediye B..ı,;Tammda. :A:nkarada.ki törene 
~ ve resimlerine bir mikt.ar ı~tirak ;etmek ve ıAtıkara tmiver 
zaın yapılmı&ı11.içiı:ı Jlahiliye Ve- ~itesile apori:emaslan yapmak 
lı!iletince -•danan kantın da- üzere Uıliwıaitemiıin futbol ve 

.-.ı~~ ~'*'"" .... Jır ... ,ım • .oi. yihası ınttt:aleaları ft'hnmsk W.. 'a&'~ ~ .. - - --

re Vekaletlere gönderilmiştir. deceklerdir. 
Ati ıo Gazetecilerinin Şükmm ~mMlD F.ut.llal 
• ..ltiaa.~ri'1'litk ga-

zetec'Heri 1m'aftnd&n ~erilen •çla•ı 
hediyelerden çok memnun ol- 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 
muslar ve Bas&ıı .Bir{iği .ıımumf şehrimize Ankara - İstanbul 'Ve 
reisliğine bl.kmm edilmek Uzere lzmir muhtetitleri aT"amnda tem
.kı;mı.etli JUr bibtiik J>Onı&hm va- sili futbol maçlan yapılacaktır. 
~~~~~--~-~~~~---~--~----~----

-f SPOR ·:b 
tlmmnn tlfJl'Qğtl .pci 

Y __.,G.S&vay-Betiktaf maçı 
Liğ ~piyonunu .se~ecek 

En Son Ajans Haberlerı 
lülıill amrlar AFRiKA DA f:1telt'in SÖlle ri 

~·· ...,. 1 ..... ,,,..., , Öğleden somaki ppılan ikin- • (BaJ ..,..,, 1...,...) 
ciirir:iiopWıt.ıda elmıelk karnesi Mıhv.er kavv.efleri Bmıdan'SO:n.ra Norv:~iıi-
teYJWıtı m.t!lılielesi ..ww.1•ant-i> .. ve L- .. k 1'9as t.a.p eden .lııl. Eden demıştır ki: 

s80.D. • 'O-~ &U .. U m ta "-Çektiğiniz meş&kkatlerle 
- ii& q ~ ~ :s Ruzveltin ''DöN hüıTi~r'' 
~=~~!~~~ taar.ruzlar dediği söz, din, ihtiyaçtan aza-
zerine-bundan 80!1!".a '<laiıtılacak vapıyor de bırbumvrık, iıkoriuıdan serbest 
muvakkat ekmek k~lerinlıı .J kalın~ hürriyetlerin.izi §imdi 
numaralı oJmaaı kararlaştınl- [...4..A. :telgmf/orttttdq.1' daha ıyi takdir etmektesiniz. 
;.JQJŞİJr. &uldaı Milmi.ştir] Miieadele • uzun -atirelflir, fakat 

Viliyeıt, ayrıca ekmek karne.. 1ngiliz GrtaoarJt bııbliğiode kn~ -aa.ı ~ecekür. ~Uman 
'8i Uıui işiyle ~ her d T . " . askeri.imha. oluoacaık ve Avrupa 
nAV'İ yolsuzlukların ··nı ' . . enı ıyor ki: Muhtelif .sınıflar- yiııe biirriyetiue kavıı§8Mktır.' 
_... o eamesı ı- dan .. "'1r1-~ s..· k 1 d'" om-rne tevziatına çok dikkat mur~p ıuır o um.uz un ------------
'le .itina etmeJeriııi bildimıiştir. .bir .düşman.Jrollyle earpwmıştır. •11• ·ımmız• ~H.V9ftl 
Tq>lantıda ~ şehrin.amuırıi Taaklann biınayesiııde hareket ;8 HUH iWfJAf '1 
~ v~rcti etrafında g0rıi~ül_e- -eden başka bir düşman koluna 
rek -ıırnhım kararlar verllmı~tir. Tengeder'in şim J şarkis nde ta- namJsi battı 

Ru SYA' r'\ tt arruz edilmiştir. Dfü~manın ile- yu 
LAn\ ri kıtalan son iki gün h:uı<le mev (Baş tarafı 1 ttwide) 

gemisi idi. 1918 senesınde tez.. 
gaha konan bu geminin inşaatı 
1924 senesinde bitmiştir. Kıza
ğa konur konmaz tayyare gemi
si olarak kullamlmasma ikarar 
verilen ilk harp gemisi HenneB
tir. Sür'.aıti 25 mil olan bu -geınt 
14 santimeUelik 6 top, 100 mi
limetrelik 3 havan topu, 47 mili
metrelik 4 top ve H hava .znit
ralyözti ile teçhiz edilınişti. 20 
tayy.are taşıyabilmekteydi. 

(:Btlf "-'/t 14ıtcide) zileriı.nize yaklaşmak te@ebb\l-
ya körfezinin buzları Uzerinden sünde bulwun-amıtıla.rdır.' 
geçerek mevzilerimizi yarmağa Bomba tayyarelerimiz Giıidin 
teşebbüs -.etmişse de bu kuvvet -hava meydanlanna ve Libvııda 
geri püskiirtUlmüştür. Binga.zi ve Mart.usanın Ükeri 
Şark cephesimie Puvenisa böl hedeflerine taaıTuz e~rdir. 

gesinde topçumuz buzlar ili.erin- Dil§manın Malta üzerine hava 
-cie iıaplaımıakta otan oldukqa akıİıl. n devam etmiştir. 
mühim bir ~ t~kilini da- Röyter ajansının Kahire mu
jrt:ınıştu-. Başka bir grup& da habirine~, İngiliz umumi ka
taarruz ~iş ve bu gru~ ~~- ı -nLrgabının dünkü tebPği Mih
rada;n pıy~de kuvvetlerımıı.ın verin batı çölünde henüz buyük 
ateşıle dagıtılmıştır. Bundan ~ .. ~~ bi _ l laıll h 
soıu:a '(lidcletli bir topçu ohet!trlı.- -~--. r ~arı:uu. başladığını ar "a e!lft 
ğını müteakip düşman tarafın- gösteriyor gıbıdir. lı VU 

' dan iki yerde yaJ»lan ta~ıar Amer1kada inşaat v::Mak 1'sçilerı·n bgı· yet gnıpu kaşatılı:mş ve mıha . ı --
Bir Bm;yet G<ızeteMoıııin 'l'.ebliğ( Vaşington, W (A.A.) - Baın-1 
~l ~ıldız gazetesinde ~eş- dan ıx:yıe hususi iıışaat yapılmı- (~ l .iMalııie) 

redilen bir makalede 1'.lemnyor yacakur. Devam etmO:tte Qhı.ıı .. ıın. bı·-ı-..: ... ı::a.. ...;;.-.:..1 """'el_. 
ki: "'Biiyük tank ~illeri Sav- iniW işleri 'Ciuniur.tılacaktır. ·r:"' --"-~ -- ...-... ""'" 
yet teşkilleri Sovyet taarrıazla- Bittün :iııiaat malfNDASine ıpn- :ıtın ~ek ihti~ gl~ 

"'nDln esas uusuıunu teekil ede- 'ı bargo konmuştur. zar.uretinden babsedüerek--bu gı 
celrtir. bi.lere ue .suretle ekmek vel'Ueee-

"1\bnanya zırhh tfimenlerine 1 :41nfdıu. Ol&I• t.. • ği te&hit obmmaktadır. 
ço1c ~~or. ll1ak8:t Kwlor-j llWllltRi Untli nılll kut aml*ri köYıleı:inden 

Galatasaray -llaJ.ıa avanta "ı, fi'alıat dunun s lah4amıdakı kuvvet • " ' ı a ne . aUderi . .. 
:_,a. -zaptı imkinsız tanbavar mev- (Bat uı~afı 1 ınol <iayfa4') '8.yP l en .ıgeçıııe )iŞ g\ID• 

Beşlklaf fa 'Şaıı1JJ1J/Dıı'hildaa ziierine iminaMD-edinee bu ıru.- ifleriııi alakadar etmekt-edir. J 1eri hasebi:Yle 1!llfır ioc;i '!Mkta-
~ .. zaıı •-iiiltll:e,. Yetlerirı hakkından gelecektir. ~Wıtaç ç~i~e ~veya rında ekmek veya bu,ğcbıylall!nı. 
~ r .Al fla :ı. tiMaU dlı&kden tevz.ı edılec.ek tohıı.mlu- beraberlerinde getkecekJer ve a. 

1'ann •aWb&ıb• 11t9.lmda ... aı.-.w..,a=bm: ""'
3 A~ ğun temini için Ziraat Vekaleti Jac.w&rı :veaikf.yı giıi.ecekleri) 

~ _..,, .,, ..- emrine ıki mtlyon a'ltı -ytiz bin 
'1aJatuar13'la - B~şikt.Q.ş takım- KALECiLERDE: * -Beı4iıitle!ı tıUtmaıllimat ve- liralık tahsisat kabtıl -edilmia. ~leaııle idııt:'e inıirlerine v.ize 
luı~otlar . .aıo.abs:ka- 'Beşik4şiı Mehmet *11 tecrti.- ••.:..·or: "M. Hiüer, Mt-ihsal ve tir" • 11-"'emlekett..ı..: --1• .. u.aa~t ~. nJıı .aeticesi Ml-!OU 1stanbul ~ ve U'i bir kalecidir. 'l'ürki- ~il6h1anına nazın 1'ııt ~r'i, si- sef~ğınin ~ ~~- fikmek 41utifle ekrwtkleritıi 
liğ §&IXWi,yonunu seçecektir. Bu ~in en inınıet!li -'bek hatb ar- mııanma endu~ aı--da , -1----- """-h .ı.. ....ı_ nu;-1:1Jı - ra aunarak bu ış -için-bir miiyon temin edecekler ise if-Jenntte 
itibarla arı -..ıuı-.LUW Ye 0 •:1a.u - ~.IWL. _-san - kıPmtm Jtatenjn korıten:ian .sistemini.. b~°'tl~- .T-· ._ I 1*~ W\b. .bakı - O ...1~ f - ~ -. "'OT"" ı lira daha ilave ohmmuştıur. Mil- yine köylerinden .ıdrldım vesi-
.:;ı · .111 JI&• _ ,:r,gm~ ıyapa_ usmaıı - eda- tiıilmesi icin gere'·..... •~..ıbirler. ı' li K ""'"tna kan oıM,.. bu 
nnki maçı her zamankinden çe- 'kar oyunlarıyie1:akum. na fayda-/ almaya memur .....:ı~u· ~.

1 0
•....... ununa ı:ı-·- lra ile büyük ekmek kal'llelıeri 

tin ı k takmıl --.'"~-•• ı. --ı--1. '"'"uuıl.. tertipten sarfolıman paralaı-m 
o aca , · ar ~ .ı.u ~tan gerı kalmıyor. •ıc sarf evraktnın Zit'aat BaRkasllla alasak.Lardlr. 

lehJeıine çevirmek için bütün BEltLERDE: -----------
irovvet Ye p,nıtıermt eat'ieele- Of'atve•Jllll .F.-uk, Salinı t8u1saE.1ara ver1lea gönd~i ıeap -e<tiyeı-du. li'a- A. ""•• 
elerdir. ilattı *ç Jiltbııııirı ki :Bılliktıa- .,. • kat işlerin ~~ası -dolayııı:ıjy- tU!LU.. 
f)fjrt~ ~lıtığ -.-n F.yzi, Y.m ıuıt-..n.ıdaha -yem 'Vamife l le bu icabtn --yaf,Jrimuı ınüskiU Mttı a Evqf lfezareti '"r~ H ... 
'laln~ ~ 'bııoak- ~iıılir. *'!'!'-~il ~ Ulall taralı 1 incıfdeJ bir şek'ıl ilmıştı. "'fi1l mti~külün yetı Reısl cinden müt.ekait olqp 
IDJY1Ul ~'bu .,.1 & ıga- .w.-.el *"'f·en &limtn u-

1 
gal ·~ Prıdi Belgra.duı 50 önüne geçmek için -:mv.ntazam tk nci Abdulhamit Vak'fı Müt.evelli 

J""'ue ..uJ.ua.bilmesi _yarın Gala- zun vııruşlan san • _kırmızı ta- .klı.Qllld.re~ ceııub\mda bu- hesapları CWlll müessese! ·r ıbu j Kııym:;ıkaınlığında btıluoan ~7 
tasa.rayı mtlhakkak ~esi:ie "inma-lnz nunektedir. ~ ..Malednav.&k'a ila<:la.r tl- kayıttan istisna edilmi~rdir. Mtnn'AZA GöZE irtıbal ebl\jJtir. 
kabildir. .Buwı...ımıkabD atan - HAF HA'P'l'JNN: ... .,.,.,,...01..,._.ı.-. BU•"- -n-"k~-'a:r- Bu itibarla toprak, -petrol, ve- , Cennzeı bugtinkü Cttmarıe&i ıu..ü 
kırDwıı ~Mü afJND- :atat. ~.<Çaçi'd:n ınii- ·~b.enden f~ Alı:ıan saif Of.islerle bankalar sene so- 1 BeŞ'iktaşta :Akaretlerdeki baaeeinden 
.daı4air puan ilerde bv.lundijğun .n-kkep Beşiktaş mUdua.(aası askeri yoktur. nunda muntazam .Besapku1nı tiklırıterak----. iktadiyı aüıee-
lan ..znaıçı~ •mekle' tak Jıı.ouıuarti ~. e.gi'- - gösterir billnçolannı g&ader- kip ~ktafta SimınPBle ııapUiıJde 

..dahi aeueniıı ~ fQtll~- nin bijcili, Hüa.eyinin enerjik 0 _ eak, :ç~ -terdi ~tiyle mekle iktifa edeceklerdir. kılımp ı&evledlane ıKapw .Mrie:in-
11a ka:nışactktır. Y'IBtı siyah - hyut.kalede~i- yapacaiı lıam1eler Galatasara~ ikinci karar da mali ı.şlenmiz- 11eki malHleFei omtıhsuaaıuoa "*'nedi-
t{~ _..... av.antajlı nm Mkliheleri :ıi'aJemektedir. ,galibiyetini hazırlayacaktır. -de l>ir yenilik ıneydaua getiri- \ecektir. 

'lat'&J....,.•raı ıtıiyllh • 1teJU- tuaıay defan&14a.aarı _kırını- '\"etli bir l'&Ziyet anediy&r. Hat ıle .kanwwna ,göre Devlet daire en olunur. 

Kl§~, 
Yaşasın Kış! (~ IER SAaAH) 

fl1imarlann •uta 
aynknalar1 .ıiolaa-Ue 

• 

(~ ..... , 
'pı"e bglmlık .&rureti ile Gmqı
~_günlmie, .§Uede bmr 
kömıirJerOen, J3elgrat vey.a .A
lemdağı .ollQa.Ularmda bazar D
dunlaıdaıı bahsolundu. HaW. tJ" a.m al· C • .S.'*1'! 
gidecek motörlere benzin teda- T ııbaf bir tesadilf eseri ~ 
rlk edildiği bile gazeielerdeJnilj- ı..-ı... ~nT.n .... _,....._ ,...1m~ delendi. Demek obıyPriti mem- MW1A& -AY-.~-. an 
leketimizde odun da vanlı, ••ıa ~ 'ÜDCii )'lldöııiimii te
ınangal kömürü. de vardı. BWl- ait edildiji ~ fitaııtMıJ.da. ~ 
lann lstanbıda ~e vaktia- madarın iç smıf.a -ayalacajma 
de teşebbus ~ olsaydı de- ve ~ AJV, .apariman. 
melk iri buhrana meydan veriı- diikkin, fabrika T& emaali ~ 
ıniyecekti. Şu halde, sıkışmoa :at illerini -deruhte edecek ml
ç~ına ""'P'nlna ve binaenaleyh, mariaruı .kaza.ı:ıçlarıua Ye~ 
yanm ~;}ak -·pa.bu..ıı~;. tikleri taab:hUt ~ ıbacını.. 
tıeYi vMtinde ~p da"ftı~ ne göre ücret alacaklarma daiı 
rahat ve tam bir wrstte ~ ,;,gueteierıie im- haber çıktı. 

.Gaba Vi olmaz '!m"? :Bil tedbir-eab&bı ımıcılile oıa... 
Bqıka bir ..mieai: 'fıhdeıı klS- ...- da "'emı amanlarda .bazı 

mürti, Sömilrok ve Kak darlığı mimarların yüksek ücret iste
d.a çektik. Bunıın birin i sebebi di 1 i e bu ·· 'e 1 t ·Jüf et
,istihsaJatın az.alması, ikıneı se- tiği,, ileri -ı:üriilmekted r. Ve ir 
hebi taşıma zorlugu. Kötnür ek- 9eYi ".lfimu iht ·rı,. a Jll y
sikllği vahi mbir hal alınca, ı:Jll en ~rınemek i · ıı ~ ar 
lf&Tesi buIWldu. fstilı~-alitı ıazal- Birliği mimaı ları "kazançlaıll'a 
tan sebeplerin en mühinuni ol•n ve ~riştilderi t.aa l üt ışlc in n 
direksizlik ortadan kaldırıldı. ba.c ine göre,, sınıflara a:; a
Şi.ıııdi istihsa.l .ııormaı haddi .-ktır. 
buldu. diyorlar. ';&aşıma v.asıta- Bundan çıkan mana : Mi ar 
lan dıa. son dakikada temin. e6i- "sanat kudret ,.e k 1 -~ e 
lebildi . .Buıılarııı ıbiç biri ~ göre , degil, ış "'malıa; e ı.. \ • ık
memclaketlerdeıı gelmedi. De- tidanna,, •ııe mmflara ayrıla
mek .ıki .YiDe vaktinde tedbir a- eakttt-. demek ol.ur. Y.ini sana
ransaydı bu .huhr.audan da aa- 1:mda mahir ve kabiliyetli bir 
kımnak miizPküıı Oılacaktı. mimar şayet büyük taahhiitlere 

'4ju :eebllllill" .:azwda. -bir şir. girişemiyor ve bu itibarla ka
ketin eksilcli!irlin Jailyfik Jdiçi.iık zancı az oluyorsa ikiııei Y ya 
bir XQl oJft'lidığ:mı .görüyer mu- 1icüncü 111nıf -bir mim.ar olarak 

·-.uz? Vaktinde tedbir .sim• kaydedilecektir. Halhllki .wıim:ır 
ta ~uı&cır ıed1ijme .4ietkeıt btma hktaki kahil"yet ve-el:ıliyet:nrien 

::kaRJl ae ıy•pallil~"! i!irket ziya'de tttahhüıie g:rifunek. h"i
memlekette amele ımi yarata. y.Uk iEı1e!'e atılmak ~es ,.. ,., · 1i 
oa:k t.a bunlara odun Jceetireoek haiz bir mimarı -da birinci ı:; · nı-

ı.ın ,.,_,_ ı...- fa kaydedilmi"? göreec~;z. 
ft8a VRSJwual'llU, -nzini, V8.· 
~ «ömür yakt:ıracak? :tjjrket Yanlış bir tasn "f ve batalı hır 
pttru fllenlen elllaeak? SirkEtin dijşünce: Gönül i.c;ter ki, ~ -, i t 
me.cut ~ arttlrİn&k'8n ~ IY~ Türk mimarı sınıfını 
~['4 i1iQbir faJldesı ~ye- .iş haQni ile değil, sanat kab"li-
cektir. Çlialrii şitııketin masraf ı- j yeti • ôlçtis'lle ka?Anm~ ~ sa
m .,,e Jcinııı -da l"el'Jllli ve gayri u\k.k olsun . .F.azla C!l'8 yapaa 
TeSmf od1.m ve k-ômiir fiyatına bir mimaPdan fa7J& kazaııç vçr-
i>inecekt1t-. Jiisi Jstb'eb:Jiriz. Dikin "taalılıöt 

Ç . i '-"i ·rilıe ~eyip &dece füm 
Bar~ " .. -ı.- .kiiaiWüniin Jl111tev.azi ~ri Ue 

ug -.- topy~~n- k&u.u.t iden b"r .sanatklrı ikin-
durlar. Cepbe le c~~e gensı a- ci veya üçüncU sınıfa ata <ı.ayJz. 
l"&8lllda. ~?k sıkı ıntiD.aıiebetler ~autl&ırıaı pahalıya satınak 
ve tesaıiütler varıtır v~ ıü.ruAk · f · ın 1... •• 1 b" · 
lbundır.QrWWa . fil ı·h ıs ıy~n nu.uıaruı.r IJl.! ıuıa dır. 
b~ efr.at P;,f" :ı..~ ~ a La.kin ..sa.o.ati ~ıuı at tfiye l<P.bnl 

v.ar . . B:. ~nar o: ,ede\ı vıe pıusava t~ayan 1'1i
~ ..kewnek rVe kenu1r .Yaknııt ftarJaı:ııı mevcıı.ı.1!Yc,ti 'de :ink.._r 
.ifiade JaıIJambr. ya~u~ aıar' ..- .oltmatJıaı.. "Minuır 1btttt.n . nı 
lan .oı::lımcıılıık ve .kqı~ulr yakı- 1 öıaJenıek, yerhulE' :oir harekt1t o, 
c~ G.lıan uler., JerJe.ri ~ala- j ittr. iikiıı f er.a,ga t sab..lbl sanat .. 
riyJe ~ .şarUyle. ııuı- 1 ~r mimarı ,incitmemek ~artite. 
vakka.teo. terhis c»uıır . .Bunlar 
PmdiıilıeıP, ~vaim edlsa'it obmn i'*-;;~;r--•kr.ııın-'gi~ötti•.l!!!!!!!'n'"""n!!!lnıı,,m-~-.-M-üs-: 
olDMter, "™ ;keimiJte~tlar td1'ikb:ı ,gQl'J,i.nii do,yt1rmak w 
ve~.f3iMaliiaı'. ;ltolöt.Ietiıı CıM. Jıt.ilııat telkin etmek Jıbım
~ ti~ erilir, ta- c ır.lııula. aııeak de~a od m 
11tltı' ~ .,.,.ı.. ... geJ.e.. \ .kilnfUün ~ bhil 
aik MlMDiıı -Mıc :r.e ~ c,ıl:ebillr. :Ne v~~ iht··~ 
§imdiden ~nhuJa gelıniye lt• 11 • )'li\r., .ae anonıuU tedb.irl~ 'e. 
Ja.r.ath~n 1-ıa- °'4w ;ve?'fk.tJım'1r b.u nıemklı«~ 
lan abP ~ -il!Blflk ta- ~ lıı&r,.mkil \19Slf.a8ı 4a "Çar"' r . 
.l!lal8Cl ıaerilest ~ \Te 1>\ı Bualaıt"Jn J;aNbn,~ne ve istihl "ık 
~:.her "l'ftJaQJti -~ te- merkestne ,.geI.tııelmnt! nıflnl 
DJaı ~·.~~yırt ~ !w ~ or.tadııuı katd•r
..,.imıet:ilüdiği «omA&tw.tiy• m~.-ju iktisadi f.aaliyetin nor
.ıaı.k ...,.1nculuk~ oı..- ...ı ..... teJaar ...._l için 
'41*1 JrolayQll ıaoiUlhr. Jıtiiidir. 

Gel.:ialili ,.,,.....,. ıılol..,ı ...... Olldd ~.ALÇIM 
.elan -~~eri GaJ.Ua- EPabı takviy.e .ettiği Gala- Beiikti foneti -de çok ıt11v.. y.or: :Arttırma. eksl1tıne v.e ıha-, 'Cıçek w Çelenk~--- d-

llhmn *11dfin)lık iemin #n 'eri ıa Jıiicum ıJıııatboı iyi d&Qelde- kın#J, desteklediği siyah _ ı.heya- ve müesseseleri bir şey alırken 'Cenabı 'Hak Garikı rahmet ...,uye. 
ve maçtan galip aynlınalan hiç mektedir. Mustaf• -.ğ ...hafta zuı hiicımı hattı golcü ve atak- ve satarken bu kanunun hUkfun ================ 11~•-••l9ll•••-•••••••••••-~ 
,. ._._... ~

0

• ı• d ji'dir. a-'iüAJlww.-&awırin kq tu-4 tıu-ahimiz:ı yerinde ·rm~lan !erine tevfikan hareket etmek V,E FA...,. • 
B8'lir*al ....-aıe:llas ıaeri, .a-. Jeri, kafa .... '8.rı 1IDıiHIE aaıneJ.. :Şeref vJfH&kkıp mükemmel 801 meebuıiy~. .a 1ŞGAL 'OEt.I '50NfitA '1ftMıl6ADA 'fiıRAtHltZ •R .. 

._,kombine oyunlamıirlanbiri- ... pozisyonlanna tınşttrecek, ~"1C- Sürm>rl>ank, ~l Ofisi gibi Şehrimizin maruf Kurk Tüewl.. rlsTLEEiL.E ~VRILC'N ft..1< F.RANS1" t:l• jMI 
ai çtkanna taı:aftarlartntn -yii- -rdll-II-APPINl>A: rünüıı aoldan söküp ~c~ ..aemqıyellÜritı -iamND• -..eya bir rınr!an sevgili babamız: 1- ~ 
iliaii~, Aliik~- 'Herıki takıaın fmııeti dese- t(>plar Galatasaray defansmı 3"amı de.vletıe ,git <>lan m;iease- MiHRAN OHANIAN'ın Lueien ,p~--~ l.arttaier ve 
mez. tt, ~tör ve akıcı'tbr. 1\'l'tf, Ce- ,aıkı bir .lıntihandan ~irecektir. 1l8lerin '1e im ;;kanuna uyması i- ı VEfat ettiğini kernili teessürle bildi- (Yeni "TJN.o R~Sf) ~ne -!>at'y iJe gıe"eırieve 

Öğrendiğiıiaiae gre: Bu !JU8QI. :ail, OOndüadftı mliiıekllep arı • Galj.p.,geleeek .kttthtin fiğ şaın- ;ea;p «liyordu. Yeni karara göı e rıriz. Cenaze merasimi 12 Niaao Pa- , Ca li« taraf•ndan )'.aratılan 
her iki takını da en kuvvetli kırmızının üç ortası ellerine ge- ı MOBl~ kavuşması oyumm .Arttırma, Eksiltme ve İhale Ka- zar günü saat 15 te Beyoğlu Balık- M u L E N R u 
kadrolarifle ç'rkac&klardtr. Si- gen fırsatları gole Ulıvil et- ~ -iıı l{e gayretli bir hava ~ ~irinci maddesi muci· pazarında tl'ç Horan Ermen; Ktrae- J 
ıab - beyazın kıynıetli sol ~ığı -mekte -mahirüifıler. Gımuüerin ioimie ~auuıa vesile olacaık- binee b.J.1 kanuna tabi "6lan seı - sinde yapılaca!ından ıt0n teşyı ui-
;şttkrU ı\ırkaradan -nriş bu- -soldan '8UtQp ortdayacağı top- tır. San - kırmızı takıın dalıPlj-mayesBin tamamı ~ bir kıs- feı:;'ııde bulunmak istiyen akraba...., 
imınıaktadır. ~ . lar ~ kıalesinae tehtilteli ııv-utajh ~elüe bera~r mı De let tal'afıııdan verilmisj do. tıarının Kilisede hazır buıuame- r, e.vairbiD ~ IJ'k, 811 e!z81 filmi 

Qyuııun normaı ~ attm olacaktır. ımaçı ~n kazanması da :miiesırseler -ut: rma eksiltme laruu .. ...... eu =iielt .---, .. ... 
9a ceıe,amm llhJlneıek~11d Al1f1...ııa.u.ııaanmın1aaj:ı anf büyük bir ibtimal.ıdalınindeclfr. -W ihale kanununu tatblk~ a.y ve Ba)lan ak aml U •• 1!. i.Aıema&tnda 
takımın bvntleıi arasnıda bir liltlerie JıfehBMt Aliyi deıa.y.e- .BiUıfmt 1!T:1BANLI ~erdir. .llMlllMtD8.ı>tiANIAN 4rl-------------------=ııt$1111L'J 
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SAYPA.t 

Çingene :fın;atı .k~adı. ~a
lt.at mücadele .ınütlıi§ oldu. Hus
mcn rers kepçeden irurtulma:k 
jçin olanca. kuvvetiyle çalıştı 
Çingene oyunu iyi geçirmi.~ 
Hosmını döndürerek açtı ve, 
mağliı p etti. 

Hüsmen, a.ptallığmm cezasını 
çekti. Hem de çok geçmeden ... 
P.isipisine mağlfıp oldu. Çopar, 
derin bir nefes almıştı. Çok kuv
vetli belalı basmn>dan dwrtul
muştu. Ne ise, yanna ık.adar fa.
sı1ı \ardı. Mükemmel dinlecebi
liıvl .. 

ç op.:.:rııı galip gclmesi h~:~~ 
ı.'i.n canını sıktı. F'akat Y orük 
Alinin eline düştüğünü bildikle
ri için seviniyorlar ve, BÖyteni
yorla.rdı: 

- Çingene yarın görür ... 
- Yörük Ali, ona ders venr. 
- Yörük, Hiismene benze. 

mez .. Neler yapar ona.! .. 
D<:.di. 

• • • 
Güreş gecesi hararetli müna

kaşabrl.ı geçti. Çopanıı etrafı
na davulcu ve zurnacı Çingene
ler, fakı Çingene karıları top
larunış, çergıde cümbüş } apar 
raA, Çoparıı galebesini t&
srt cdiyorlurdı. Davulcu ıı;oru-

yordu: .. . . 
- Çopaıı·, nihayet Yorük .Ali 

ile yine başbaşa kaldın .. 
- Ben de bunu istiyordum .. 
- Hüsmen epeyce yordu se-

ni ... 
- lnatçı herif .. .Ammad:L da.

yandı ha!.. 
- Yordu seni .. 
- Fakat buı de ezdim OllU.. 

En sonunda yıklıil&n saydı gö
beği.. . 

- Bu, Yörük.. çok tehllkıeli 
olnuya başladı, Çopar.. _ 

- Ben, bilirim ona yapacagı
mı .. Öldüreceğim onu ... 

- Gördlin ya., Aynalıya ne 
yaptı? Hem de çarçabuk yen
di .. 

- Beni de götürmeli.. O vakit 
aferin derim ona .. 

Çingeneler, Çoparın yendiğini 
istiyorlardı. Davul, zurnacılar 
h~p cenk havası vurup Çoparı 
hıza getireceklerini söyltiyorlar
dı. Yörük Alinın ta.rafında da. 
epeyce dedikodular oldu. Yörü'.k 
Ali, her va:kitki gibi sakindi. O, 
Çopa.ra ne yapacağını biliyordu. 
Hatta b3.hasına: 

- Baba, müsterih ol! .. Sen o
tur, güreşi seyret! Bak Çingene
ye ne güreş çıkara.cağım ... 

Dedi. Yörük Ali, Çop:ırın gü
r('!jinden hiç ürkmüyordu. Ço
para tc:rs güreş girmek ve, onu 
sol:...ık giıreşlerle yıprat.mak ko
byclı. Bu, Yöriiğün en iyi yapa
bHeccf;ıi bir güreşti. Çoparın, zor 
laı.ıaları ve gaddarlıkları solak 
güreşle geçip giderdi. Yörüğün 
hasıralanna galip olan tı:ırafı 
dıı bu. solak güreşme tarzıydı. 
J3ır tempo dahilinde daima sol
dan güreşe ginp de müselsel 
bir !)<'kilde hasma raha:l verme
dc•:ı c lcrse muh '{kak hasmını 
bıktınr ve, yorardı. Yöfügün 
tı _...,ı b..uıu tııktıgı iç.in oğıun
d n daima emindi. 

ÇopH.r, Yorüğiln solak güre
şını bi.iyordu. Unun en çok yıl
d ğı t.ı.ı af ta buydu. Fakat Çin
g · .e kuvvetine ve okka.~ına gti
venJıği iç'n hasmmı nasıl olsa 
ezeceğine hükmediyordu. 

Yörük Ali, gece yatarken ba
b mı vücudunu yağlatıp iyice 
oğdurdu. Siliner-ak yattı. Bolca 
1.ı, ,.y.ı..u ya.ptı. ~nbah namazını 
ı ' , yine yatb. Birkaç sa.at da
lı .. uyudu. 

••• 
Güreş kurulmuştu. Davul 

ı t n Iaa· ortalığı inletiyordu. 
D:ı."\-ulcu ve zurnacı Çingeneler, 
<,..oparl:ı Yörük AJiyi bekliy<>r-
1 w. Deste güreşleri, küçükor
t güreşleri bitti. Cazgır, mey
<lctna çıkmış, bağuıyordu: 

- Büylikortaya güreşecekler, 
meydana! .. 

Y imik Ali, hazırdı. Olduğu 
y ru:ln fırladı. Babasının elini 
öptu, hayır duasını mdı. Çalık, 
o" !unun .. rkasından şöyle bağı
rı~ ordu: 

- Allı:ı.lı yüzünü ak etsin, oğ
lum! 
Yörhk, lka.za.n.uı dibine geldi. 
Ç<.ıpa.r da yetişmişti. Seyirclu 
b~yordu: 

-- Seni gürclim Yörük! .. 
Bütün seyircıler, Yörüğün 

galip gelmesini istiyordu. Ço
p:ı.rı kımse sevmiyordu. Zavalb 
Ç ngeneyi yalnız beş on tane 
cinsi tutuyordu. Onla.r da bir 
köşeden bağrışıyorlardı: 

- Abe Çopar, g~ kendi
ni... 

Pehlivanların yağlanması bit
ti. Dua yerine durdular .. Cazgır, 
duasını yaptı. Pohlivanlann 
menkibclerini okurken Yörük 
Ali JÇin şöyle dedi': 

- Buna Ro~ Yörük Ali 
derler ... Tek çaprazınd:ın, topuk 
dalg..:ı.sından k<>rlonalıdır. 

Çop..rın, sırtına vurnrak söz. 
lerine jWlları da. ili.ve etti: 

Sinekli Bakkal 
TUrkiyıede satış 1'6.korunu kırmıştır. Beşinci basuru lm 

hafta çıkıyor. Altmo b..1&nıa başladık. ~ siparişleri sıra

' . 
• - • • •. • -.... "":,ı • 

sile yollanacaktır. Ciltli olarak ta.nesi 150 kuruştur. 

küçmrı~;e ~~~ı.~ ' AHMET HALiT KIT ABEVI 
ma!_ Sıkı tut kendini,. 

Çopar içhı de: 
- Buna Çingene Çopar der-

ler. Boyunduruğundan, çapnır 
zındaıı, tırpanmda.ıi •kınmalı
dır. 

Cazgır' pehlivanları meydana 
ea.lıverdi Davulcu, zurnıa.cı Çin
geneler var.kuvvetlıeriyle vurup 
çdmıya be.şladılar •• Herifler or
talığı yıkıyorlardı. Çopann as
kına dem çekiyor gibiydiler. 
Ha.tti da\"'Ulcu Çingenelerden bi
ri meydana çıktı, olanca kuvve
tiyle tokmak atarak pehlivaıı
lan hıza getinniye çalışı.yorda. 

On binlerce seyirci, sessiz kal
mı.,tı. Her.ket> bu, meraklı ve, 
müthiş ola.ca.'k güreşi seyretmek 
için gözlerini dört açmıştı. Ça
lık, mutat olduğu veçhile caz.gı
nn yanında, kazan dibinde otu
ruyordu. Her ikisi de müsterih 1 
olmakla beraber heyecan içinde 
idiler. Yörük Ali, ilk elden gü
reşe gireceü mi, girmiyecek mi 
bilmiyorlardı. Yörüğün tutıtuğu 
ta.biye belli olmazdı. 

Cazgır, soruyordu: 
- Çalık, Yörük güreşe gire

cek mi dersin? 
- Bilmem.. Fakat girer 1JU'l· 

nederim. 
- Ben de öyle zannediyorum. 

Herife hep eolak tar:aftaJı gire
cek gaHba! .. 

- Öyle ... 
- Girmesi lıizıın .. Çünkü Ço-

pann ~ni ezbere biliyor. 
Meydanda pehlivanlar peşrev 

yapıyorlardı. Çopar, çok diri 
görünüyordu. Kuvvetli Çingene 
bir gecede, yorgunluğunu at
mıştı. Yörük Ali de yay gibiy
di. Fe\~alfıde güzel peşrev çı
kanyo~du. Seyirciler, Yörüğün 
her ı;.ıçra.yıp vuruş1arı.ndan he
yeşaruı düşerek: 

- Haydi Yörük! .. 
Çabuk

~= ... , 
- U! ur lŞlilıJ, ,, 

Çingene topluluğu da bağı
nyordu: 

- Ç.Opar .. Görelim seni .. 
Ha.kem heyetinde bulunan A- . 

nı.boğlu ile .Molla da merak ve 
heyecan içindeydiler. Onlar da 
Yörüğün galip gelmesini isti
yorlardı. Araboğlu, Mollaya: 

- Molla! Yörük lka.za..nmalı1 
değil mi? 

- Elbette .. Bu, meydan Çin- ı 
geneye bıra.k.ılır mı be? .. 

- Yörük onu benzetir şimdi.. 
- Ben de öyle zannediyorıun. 

Fakat Çingene edebsiz.. Güreş 
yapooağına boyunduruklara baş 
Jar ... 
Güreş ba.cJladı. İlk elde Yörü

ğün hücuma geçtiği göri.ıldü. 
Hem de sıkı bir hamle ile.. Y 6-
rü.k Ali, hasmının soluna giri
yordu. Çmgene huylandı. Çün
kü hasmı )ine ters girmiye baş
lamıştı. Bu, hamleleri güçhi!t
Je karşılıyordu. Ve, Yörüğü 
mUtemadi~en sağına alnuya sa
vaşıyordu. 

'.l'am on dakika Yörilk, dur-

Bir lsvicre 
' gazetesi yazıyor 

(8q tarafı 1 inci ıayfda) 
deviet bugün teşriki mesa! 
etmektedirler. ŞUpheea her iki 
hükiimet merkezinde de Tilrki
ye hakkında hüsnü niyet beslen
diği teyit edilmektedir. Tüı-Otiye
nin hiç kimseden korkusu olma
dığı ve her ta.rafta, hatta Bo
ğazlarda bılc ! Onun hakimiyeti
ne riayet edileceği 'söylenmekte
dir. Fakat buna. !De dereceye ka
dar emniyet caizdir? 

Türkiye bunu anlamakta ve 
bitaraf ka:lmak hususundaki ka
ti arzusunu izhar etnıe!~tc mu
sirren u€1Vam etmektedir. Ge-

Yeni neşriyat: 

tslBm - Türk AllBlldopeclisl 
Bütün ıımt mahfillerde b~ rağ

bet kazanan bu mühim eserin 31 in
ci nüshaSl Jnt!şar etmiştir. Tavsiye 
ederiz. 

BiR TEK ŞEF TAHIYORUZ 

Türk Neşriyat ve Gazetec.nlk Bü
lUlll tarafından çıkan.lan Ziya Veh
bi Altürkün bu kıymetli şiir kita
bını okuyucularımıza ta\'sıye edera.. 
Fiyatı (10) kur~ştur. 

YENi ADAM 

Bu deı!erli haftulık fikir gazete:ıi
nin (380) inci suyı"t mut.at zengin ve 
öz.lü munderecntıyle 'ntlşar etnılşt.ır. 

Suphi Nur! ilerinin allikll çeken ga
zetecilik hlıUralnrı devam etmek~ 
dir. C" ddl ;) azılar Se\•en okuyucula
rımıza tavsiye ederiz. 

zetesiyle yaptığı bir m Ulakatta A s l e l 'f k I ~le rı 
çenlerde "Popolo di Roma" ga- ı . . . ı 
Hariciye Vekili B. Saracoğlu, lo-------------

İLE SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi flrçalayımz. 

. KAŞELE~I . 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP ROMA TIZMA 

Ve bütün ağrıları derhal keser. 
Sıhhiye Vek.iletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kate ahnabilir. 

~$'.E~t~![i!~ğl~ :.:;::~::;~7~~'.·:.~:::;,~lı RADYO PROGRAM! 11 Devlet Demiryolları ilanları 
baruz ettirrnıştir. Mevcut pakt- tbrahim (328-78), Tbb. Yem. Os- ı _ 
lar Türkiyenin, devı~tıerin her man Nuri Oğ. 11.lrnhim Şahııb<:ttln ~ 11 NiSAN 1942 -
biriyle iyi münasebetlerini ida- (311137) ın ncele şubeye muracantla- Muhnmmen bedeli (8000) lira olan 1000 Rulo (100000 metre) kolıısıı 
me ettiımck hususund:ıki arzu- rı ilAn olunur. (5206-6098) 7.30 Program 18.45 Ziraat Pamuk Mücerrit Şerit (24.4.194.2) Cuma ıünil .at (le): on altıda Haydar-
s.unu teyit etmektedir. Ve hiç- 7.33 Miiı.ik 'faı;.vimi paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından, kapalı zarf u.uLile aa-

bir şey onu eskisi gibi hareket r' 'Y . s b h 1 7.45 Ajans 18.55 Dans tın alınacaktır. . 
etmekten vazgeçirtmiyecektir. en 1 a a j 'n' ' Haberleri Orkestrası Bu ire girmek istiyenlerin (ete) lin1'k maYBkkat teminat luınunım 

Maamafih kuvvetli olmak ve 8.00 ,_,u7Jk 19.30 Ajnns tayin ettili vesaikle teklifierinf muhtevi •rlla.rını •JIU &iin ••t (15) on 
en fena ihtimalleri g&ı;öntinde ı"fa'" n fiyatları 13.30 Prcıgrdm Haberleri beşe kadar komisyon reisli;:ine vermeleri Jlnındır. 
tutmak icabettiği için büliin 1 13.33 N~l.i Hl.45 Serbest Bu i:e ait şartnameler komisyondan paruu olarak .ııhiJtwhnaldadır. 
memleket. dahilinde halık ciddi Şarkılar 10 dakika (4aM) 
bir disipline tabi tutulmaktadır. Ir. J3.45 A1<ıns J9.!i5 Huzz.am 
Silfı.hlaruna faal bir sw·ette de- Habederi Şarkılar 
vam etmektedir. Halihazırda Başhk maktu olarak '150 H.Oo R·J:ı·et.diın- 20.15 R:ıdyo 
bir kanun hükmüne geçmek js.1 :cirinci 11ayfada 9aatlmi tSOO huı bandosu Gazı-lesi 
tidadını gösteren ve tcreyağın- lkind S50 15.30 RiyaM!t.ırunı- 20.4!1 Tiirk"liler 
dan ise top yapmanın daha fay- • .. .. • " hur Filfırmo 21.00 Buyük 
dalı ola~'l kana.ati hüküm siir-,

1 
Uçuneu • " !00 

1 
nik Orkeıı- Adamlar 

mektecUr. Dördüncll • • 100 trası Konsc- 21.15 Müzik 
En iyisi olan bu metot şimdi- rinin Devlet 'ı2l.45 Posta 

~ Konserv:ıtu- Kutusu ye kadar iyi neticeler verdlgi 1 
arı Salonla- 22.00 Salı>n 

gibi burulan sonra da bunun mü- nrun kulağını bükecektir. rından m:k- Orkestrası 
essir olmıyacağuıı kimse iddia Alm.anyanın Anadoludan ge- len n~ri 22.30 Ajans 

edemez. çerek Suriye~i istila etmek niye- 18_00 Progr:ım Haberleri 
Rusyn.nın menfaatleri ne ka- tinde olduğu söyleniyor. Mez- 18.03 Çocuk 22.45 Program 

dar büyük olursa olsun onlan kur devlet için Süvey4 k:uıı:tlma Kli\bü 
açığa koymak zamanı henilz sahip olmak ne kadar ehemmi- ==-====:'.=::-::---=-=::-====== 

P ASİFİ'?'TE 

Jzmirden Denizliye, Somaya ve Alaşehlre 1e-..kedilen evaya mah.<ıua 
D,D/250 numaralı t11rife 10/.')/942 tarihınden 1tibann ltttvedilmisUr. 1''azl• 
tafıı lAt için i.«tasyonlnra mürac:aat ed.llir. (255.9--+439) 

9 dan 19 numaraya kadar olan wzlllUı teneuııiHı 1arif~leri 10/ô/lia 
tanhinden ıtibaı·en Uıive<llliniotir. ( 4442) 

iktisat Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz tktısadi Cofra!ya Asistanlıiı açıktır. İsteklilerin 4/V /Hı 

Pazurtesi günü saat 14 de yabancı dil imUhanı yapılacatmdan buıüne k.a• 
dıır \'esilcaları He birlikte Fakülteye müracaaUarı. (4378) 

Toprak Mahsulleri O/isi lstanbul 
şubesinden 

daha gelmemiştir. Ve Tüıf.<iyeyi yetli olursa olsun, onun muv:ık
nıulıasım tarafm kucağına at- kat bir 7,aman için de olsa, harp 
manın mahzurlarını idrak eden sahnesini tevsi etmek ve yeni 
İngiltere ise müttefikinin hırs bir düşman kazarunak aı-ı:usun
ve tamahını Lc'l.hfif etmeyi bile- da bulunacağını düşünmek biraz 

1 

cektir. Büyük Br!tanynnın bu zor olur. 

Umum Müdtirlüiümttzle şube ve ajaııslanmız için lrafıt ve malzeınai 
ı Brı.ttfnrafı 1 nci .<>ahifr'i}~) Ofisimiz tarafından verilmek f&rWe açık pazarlıkla gösterilecek nümune-

Japonlann bir kruvazörü batı- ı lere göre defter ve evrak tnbettirifocektir. Talip olanların iki bin lira na
nlmıştır. kit veya banka teminat mektubile birlikte 13 Nisan 1942 Paza~ günü sa-

g:bi tnrz:ı hareketleri sonn er- 'l'wkiye mUhim deniz ve ka
m~· ~n uz~t.ır. Geçenlerde A- ra yollarına hakim oldnğu gi
nado"w1un küçük bir şehri olan bi. vekülşeyşi durumu d=ı. büyük 
1Ulasın mevsimsiz bombar<lı- bir ehemmiyeti haizdir. Taraf
manı keyfiyetinde, Bcrlinin İn- lardan her birinin 'rürkiy" n 
gilizlerin bir tehdidini göı mek ""e<;lt istemekte menfaati olma- 1 

istemesine rağmen, !n~iltere ;ına rağmen, hiç biri onun mu
bundan çok müteessir olmu.5tur. hasım tnııafın yanında yer al. 
Bir taraft.ruı t:ı.zminat vmniye masına rMJ değıldir. TUrkiye, 
hazırlanırken. diğer t.ı.raftan da bu müvaz....e.neyı ~imdiye kadar 
coi!rafi mıılumnt.ıarının noksan- idame ettirebilmiştir. ::\Iaama
lıj'.i;ını şinıdiy • kadar birkaç ke-1 fih harpte her ~ey imkRn dahi- J 
re daha isha.t etmi~ 01:!.11 pilofJa- lindı!<lir." l 

Bat.aan ve Corrcgidor arasın- at 15 de Liman Han 4 üncü kattgkı :ubemlzde bulunmaları rica olunur. 
da. muvasala 24 saattcnberi ke- (4"9) 

silmiş bulunmaktadır. Bayrağı- =====================::x==========
mız, Ç('mber içinde bulunan 
Corregidor adasının kalesinde 1 
dalgalanm.ıya devam etmekte
dir. 

• 
Katip ve işçi Aranıyor 

/stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Japon ağır bomba tayyarele-
ri ve B:ıtaaı~ !le Manilla kör~e- ifı:letmeleri Umum Müdürlüğünden: 
zi cenup sahıl ndc bulunan duş-1 Y . . 
m Ul bataryal:u1 dokuz nisanda 1 tdııremız Şi~li TJiınırh~nesi teknik :VRZI işlerinde yevmiye 2.50 lırn -üc-
liT' gim Corrcgidor adasııu 1 retle çalıştırılmak ü.:cre üç lise meı:uııu kfıttbc ve imtıhandn goste~ceklerl 
d'! un .. lerdir. l ehliyete nazar:ııı sn:ıt•e 3=' kuruşa kadar ücret verilmek suretile 40 ıı~u.k 
uvm~lnlil~run Ahnacak dtnılrci ve tes\'iyeci, 3 elektrik kaynakcısı, 3 oksijen kaynııkı;ıııına 1hli-

madan Çingeneye girdi. Çinge- ~ı•m•:sı•mm•m••••••••••••••••••:mı ne daha ilk elden bocalanuştı. '5 •*M:!IWWNW!i'I 37 "i 
Amer1kan fıyan hariciye en- ynç vardır. 

ciimeni reisi Connally demiştir Askerlikle alfıkruıı bulunmıy;;ın iateltlllerin lüzumlu 'V'e.Siblamc .... :nra· 
ki: "Bataan'ın intikamı alına- tf' H/4/942 günü saat 14 de idııren:n Metro Hanı zemin katındaki ~ 11-İşi edebsizliğe dökmek istiyor

du. Arada sırada fırsat bulduk
ça Yörüğün ensesine tok:t vu
rur gibi iniyor v~. dış, iç tırpanı 

caktJr." Jeı i ve Sicil Mııdurlufune rnuraeaatıarı blldlrllir. ~431) 

a.byordu. 
Yöriik Ali, Çingenenin bu ha

reketlerine aldırmıyordu. O da 
fırsat buldukça el ense ve, br
pan vuruyordu. Çingene, oyun 
kapurmamak için çabalıyor ve, 
yapuğı hücumlar boşa gidiyor
du. 

Hakem heyetinde bulwıan 
Molla, gülerek : 

- Araboğlu, görüyor mıısun 
lküçük başpehlivanı? .. Nasıl gir
di güreşe? .. 

- Olur şey değil.. Aynalıya 
ginnemi.~ti. Fa.kat Çingeneye 
daha ilk elden girdi. 

- Amma nasıl giriyor görü-
yor musun? .. 

- Solak, değil mi? 
- Yalnız solak mı? Her ta-

raftan güreşçi.. Çingenenin yal
nız sağ güre.')Çi olduğunu bildi
ği için mütemadiyen soluna gi
riyor .. Yoracak Çingeneyi.. 

- Evet.. Çopar, Yörüğe gü
reş uyduramıyacak .. 

Çalık ta kıskıs gülüyordu. 
Cazgıra dönerek: 

- Usta! .. Çingeneyi ilk elde 
bozdu. Uyduramıyor güreş .. 

- Şu Yörük yok mu?.. As
lan oğlan vesselam! .. 

Güresın on ikinci dakikaları-

na doğru Yörüğün tek çaprazla T. J Ş B A N K A S J ve bir hamlede Çingeneyi alta 
aldığı görüldü. Bu, çapraz; f , 
Arnavutoğlu çap~ idi. Evv~ Küçük tasarruf 1942 KRAMI YELERI 
ıa hasnun göğsline ve midesi ü- 1 adet 2000 UrahJr.: = 2000.- .Li.ra 
zerine vurup düşerek buda- hesapları 1942 ı > 2000 > =3000.- > 

.Japon Taarruzu 
Japon umumi kararg&bırun, 

Filıpinlcrde Calanga cephesin
den bildirdiğine güre, Japon 
kuvvetleri, 3 nisnndn umumi ta
arruza geçmişlerdir. Bu taarruz, 
mUı::ait bir seyirle devam etmek
tedir. 

Bir Ad1 İsgaal Edildi 
Japon imparator!~ umumi 

karar~ı bildiriyor: 
Japon deniz birlikleri Cavn

nın 350 kilomiJl:.re C"enubunda 
bulunan Christmas adasının iş
galini tamamlanuşlardır. * Ostralazya bölgesinde..\ci 
Müttefik hava kuvvetleri ·lm
ma.ndaru General Brett, bir de
mecinde şöyle söylemiştir: 

Göklerde Japonlara karşı ta
arruza geçtik ve bunu art.tırmı-

1 ya devam edeceğiz. Yegane ek
siğimiz malzemedir. * Avustralya çevresindeki 
Müttefik hava kuvvetlerinin ku
mandanı, bir roillakat esnasında 
şöyle demiştir: 

"Japonlara Quu-şı havada ta
arruzu ele aldık ve bunu a.rtbr
mıya devam edeceğiz. Tek sı
kıntımız malzemedir." 

Pasifik Halbi \'e Sovyetler l * Nişi Nişa gazetesinin Kui- i 
bişef muhabiri, Amerika sefiri 
ve ondan evvel Japon sefiri ve 
İngiltere sefirinin mbişef'e gel
meleriyle SovyeUcr Birliğinin 
Pasifik harbinde ittihaz edece
ği tarzı hareketin bağlı olacağı 
diplomatik muharebenin başla
dık'llll yazmaktadır. • 

Gümrük Jıl11/ıafaza Genel Komutanlığı 
Satın Alnıa Komisyon11ndan: 

Diki1ı..-cek 2007 kat erat. iı: ç:ımaşıı ının 13/4/942 Pazartesi gunü saat 
15 de pa7.Drlı~ı yapılacııktır. Tutarı 200 ı.r:ı \ e ılk teminatı 16 liradır. ts
teklı1"rin ılk temin:ıt m:ıkbuzlıırlle Gll l:ıta - Mumhar.e cuddesı 54 No daire· 
deki satın klr'!':ı komisyonuna gelmelcrı. (4406) 
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Mana adedi: -
Ztrll W ~ "eıo MtVI lt•"lka t1111-•I ...... 
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Zlnat Batı a ııcumtı1ıreu ve uıuıınw. uu-.w .baatılannda ea 
u S0 lbul bulunıınlara eencde 4 cıda ~ lı::ur'a Ue ... tıda&! 
pllna r5re ikramiye da!ıt.'-caktlr 

4 adM 1.000 Ur .. ık 4.GQO Lir• il tQD aded DO Llratık lı.000 Lire 
4 • ... • z.oco • 120 • 40 • 4.aoo • 
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DiKKAT: HesaplanndBk! paralar bir M!M lç!nde 60 liradan 8f9'l 
dafai~lue lkram1ye çıktıtı ta'kd.trde 'lı 20 :t2Zlnsi71e vmıeceıcur. 

Km'alar ...ecıc dü!'t defa 11 l\"a.rt. 11Ha.zinua,11 };y. 
liil Ye 11 Ririncikanuo ıaril>h rinde f;ekil~tir. mak.. 2 > 7~ > = 1500.- > 

sın~~lı-:ım~P!faıı~8:11~~ iKRAMiYE PLANI s > 100 > =:: : 
DOKTOR.__ 

HAFIZ CEMAL l.ıa::m.-m::::i:t:iSZDa!B:~~rzm~~~-11"": 
- '·lını b., ı::tna ıt.oplamadan yere 10 > fi > 
u.n. ... ,,....... KE•IDELE9': 48 > 100 > = 4000.- > 
düştüğü görüldü. Çopar, deı'1ıal y 50 > GO > = 2500......- > 
toplandı. Yörüğe katiyen oyun 2 Şubat, • ~ s Ağustos, 2 11da- ıoo > e > = 6000.- > Do.biliye Mütelıa&ılll 
vermek istemiyordu. Hasmırun cltesrln tariblerlnde yapılır. 200 > ıo • = 2000.- > Dfvanyoln 
sakar oyunları olduğunu bili- 1 .. ________________ mi ___ ıd 1-lliiıı••-•••-11111-11• 
yordu. (Arkaaı var) u 

Lokman Hekim * Bucnos Aires - I..apaz ga
zet~ çıkan lmrgnşe.lıl lar do- t 

layısiyle 10 Sonkanununda illl..ı \ 
edilmiş olan örfi idarenin kal-
dırıldığını bildirmektedirlf-!r ' 

'lahlbl. A. Cem&ldddln Saraçoğlt.ı 
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