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Suikasl Davasınd ühimCe se et 
stokholııı'da bir1 Pavlofla Kornilof'un t ahliye ve bir Rus 'ılürFransızlarıg 
şulh paza rllöı H k k M•• • • • h k · , 

,-~-~~;·~İn~~ u u uşavırının mu a emeye ıddıası 
~1§.::§ iştiraki hakkındaki t alepleri reddedildi "H;~~ ~~~·~,~~"·· 
yor,;an üzerinde kopuyordu. Vaşington, şimdi Vişidet 
Şimdi ise bütün gürültü Rus- • 
ya.run başında kopaa&ktır. &- Ek l A 1 /' p •• J d • • k · l l tecavüzkar bir siyaset 
_,~d~~~ı=..~~bir se ans v on apen, gonaer ığı me tupta ta yan b~.~;:~~i~~ni<~~~~:riyo~~ 

_J s _r • k b b • .J:. •ı k J Fransı:<ların gazetesi olan "I.4 
Yazrn: Hüseyin Cahid YALÇIN eTareft aplClSlnln Om a lnTl Q lnaan Sonra 2f~~u;s~~·i~rd~i~t~,~ 
v a::ı:o:~re~~a~~: iki şahsı kac, arken gördüğünü bildiriyor ~~~~~~a!ö:eı:::~~~-ta!! 

kate değer bir dedikodu (Sonu Sa. ll Sii. 3 de) 

~~~~ Pavıoı, zabıtlara Sihtekarıi~_ k8nstığını söyledi 1 
942 s ü T ç E s i 

şartların neden ibaret olduğu 
hak.kında bile malumat veriyor- M •• dd • 
!ar~ Almanya işgal altında lut- u eıumum 
tugu memleketlere t.avı:<ler ve-! 
recek deniliyor. Yani onların is- • • 
tiklallerini tanıyacak demek o- dedı kı • 
luyor. Buna mukabil, Rus yada' • 
istediği gibi harek<•tte serbest\ 

~~~:,:ı~~f:~ü~~~ ~; ı " Sahtekarlık, Türk Adliyesinin 
tehWrn te:;ıkıl eden Japon emper-

j;~~~~~ı!ıe;!ş~ekmeyi de taalı- tenezzül etmiyeceği bir şeydir. 
Bu haberin doğıuluğu pek 

~~~:~~İl~!e~~ b~;_ ~c:ı~~~ ~~: Pavlofun ku llandıOı sahtekarhk 
günkü ş.1.l"tlar dahılınde, az çok k 1. • • f t • t"k h' ~~~~~~~ 
~: te~~i~d:ft'ü:au;d~~~ e ımesını ne re ve ıs ı ra ta 
ma olsa bile zeki bir kaynakta k d, • • d d ı 
~ edi~ olduğu muhakkak- en ısıne ıa e e enm." 

Bir Alman bangerinin sulh 
teı;ebbii.sü için Stokholm 'a git
mesi ve omda dilı;man mümes
silleri ile temasa girmek isi& 
mesi Alınan difılomasisinin ma
zisine o kadar uygun bir teşeb
büstilr iti Cihan Harbinde cere
yan eden vak'a ile ~imdiki dedi• 
J<odu arasında gi>ze çarpan ben
zerlik zihinde derin bir hayret 
uyandırıyor. Bu dedikoduyu uy
duranlar acaba ilhamlarını ge
çen Cihan Harbinin tarihinden 
mi aldılar? Yoksa Naziler Al
man Kayzerinin muvaffak ola
madığı sulh pazarlığında kendi
lerinin daha becerikli olabilecek-

1 !erini isbat etmek hevesine mi 
düştüler? 

Burasıru bilmeyiz. Fakat Ci· 
ha.n Harbinde Stokbolm'da Al
manıarın yapukları sulh pazar
lığını hikaye etmek isteriz. 

MÜıldetumnnıi Kemal Bora 

Müddeiumuminin 

işareti: 

Bütçe Encümeni dün müza kerelere 
ba şladı, Maliye Vekili izahat verdi 

Bütçe Enciimeni saat beş
te Vekillerin huzuriyle 942 büt
çesi müzakeresine başladı. Ma
liye Vekilimiz bütçe heyeti U· 

munıiyesi hakkında uzun beyı 
natta bulundu. Encümen he 
gün toplanacak ve bütçe mU 
.zakeresine devam edecektir. 

··Mazlunlardan Pavlofu M d .1 i l .. k El . . . 
i~tanbuldJı Korn!ID!U ise Kay~e- a rı UYU ÇlmlZIO 
nde v yakahy~bıldı k. Kaysende gazetemı·ze beyanafl 
solugu al~n bı r maznunun "kaç-
mıyacaQın1;, demesi yersizdir.,, "ispanya ile aramızdaki siyasi münasebat fevkal 

ade dostane mahiyetin i muhafaza etmektedir,, 
Ma.drit Büyük Elçimiz B. Hu-1 liısi Fuad Togay, dün kendisini 

ziyaret eden bir arkadaşımıza 
İspanya ile menlleketimiz ara
sındaki. siyasi ve ticari münase
bat ha.kkıııda beyanatta bulun ... 
rak demiştir ki : 

"- Yarrn (bugün}, dört ay
dan fazla bir müddet evvel ay
nldığun dost İspanyaya müte
vecciluı.n hareket ediyorum.. Bun 
dan dolayı da sevinç duymakta-

yım. İspanya ile aramızda;lti a 
ya~i miiruısebat fcv kalfıde doıt 
truıe ıruı.hiyetini ıınuhafaza et. 
mektedir. 

Akdenizin iki ucunda kurul· 
muş olan bu iki menıltl<et ),ey· 
ıninde dostıane münasebatın da. 
ha da inkişaf etmesi içın iki hü· 
kiımet ar;,sındıııki S< mpati ile 
beraber bız Türkler ile !spa.n· 
yollar arasında mevcut olup git· 

(Sonıı Sa. 2, S.t. i rlc) 

INKILAP ENSTITUSU 
Dünkü 

limiz 1915 senesi Haziran ayırun or
talarında, Deut;;che Bank Di
rektöril Monckcvitz Berlinden 

Stokholm'a vasıl obıııuştu. Ora- ''••••••••••••ıf---::::::::::-::::::::~;:":'.:'.".:'""::=::::---ı~----------•• da bir Rus ile görüştüğü sırada An karadan tayyare ile gelen resimler 

Meclis içtimaında Ba~veki
izahat verdi ye layiha 
kabul edildi 

Berlin hüküm<>t mahfillerinin ----- "! 
Rusya ile münferit bir sulh yap- RLJSYA'DA 1 
mayı pek istedikl.ırini anlattı. 
Çünkü Ruslara karşı, hiçbir 'kin 
besh:miyen Alma.ı:ılar, Ruslarla 
boğuşm:mın faydasulığıru tak
dir ediyorlardı. Almanya, Rusya 
ile sulh yapmak için çoktanbe
ri Rusya na.&ırmda tarihi bir 
hedef teşkil eden lstan bul ile 
Boğazl•an bırakacaktı. Tilrkle
re de Mısır verilecekti. Bu esaslı 
tekliften ba.şka Ruslara hudut
lanıı tashihine ait bazı müsaa

Düııkü nıııDakemeee 1 - Abdurrahman.ın ıı.vuJcıı.tı Ziya Şakir, 
2 - Abdurrahman, S - Pavlof ve 4 - Kornilof . • • 

Doğuda Sovyet 
taarruzları zayıfladı 
Almanlar Leningrad ve 
Sivastopolu bombardı
mana devam ediyorlar 

Muhakenıey bugün de 
devam edilecek 

deler gösterilecekti. 
Alman banka direılttörü bu 

teklifi Stokholmdaki Rus elçisi
nin kulağına eriştirirken, Alınan 
matbuatı da, tıpkı bugün bek
lendiği gibi, Yakın bir Alınan 

·Amme tahitleri neler söylediler ? 
[A.A . telgraflannda.n 
hu.la.9a edilmi§tir] 

ta.:ırruzundan ve kat'i bir milha- Alınan orduları başkumandan 
rebeden bahsediyorlar ve Al- lığının tebliğinde şu malfıınat 
manya.nın zaferini muha.klmk verilmektedir: "Doğuda şimalin 

infilaktan evvel görülen vişneçOrüğü oto11obil -
Kornilof inkar ediyor - Bir şoförün bomba 

taşıyan Ömerle göz konuşması 
gösteriyorlardı. Alman ajanlan taarruz faaliyeti biraz daha za- Ankara, 15 (Hususi muhabi
w kaynaıkları Ruslann milnfu- yıflamıştır. Yalnız bazı nadir rimiz telefonla bildiriyor) -
rit bir sulh yapmak için ımüza- noktalarda Ruslar oldukça ehem Von Papen'e yapılan suikast 
kereye girıniye hazır oldu:klan- miyetli kuvvetlerle taarruza geç maznunlarının bu sahah saat 
Dı ve kendilerine Boğazların ve- mişse de püskürtülmüştilr. 9,5 te Ankara Ağırceza Jtjahke
r ,Jeceğini, Alınanyanın da Le- Topçu Leningradın asker he- mesinde muhaıkemelerine devam 
bistanı alacağını işaa ediyorlar- deflerini ve mühimmat fabrika- edildi. 
dı sını ateşe tutmuştur. Alınan sa- Celse açılınca dosyadaki adli 

0

Dentsche Bank direktöril Mon vaş tayyarelerinin Sivastopol evrak ve zabıtıa'.nn okuma.sına 
ckevitz yalnız ilk fikri Rus liman tesislerine ve bir hava a- geçildi. Bu defa Abdurrahman 
elçisi Neckhliovdov'a bilvasıta !anma yaptıkları ta.arnı.zlar iyi ile Siileyına.n ya.nyana oturnıu
tebliğ ile kıalmıyarak doğrudan neticeler vermiştir.,. yorlardı. Abdurrahman, Siiley-
doğruya bir teklif mahiyetindeı..:=~.:.:..-__,,.:.-...;.;. _ ___ , ~~!ı~gın!'!Ddöb~'~~irı~~ 
haberler de gönderdi. Onun ver- Crlpps Kahlrede .. -~ .... 
diği maliımata göre Almanyada ıturmuştu. 
biri lngilizlcre, diğeri Ruslara 

1 

Kahire, 15 (A.A.) - Sir Staf- Avukat B. :liya Şakir, Abdu.r-
milsaadekiır davranaııak münfe- ford Cripps Kahireye varmış ve rahmanın müdafi vekili sıfaıtiy-

llüııeyin Oıı.hid YALÇIN Tahrandan gelen kızı tarafından le mahkemeye iştirak ediyordu. 
(Somı Sıı. 2 Sü. 6 da) karşılanını~tır, Sille~ söz alarak, kendi-

sine mahkeme<.'0 bir mildafi a
vukatın tayin edilmesini istedi. 
Makamı riyaset, Abdurrah

mana mahkemece resen bir mü
dafi avukat tayinine kanunen 
imkan bulunmadığı, kendisi iste
diği avukatı .iJl!tihapta serbest 
bulunduğu cevabıru verdi. 
Abdıır.rahma.nın Vekili S&ı 

Alıyor 
Abdurralımanın vekili avukaıt 

B. Ziya Şakir, vekfiletnaınesini 
gösterdikten sonra söz alarak : 

- Mtiekkilim, Abdurrahman, 
kendisini sol cereyanlara kaptır
mış olduğunu bana söyledi. Biz, 
bunu mazur ğöstermek değil, 
imrr ' huzurunda bir defa da-

l Sonu 80. 1, S U. 1 de) 

PASIFIK'TE 

Birmanyadaki Çin 
kuvvetleri çekiliyor 

Cebu ile Corregidor 
arasındak i temas tekrar 

tesis edildi 

Cay ve Kahve satışlan icin kararlar 
1 

l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:j 

* Bugün Mecliste İnkılap Tarihi Enstitüsü teııkiline ait 
layiha milzakere edildi. Evvela söz alan Başvekilimiz geçen iç- i 
timada Kazım Karabekirin Enstitüde İnkılap Enstitüsü den
mesi hald\mdaki teklifine karşı dedi k i: "Arkadaıılar biz bu 
enstitünün kanununu gönderirken bundan evvel lnkılii.p Tarihi , 
Dersleri vardı, onun yerine bu enstitilyü kuracağız. İsmin de- . 
ğiştirilmesine ben bir lüzum görmüyorum. Zaten teklif kanunuıı 
ruhunda mündemiçtir. Binaenaleyh adının İnkılap Tarihi Ens
titüsü şeklinde kalmasını zannederim ki arkadaşlarımız da ter
cih buyururlar.,, 

Birinci madde Başvekilin teklıfi veçhile kabul edildi. ü. 
[A.:_4.. telg_rafla:ındaıı çünçil maddenin müzakeresinde Abdurrahman Naci Demirağ 
hulaaa edılm\ştir] maddedeki Şeref Diploması yetine Şeref Belgesi tabirinin kon-

Yeni Delhiden bildirildiı'hıe ı · masını istedi. Encümen Şer_ef vesikası olmasını talep etti. Sa
göre Birmanya cenup cephe:in- m Ah Dılemre: ''.Hem İnkılap d~yorsıınuz, hem de Belge keli
de bulunan Çin kuvvetleri çar- mesını kab~l etmıY.orsunuz,, ~edi, Hikmet Bayur: "Biltün u
pışmağa devam ederek Myohl:ı.-ı ~umi gıdışımız ~k~eleşmege doğrudur. Burada Diploma ye- ı 
ya çekilmişlerdir rıne Belge teklıf edılmıııken tekrar arapçaya çevirip Vesika di-

. . . yoruz. Buna hayret ederım. Beıı bükü.metin Türkçeleşmeğe doğ-
f N:vyoÇunrk m~_reç~ı ~;rçtelg:,a- ı ru gittiğini ciddi ~e samimi sat:ıyorum, halbuki hilkiımet bir şey · 
~ ı;:ore g ıng ~ ~ ın soz- söylemıyor. Maarif Vekilimiz de yoktur. Müzakereyi tehir ede-

cusu Tungd Wendye nın Japon- !im dedi. Basvekil · "Hükü.met buradadır M dd dalı ı 1 taraf d · al edildi"" · " · · . a e a evve ay-
ar ın _an. ısg gını nen kabul edilmiştir. Daha ne istiyorlar., dedi. Hikmet Bayur: 

haber vennıştır. Bu dunun Ja- "Türkçe olmasını istiyoruz, dlltli L - "h k b ı ed"ldi 
ponlara Sottaııg - lrranaddi ne- ' · ayı a aynen a u ı · 

Çay ve Kahve satışları birleri cephelerini müdafaa eden 
Çin ve İngiliz kuvvE:tleri arası
na sokulmak imkanını vermiş-
tir. * Çay ve kahvenin Devlet İnhisarı altına alınması hak-

FILIPINLERDE: kındaki kanun 15.yihası hazırlanmıştır, Meclise verilmek üuıre- , 
Tokyodan şu malü.mat verili- dir. Layihay:ı. göre çay ve kar.ve İnhisar Etiketi ve muhtelif ' 

yor: "Japon hava J>:uvvetleı·i , ağırlıktaki paketler ic;inde men leketio her tarafında inhisarlar 
Corrigidor'u kalesini bir hava ~· bayileri marifetiyle ve her yeıde ayni fiyatla satılacaktır. ln
bombardımanına tutmuş ve dilş his_;:r ~olayisiyle şimdiki fi,vatlara zam yapmak mevzuu bahis 
man bataryaları tamamiyle sus-j degıldır. 

fS<>nu Sa. 2 Sü. 5 dol ~=-..... ~~=--============== 
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ÇAYvEKAHVE 
ZA .. 

inhisarı için lıanrlanarı 
ıagi.ha Millet Meclisinde 

lnh· arlar Vellüinin 

1mlmra - Gilmrllk ve ılnhl
mrlıı.r Vekili B . .Raif ıırndeniz 
ııu beyanatta bulunmuştur: 
"- .KWıve v,c cayın isti.hlik 

tçin yurda solmlm ıısmı ve y.urt 
içinde tılmnsını de\llet .inhisa
rına olan kanun layihası Mccli
.., ısunulmak üzeredı.c. ylha 
hnun Old~"U takdir.de bu işi 
lnbisa.rlar 'Ummn Müdürlüğü 
yapacaktır. Kahveyi çe1drdek 
halinde, çayı da. .olduğu gibi ka
palı p:lkcUcr ıçmı.ln so.tmnk isti
yoruz. -Bu p lk ler inhisarlar a
tclyelcrinde hazırlanarak üzerle. 
;rine idarenin cftı.ri.k nümıeti ko
.ııulacak ve tıpkı sigaralanmızda. 
olduğu gibı beyiye mukabilinde 
bayiler vasttasile ıntttırı lacaktır., 
&tış .fiyatları Türkjyenin her 
'tarafında ayni '>la"Caktır. 'Kanun 
~kınca fiyatlar y.cniilen a.ttacak 
değildir. Zira esasen .son gUn
lcrde de Jtahv.e ve _çavın satış 
fiya'flanna bir mi1.1:ar zam yn
pümış bulunmaktadır. 

Dahidcl yetişen çaylarmuz 
vardır. Bugün bu çzylann eki
mi gibi 'kurutulması da serbest
tir. Satış işi inhisar altına alı
nınca, ekimi yine sel'beSt bırak
mak, fakat lnınıtm.a ~ıi .inhi
ar altına almak zaruri olmwı
tur. erli çay1aomızın hikiş~
na engel ohnama.k lizere 'bu ku
nıtma mhiaarı ziraat işletmeleri 
kurumuna verilecek. ve bu ku
nımun hazırladığı çaylar, irih1-
arlar idaresi tarafından .ntın. 
alınacaktır. Cay v.c ka.lıvcnin in
hisar altına Alınması ile.vldte e-ı 
ni varidat bulmak zaruretinden 
ileri ~c1rniştir. 'Bu innisar lmzi
.neye temin cdec~ gelirBen has 
b oilha.<;.<;a mlistelilikin satın a
lacağı 'ka'bvc ve çayların 'katik· 

Sııilca.t &n,a.,,.,. ttiftiliJ:tı 

giizünd~n "Sumatra oe Co. 
.. da n~ler .gördiim,,," SotJa.ş,, 
•• "Ha%reri Mutıa., tle/i:ikn. 
lartmı%ı lco"lfO•adı'lc ıiiriir 

tlileri~. 

:sız ve hilesiz oJmn smı temin ede. 
..cektir. 

"Bu iş devlet eline geçince 
,şimdzye kadar bu maddelenn ti
cnretilc .iŞtıgnl etmekte olnnla
nn mağdur ka.La.cak.lan hatıra 
gelir. 1':o.:kıit bu işler uzcrmde 
çaJişmı v.atnndaştarıa Jtiiı-..iik sa
hl1larlla. ıkuru kahveciler lııb.is::ır 
lann bayılığmi ynpabıleceklerı 
için bunların mağdur kalmalan 
varıt dcgıldir. 

Mahrumiyet yalnız !bu ·sin 
toptan ti.car~ ;yapnuikta olan 
bır kısım vatandaşlara münha
'Blr lnılncaktır.,, 

B. !.ıı.if . .Karadeniz tuz hnkkın 
da.ki bir suale .şu cevabı er~ 
ttir: 

''Tuzun, tuzlalardnki satış fia
b kanunen tcsbit edilmiştir. Hü 
kUnıet bu !fiyatlarda zam yapıl· 
cmllSI için oolise bir tekliftelbu
lunulmam13tır. Malumatınız ol
duğu iizere tuzun da.h.ildeki sa
tışı serbesttir. 

Tuilalla. bir kilo tuzun kanuril 
sabş fiyatı aört 'kuruştur. 'Bu 
tuzların nakledildikleri yerde~ 
satl:j fiyatını mahalli bclediy.e-ı 
ler tesbit etmektedirler. :Nakliye 
ücreUerinin tahavvül etmesi ma
halli belediyeleri bu satış fiyat
la.rmda. da .d~işiklik yapmaya 
mecbur etmckteair. 

:satış fiya:flarmaa ıgörülen ta
havvül bundan ileri geliyor. ffa .. 
rıce tuz ihraç etmemekteyiz. 
Yurt içinde :mev.nut 1tU.zlanmız
dan 'küçüklü büyüklü 54 'tuzla· 
-ınız :fıuı.liyettc oll(p mevcudumuz 
yurt ihtiyacımızı fa~c;ile temin 
.:edecdk 'luildetiir. 'lstihsalatımız 
'hk tiır {!?Jgc1c 'UğranıtunıŞtlr. 

'Bu bikımfüm yurdun u&ettz 
'kalmasına ilitimru ver:ill'n1cz. 
'Ya1nız bizim pıth:Cfler ıçinifo .eu.t 
lrnakta olduğumuz bu sofra tuzu 
ile ttorba ıctnBe .satt:U;'lltlız ımut
!fak tuzumuz var.Jır. Bilhassa, 
iAn1mrada bu uilar aZla sa.'til
maktadır. Bu tuzla!'l biz Çamal
tı tuzlasından hususi bir şekila 
imal tirmriktt;yiz. .Ankara Be-! 
leü~cs1 son günlerde bunlardan 
sofra tuzumm iloeunu 16 bn 
çuk. mutfak tuzu için l.0 kuruş 

( SEH HABERLERi )tfıi~~~~~~~J 
,~-------------------------------------------------------------------------------"' Zava iter~yağctla~ v. 23 1• san 'Lokantacılar r 

ş hndi, bütün dilnya= 
bayramı nu ince:.~~ 

progr.a ı :ın ~ejdbılin) yağım ~ 
Riyasaya yeniden -:90G 

on ıfasa iye, 60G> iten 
piri:ç çı rar lacak 

Şehrımiz piynsaama .çıtanı.. 
cak olan yiyecek nınddekrinin 
OfiSler 'tnr.ı:fmdan :vzirrtın.a. ıio
ıf.izam.la devam edilmektedir. 

Tevzinıt, Bölge la: ".M üdürlli
ğü tarafından her ·k:ız.ının va,. 
Mti ihtiyacı göz.onimde ıtuı.a.. 
rak hazırlanan liste!.er ıd;Yıilm
de y.apılmaktadır~ 
D~ ta.raftan ay başına y&

.niden btızı yiyecek 'Jttlddelerinin 
;piynsayn ~st hususun
aa çalışmrlbıra. ba.şlıı"..ımıŞt1r. 
Oğrendiğimize göre, bu defa 900 
ton fasulye ile 600 Lon pirinç da.
ğitilacaktır. 

tlibba Odası hazırJ1kıara başladı 
Bir müddet evvel Pire w Ati

naJıeJdmleri 1staobtrl Etibba O
dasına miiracwtt. ederek 
.mtikabilin.de 700 'ton kadar .ar
za.k istemişti. Bu müracaat ÜZb
rine mıntaka Etibba Odam Mim 
Kemal ÖJienin eyasoü .altında 
toplanarak Pire 'Ve Atina im 
lerinin talebini üza'kere ederek 
müsaade istihsali için tlrtısat ve 
Sıhhiye ekiliikleriDe mü.racaat 
etmiştir. 

Hükimıetimi.z, :ven:Uği cevap
'ta ancak hedı.Ye olma:k şartile 

yaa ir defaya mahsus o'lmak 
"UZere .i5 kiloluk 800 koli gönd&
rilmesine müsaade etmiştir. 

Bu drolınr plnız tuzlu balık 
domuz, dQIIlm ~. incir w f

.züm konulabilecektir. 
:M:mta.ka Etibba Odnsı lbugün 

Bmtt 14 te bir toplantı yaparak 
gönderilecek er7.El.k.ın cinsine gö-
n~ ta;ksim wa,packtır. a 

laıe belgeleri l\1aden kömürü j Bir doktor mah-
Ankara - Bir nevi iaşe hU· bollanıyor kiim oldu 

v.iyct •Jırakası olan "İaşe Belge-i 
lerl,, nin "a.tanaaDlar:ı tevzii ~ ()ğnm.Biğlnii7.e ~ Zong'dl· .Bundan 'bir müddet ıevv:e1 Ka· 
ırarlaşmıştır. Bu belgeler kımnı· "c1ak 'kömür iıavzammn -direk illi- mile isimli bir kadını aoğurtur
ı"ZI kapak içinde .nıUhtCUf sahife- tiyacı ..tamamen önlenmiş ve ö- bn çocuğunu dUşü.rten, ölümü
lerden ibaret olar.ıik e 85 ıfi1i nümWlleki .kır.ta her ~ .bir • ebebiyet wer,cn Dr. Ratıp 
rutiv-a ıedecelrtir. !'Numanı.m ilin ~tte!kö~U: ~4ğma. meydua din 'Birinci /A:ğırceza Mahkeme-: 

.edilecek .muhtelif fişlerle karne verılmemesı ıçın ıcap eden ted- ili tarafından 1 rsene hapis ve 

.23 .Nisan Çocuk Bayramında 
'YtJ.pılac&Jt merasim-in ı.PI'qgntmı 
tesbit edilmiStir. 'Şcbrimizdeki 
mernsım 23 N'ısau sı'.bam saat 
11 de T~ Meydanında ynpı-
1aca"ktır. ernsİnlCie ıev.vcli l1 i 
ve Bclefüye 'Reı.Sı Lutfi "Kırdar 
çocukları tt:ebrik edecek, undan 
sonra 23 isan ıha.klanda ımıtuk 
lar söyeyecektir . 

'Bayrnmda m~ dkul"tıimaye he. 
yeti .500 ~au .giydirecek ve 
bazıbmna. da hediyeler dağıta. 

.;ca:ıctıı:. l?3 Nisan ı:münasebcti} le 
aynca Qocuk :Esirgeme Kurumu 
da bir hafta bir <ınlence pro__g:m. 
mı hazırlamıştır. 

Bir iköşk: yan ı 
Anadolubisarı CadBesiı.de 

Krom vapuru Süvarisi Mehmet 
l{a,pt:ana. ait.1.0 .numaralı ıköşl(tc 
dün~ -çiknustJr. 

Hadise mahalline yet.işen ts
.tince itfa.iyesi ancak köşkün bir 
lcısmı lYRJlilıkflra.n 
söndürebilmiştir. 

-ustilüne m.ğıana.cak .g\yecek, yi- ~rler alınm~şt~r. Bu ara?& şim- 500 lira tamıina.t öde~ mah-
Wccek we ~kmıah ı.maade.Ierinin di&m dlnimızde ~o'k '!ft 'kfim eılilmi,ftir ., Zi}fa GOn,, davası 
tevzi kartları ıilınacaktır. ma.Ben lkömiirü Bt.öldarı yapll- ~ı----

İaşe Belgelerinin Hazirand:ı ma.ğa ~~tır.. Ziya Günün Üniversiteye yqp-
dagıw tilacam rsanılmaktadıı:. Di- Dün iki ırapurla ,ehrimize Et fiyatları dOşOyor tığı tesisin tesci'i davasına dün 

ı:r . ı.ul/\I\) ton k;.:-'~- -ı .... ; ... ; ... j'ar lt:araftan, bu ayiBOllunlb. ek- """"...,.. \WWI- ·•~wc ııltauabmet Üçüncü Sulh u-
ımek ameleri iki a·'lik ol~ ~ lHav:acıa.n ~ guıaı.: Son ıgliıilerile .mıUlitelif !ist1b- klik 'U~ı.1-e-...,.:_.;ı_ a .... ., ........ ·..AıJ-
erileı:eıdir. !J· kailar lbir wçur daba 1P'=+=- a:ı lDUit&ka1anııda lkillqyetli -._{~::UU\ ~ vY-.U ~ 

U,cuzlqğundan dolıu'J .f~ 
nın yüzünü l;rfildürc.'1 (müba
~ yag) mmrilt:füotto g1ttikçs 
nzahyor guliba. •• Ealmz f~ 
nn değil, ~:c.W:ırm. çıinrm. 
lokantacıların da bellerini b~ 
ıntjye :Çün:kii ejetaliıı.) 
s yesinde ne büyük~ -gorür
erdi. fle!e '(Tereyağ-) -yapan'ial" 
nıı, yakında m.ıı.tcm tuta.caklan
na DÜP dk! Çiliikü ~ci. bici, 
suslü (Parşomen) "knğlflar için
de ıhalka (Deve ha:m.unı) gi~ 
yliti:urdultlan ıte~ ya
rısından ziya&si ('Vejetalin~ 
yu~ıdır. 

ıhllzy.\•sn .beslemenin günlülclc
.ı:indon, ;pahnlılığından d layJ 
siitlea· ınindcn ctme lflUhaJılıuıt• 
;sor. ll'e~~yagnıın kıym.o+..i. d go
ıri D"' l}~e ~yor. 
§.imdi ckilosu <A.450) ilnuw:;.a ç:rk
tı. (Vc.jet-.ili.n) ağı gelmezse 

ak rorkarnn, ,gıaloook /kı;.'1.a -
!Allah göstermesın - ~y..gı
ın.a chasr t kal:ıcsığız! 

* V cjetalin donilen (Koka ya-
.ğı) süt yağma, tereyaı:,'>

.ına, ve lıatitiı. s:rde y.ığn nz rnıl•· 
:tarda lkanştınlırsa, itiruf ~e ktv 
bul etnıel\.}ılz.ki. olur ohıınz trim· 
,ya.ger bunu kcsfooemez . .MC'Slo
ğineJi.ştlc, çok ..ı.1ttiClarlı v ttecru· 
boll aciney'agl'rlcre 4tyeetgin1 
yo~ Milke.nimcl 'bir (b.lılill ıld 
meydana çıkanrlar. 

Doktor 'Jlafız C<•mal 

77 k k 
ıttr. miktaı:da. r)[uaphk haynn ıgeı. ' MMfl ..... 

19 mek arnesı ------»UK---- mekte olduğundan et fiyatları Varisler vekili avukat Talat -------------
-L'11mwııt &lcim 

satm ş bir Diikta.r dilşmüştnr. Bir-hafta ~ M d .r 
Ku

..:; ....... .,. .... .,a. 1 ı"v~ .L.-"1.. . ICll'\2'T'ja ımelctupcusu ....... 200 m bir <layiha vermı.~ a ril B. ;r..f çimiEİ 11 

..,l.Ul\.f'-"-'u .,.~llUlll"< ~·· ,,.. evvel 1Jruruşa. satılan koyun tir. Duru,.5Jlla Ünivcrsıte vdklli b 
vesinde _yatıp 'kıılkan f!n&ôltilu arkattajtarı mahkQm oldu etil.60-180 kuruşa. 220 kunı- avükut Ret.iğin lbu liyıhaya cc- eyanah 
Mehmet, fırıncı Pet.J:_onun te> Isparta - İplik :tevziatmda :ı ~O~~-~~~'-~ vap vermesi için başka güne bt- (Baş tara/l 1 hıcide) 
ıgihtım Xoçodan aldıgı 77 tane yaptıkları yolsuz ,;..;1-11- dOJa- .. '" ..,..-.--c uş rak ım tı 

..TiHlk ek ek ka · · tar ~~ tar. ı ış r. 'tikçe inkişaf udtm ı&anımıi dost-
,gu m rnesını sa - yı tevkif edilen MeJd:upçu S.. uuc .lug~ kafi ,...;rt-.,,.h+ .... ...: ...... 
ken yakalanmı.6 ve M.i·m.Ko. nm- dettin Sönme?: "'l'ahrlrat kltibi R"""~ ........ 

.mahk cı;ilm n+• .... *--.Y&da r&uıni~ldiı .ma emcsıne ~ !-ı~r. ~n Avni ıve ıfifre lk1.tibi .,,_,..188~8 1
1
·r Dağıtma Bir,ikleri .. ,,,_ ru .. _ .. _ ,..-*" G:ilatasaııayda lltrızantem i!brnhim yapılan ~ ın.au UiUU ·.u .. __ .m_,_._ .. 

geçifınde 'kundura levanmah da suçlan sabit~ »ek- ._
8

v;n ıı.zmir., <Yeni iSa.'bah) - Dn- Uzun sliııen 'ilılhili bir ba.rp-
ısatan 1'abrioJ .ıDuh:anya.u ıpaketi Jıvıgu &dettin 9aızmeZle italıri- ı-. J,. ğıtma birli'kle.ri ıt~hlli hakk.ıkn· "te1ı sour.1 nte\%i lktKlal'l cliDB 
D.80 lk_uı:u» olan bakır bir ~vi nü:. we sifre kl.t,iplerizlin 1JCl&ıer ESki tapu müifltr w mftfet- üa V.ekiller Bıeveti ücararmın vi- alını ~ \tuu~t"fuı iaare-
pakellm 1160 kuru.şa satarken ay hapislerine 'l\'e Bger ay da ~rin.den B. 'Faik ~m'in 5 Ili.vc:te ıteoliğ edildiğini ve bnzır·ı si altında lsptmy>a aalı~li :barb.İll 
pkal~mış ve teVklf edilnil$tir. mem~en ma~ ibin kuruş ;asli maqta .!Litanbul · .ll-v. .. t .... d w bildi:mıistik. :ı:ı:rcrrlanru telfı.;ı -etınellc kal-

-fr 'Dlllikrumn ittaya ~ !karar ıverllmişıir Xaaastro ba'l~ ta.y:iıı mil- ara~. \gll1ı mamış, ayni ta:nıandıı. 'IIlClrileke-
doı:aya 11 iiraya kiraya -arerdiği . ~ ID8mnuntyetıe haber al- !Dün ile ft.atfit bhOOdcri ve ~ tin ea1d hal.ine m.azeran dı.ha 
:halde !bı !:(Y1lğı !l.S iraya ~ Yoman !Pavliftin ~ ıdllı:. Değe!!l.i !L'çucmnuza yeni lan .teşkili hakkın.da w.iliı'yete fazla irikl.ı.'laf tımo.!Si -için ıleri 
mak tve mitnitı 111 lh1l üzmıin.: 11illi~anmmalll'UlhffnMine-etal 'ftZffesinde mu~ t&- tlLlltnat ıgelnıiRtir.. Bu IW8l.lata hamleler a~ ıve atmflCOtadır. 
den ~ iBtiyen Knyserili lim edilmiştir. menni ederiz. da. hazırlıklara ıb~anmıştJr ı Türld)'l'l • ;paayn ~ti 

~9"!!'!==m=ıl!!!~~-=111111~~!!!!111:1il!lm~==nm ...... .---.-:!ı=:ıı .......... ________ ~~~!!!=::~---------==----~'9!!!~-==~!I!!!!!!!!"=~~·~ Tiit.ltiycnıli2ile1spa.nya ar~ 
smdaki "tic.a:n munasdba:ta g&-

ıya:t 'koymuştur. 

(~~~~~-~--~ --- sıe.khalm'G bir lince: Bu m"Üruu;(;bat inırptcO 

..!JiKARA HABERL~.JI En Son AJ. ans Haberlen· :~~~~$~ UHı fJBZarltğı ıs1»U\Yaya bJTh~.5a killliyc..ui 

Z vti• 'V f • tla miktarda yumın'ta ihrat -ve LJ-e nyaın ıya rı - ~Tmktıled.ett ()f,'"l'tml - pa:ııy:ı.da.n -fia \başt:a p·mıtt1tltı iJC:O: 

OA Mr. Ruzvelt ı R•om dauasının .dt ıtlfilı yapmaık tarai'tarı iki ile huna bcn.zf•r saır '111011.'>Ut. ;,f, 

b
• dild• ·• :parti war.dı. EkıJer:iyet ~us- ithal ediy<>l'•'itik. tes ıt e 1 zaferden emin falik sebebi =\lllil~cistemiyordu. Hü- yım~~~ ;; ~~~:rlı~ ~~'.1; 

et :te halkın bu hissiya'tma ,gıbı .A.kıdoıuz miimıJuı.ıc ..y:olı.u:.lıJJ 

:A.nk:U'7., 15 (Yem ,SllblLh) -
Ticaret 'Yak illetinden ;td;llğ 0-

lunduğıma göre. 29 sa.yılı Koor
dinasyoıı k:ıraxıncı istinaden, 
memtekBt <(Jahilinde ,iYUID.eklik 'Ve 
e::ııbunllık 3.eytinyağı .ile pirina 
~ ve :sa.buna ru}Qğıdıiki e
easlara göre nrmnıi fiY!aıtlar te.
bit olunmuştur. 

.AJ:ami yüzde 'bir 'buçıik nsitti 
tıkBtr.a -ekatra 101 !nmu.j. a.zamj 
D:i lMıçuk aSit.l . .ıiaitra. ..elattra 87 
kuruş, azami ;,: buçuk '3Sitli bi
rinci ne\'i ve nz:ınii aört "buçük 
8l!Jt1i ikinci new Vyi ~u ye
mek~ zeytinyağlar 93 kuruş-ve 
89 .kııruftur . .Azami yüzde.sarım 
nisbetdnde ecnebi .ım!laaen ıanı
pant mal '8'1 'lnırış, yüzde be§ 
asitli ve azamı yüzde bir ecı:ı.001 
madd · sıra mtilı 85 lc~, :ıvttz. 
ae selrlz asitli sa'lbunluk se'ksen 
iki b ıgulc: kuruŞt.ur. RaTme yağ
la.r 100 ikunl§, löırina yıığ.ı 65 
kuruııtur. 

"Bu füyatlar 'Edremit, 1\.yvalik, 
K ıiGü:ksU ve İzm:irde muamele 
'\ ~isi dahil toptan, kçsız ola.
fth depo 'Veya 'ma:ğaza. zatış fi
ya.tlandır. Bu mahrulerde :ayn· 
ca tinci -bir toptancı tın <:veri-·r 
iemez. i 

.A:~~ Bımmnlar 

"* 'Kızılay ce:mtyct.i tanıfın
aan sat.ıla:cak dlan cLŞ'l -ve sarum
Jann satı!Jınllan dtilayı K"lZllaya 
verfiecek y\lztle 25 tMeye ıtida
tının satış tiya'tla.nna il&vesi 
suretiyle bılıslli kararlaştıUHtır. 

Hancı-ye& '.Bir 'q'aytn 
*Vaşington Büyük Elc:ıliği 

refakatine birinci smıf elçilik 
dcrecesile Knhire clçhri Mdhmet 
Ali ~vki taYin <eailmiştir. . .-----------------~ti 

ŞARK BU AKŞAM 
Stnemasmda BOyOk 'Şeref Galası 

Sati'fit Aleminin, ~ ~ en 1büYtDt '1Str?ap faciası. .. 
GaıyacslaıiYJe, ruQ.kırikmtıa i;eyredilecek lhakfJd w -,aaanne 

bir 8(Jk ihtiı as l'OlW1Dl 

JENNY LİND 
ıiBVE(J B'OLBİ}'Lİİ> 

"'ttlSl!fWERNEB" in la.ınrti ee iyle canlandırdığı .görlilmcmi3 
U&tinah aaihı::ıelerle, gözler kamaştıran müzikal BZ!Wlet ve dhti

şsm şaheseri. 

L()TJ 'EN Pek as ka1mı numarah koltııJıbn bemrm tildınlllz. 
DİKQ'r !l'el : ~ 

Hür F ansıda
rın iddiası 

• -kw.ma ve ehemnıtyet verer.ek rda lw.panın.ın ohua::;ı tılw-i mu-
•.au ~ lltu1i)'a ile miinierit sulh yçı~ .ıı8.il6ba.tı m.aaJ.esof imı:~ıısız bif 

oll'ml ye ınmar.a ~ ftcrcih roj_yordu. Alma.n~.a hale aokınuçtur . ..Bu ~e bit 
l•a•... 'Bo~ 'tam serbes!itis.ine <v.e tanı.ftsın ıWı~ibn imkfuısız biıf 

Ye ır ~ ır ~i:.ı:ıe R.usyanm muhtaç vaziyet :a.ı~esi.. ı<4gcı tru~ 
olduğunu a.rieyordu. İngilizler tan ..da dost ı:nınınlGketin illıa.llV 

'Vl§l. 15 :{AA.~ - Mit. lP.a.- v ıFra.ılBlZlar IBoğıl.zlan sapta ıtında yumurtanın .24 milyon P&-
ınnen ~ine~ lbir& mıımı!ffaic o'lmila.r ltile ~u ~ çctsltk ör dcı_y.mot .ifade etmesi 
ınegte ~ ı.nazın 1'l. ~ ,y.~ ~ pak !1iiphdli,\•di. ılspıo~ 1"bu metaı itamamıyU 
lelny, IRiam Cla.v.a&LtUıı '.ta'llk:i me.v 1 f.Balbıiki Rus.yanın mıütt.efiık:leri- ..dahilden temini icin ıhir o:ci\ırO 
zuu ~tnda ~ dzahat 1 :Db u :kadar ku vvıe:flc lbağlaırma.- .tedbirler ILl.nllyn mecbur clrulŞ" 
~ -·..c 'J">~- ı · · d. tir. a~wıwıla be.r&"OOr .AkOenb.de N :h. ~.-~ bu ~-· ..sı hU'J. ,.,gaz!!ar ıçm ı. Alman-

. razır, , ~~uı. . ~vayı laı· bu m.ooelcyi daha kolı\vlı'.k- müba.dcleyi imkfuı dahiline so-
açnı.rı:kh ~katin eemımı oıa.. ı:a. halledebilm.iye hazırdılar. Bo- kıacak J>ır ~yet hasıl oldtıı,'11 
Tak artm.ası lŞuıe 'itimat ebnii -ular-~ IDür.kler.in taıkdirde i:ki :ı:ıoomlcket arasın.ela 
:bıtlnnduğımu ~ fakat Alma.nla.nn nı~emk tqprak~ ili~ .rnevMldın ithal ve Uw;v 
-davanın b~ ~ ~er· n -01..~ıtll; kal.eler tan'laıni ~ cı ile ti.cari .münaseba.tııı gelı,. 
~ev.esme mımhasu·~ ilıu- J'lW]aca:Ji!tı ır'ü.vkb· Alın y mosine ve bunun İiizı de yeni tı .. 
dudu -c-iıilııwiş .bir dawaihuı anc~ ~ 1tavass"utu ~tle ı: ıearet ımuahodelennin yapılar»" 
.m::ıhfüı~ fı_:ıl<lkatler ~de edllebı· ıh; .bır a:nla.şm~·a vaıımayı iSti- ğına mııbakkoılt uamri~ ba'.kl-
lcceg-Ull ilave ot.m~. M. "Bart- yebilinniş. ta.bilir:." 
hle:ıızy ..denriştir .ki.: • 
-'D . !Bu ~~ 80.tlt.ı nere.)[e c/" 

~ Kırdoısız ~ ~ anıa- va.rfüğmı.P~;o Yunın y - Sal-. h 
Yugosıavyatda .stY. ~ lbuŞama:k ı1Wmn ıgele· ma.~lalıatgüzan 2 Ağustos llU5 en 1 U 

Cektir. Davanln bazı saThal:ın :taıibile Yunan Sa.svelklli Gou-1 ~~ 

1 1 _ açıkça hoşa giimiyecek gibiydi. 'tlttfüfe -çek!tigi numrem 1teıgrar~ 1 ABONE BEDEL~ Dahi 1 tcavg a IEa1ti lka.v;gıainr'tekrar aJevıenmiş ıa. şu .. suretle .bikli~-tir: &on.ııı• 
- ıı;f>i ôriirıllyardu. ŞaJ1itlcr ve Doyçe Bank <liruktörünün ilci l"•fk~ı -- -

(Bat tıt:'.tfı ı inci aayf•da) • 1· aıçlıllaAin IWtikaltları tarafındı:ın ha.'t!ta ~ 4:a.mlfsız !bir lhiiku- SENft:tK 'l400 ~ '9700 Kr• 
'fmdan ya:ratilmış görimeyor. genış ıyor kullanılan. dlııtlcler yüzünden ~wmuta.s.iyleıRmııhükümotine • ~YLıtc 1110 .. 460 .. 
Bu geneııaller ,Jlkbabnr tasrru- memleketin emniyeti 11.1e beynel- ya.ptığı teklife ebcm.nı.iyet v.e. ı AYL'fK <WO " cıoo .. 
zuna başlamadan önce ordula· .:Sofya., AA) - Oli: mılel rnimasebotler ıüserinde 8.- rilmcmiştir. "1 ~YL't1< 160 " eoo " 
nn """°"ai"'de emniyeti sağlamak Asilerle Sırp .bi1Jd&met itu!v- ta vahim ıbir G.ehdit gölgcal .,. t ~ ~ r ihtimale kal\U w.ctleri .arasında şiddetli «;ar,plf- " ll:9l5 A!hn&rıya ı'llgiltereyi ı· IA K V j M 

ma.lar olmuŞt:ur. ıAsilerden 860 mıllllll!Yonhı.. bır.a!k.ur&'k :Rusya ile sulh y~ 
dıazırhklı bulunmak .anu edi- ~in .öldUgü aô)'1emnekt.eair. ıı:::::============ mak istiyordu. Bugünkü dedi- Kası.. l61i G{)N IOf AY 4 

yo:dnd.~ (LU-ltöyter. ~:~·:u~:u~=m~~~ PASIFIK'TE =~~!us=~~ 16 1358 
İyi dıa1tcr alan bazı .:mahfiller ~yetli ıdegildir. Bomıa,.... 'Yor. 'O zaman -ciava tJizim yor-

Lavalin önce JA,lmaeya ..ile IBUlb ma.ı·ınA- ,..,..1P ıki)v'- -..ı ~- lf.., tm:afı 11 llMI •.Yfad•1 ga:n iizerlnde lJmpuyor. 'Şimdi ii&e 
imzaey.acağuıı .sonra .AlmaJ\Y&- ..: Y-- ;r--- ...:u ~ mağa -mecbur~. .t\Yni bütün güriikü Rusyanm lbşn-
..nın har.p fnaliyetinde is birliği ıvetter ıtarafmdım lqallllmJt. 7.aIIUmda Cebu ıı.ilasında mulra- da. tır~. Esııs "bit'dir de. 

Nisan Nisan 

t~42 'Yapmak _yolumla çok .ileri ~ ~~ taraftan. Bırftt teb1i- :vemet edr.sı unsutlar"da Jbombar 'ğigik1ik a1mz bir 00 lke1im~en ._ __ _, 
ceğini .sanmaktadırlar. fhıe w;ör.e, ·kinci U9t:qi alaJl. aıman .edilmiştir. ibaret! ıff·· ,,_ ..... ~n -n AT rın.r ıfl.ERŞEMBE 

Vaşington, 1"5 (A.A.) -Fr.ui l) ve .,.,n Nisan -""n"L-:: .eo--y Japon Domei Ajıınsma 'Ceb!l- ~ ~u. ··~ ... , ..... -.- -- .. ._,_,., 
sız • Alman ımünasebetlerinin ~ 5 --.&' •.;;>&l• dan bildirildiğine gön Singa-ı-~--------=---111 -...-. ........ .uuu .... 

aslıca ımcse1.esi Vaşin.gt&nda. Boeruı. ~ doğıısunda birçok purdan .gelen bir :mnt bölüğü. lzm1röe ~ Ana'k-ucaği) 10•33 5•2 " 9•11 

umum0rctle aanıia..ğuıa göre ~~!1ue:ar;t~ eJmağa ımuvaffdt J&ponlarla. bir1ikte Ce"bli'nun i3- «u~uld.u r.6.Zl l8-14 16.88 
.Fransız donanmasının akıbeti '!!'!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!ti pli hareltetine .iştir.ak etmiytir. ~ Yaıa .ıtnaJı: 
olmakta devam ediyor. .Almau f"Olundaki müker:rer n.itlerineıi- V:~ malıreçli 'bir tel- llmrlr, {Veni 1S8lba!ı) - Şeb- J1l.OO · l.'lf'l 18.'16 
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- ~dm Ci)OIBU*.,_ Kalk-
--. wyağ&!.. 

Çingene cevıap '9el"dı: 
- Neden blkaca.k mıpn bet 

clamki, yensin gürelm. 
- Bıraktı işte, kaJrmma.L 

'l'utswı giireşü.. Alta aldı mar 
- Tutsun - öyle blbıyrm.!. 
- Seninle uğraşacak değiliz 

Baraaı bbvehane değil.. Çubuk 
jgmek illtiyoran balka ywe git.! 

Dedi. Ve, hıJila ballır.m ~ 
ab:ı yeriDe gitti ft: 

- u.talar, - ,....,...,. 
Deyince, Molla: 
- Kaldır ÇingmeyL. 
- Pekil&! .. 
Dedi. Meydana gelerek: 
- Çopar, .kalk ayağa... Ha

kem he•retinin kararı budur. 
Dech. YOnik Ali, sesBiz duru

yordu. Çopa.r, artık 18.f söyliye
mcdi. Çürrldi hakem heyeti de 
karar vermişti. Fazla. lif söyter
se mağlfıp ılin ederler ve mey
danda.n a.ta.rlardı. Çopar, ayağa
kalktı ve, güref} tekrar ayakta 
~ J.ı. Seyırcıler bğlnyorlar
dı: 

Yuu ... 
- K 1 pirci Ç.opar. 
- Ayıptır be! .. 
- Şımdi tut halka.hm ... 
~örük Ali. bemıutat güreşe 

soldan g rdi. Hızla hamleler 
ya.pmıya ~!adı. Çof'8r yine a.k
:ıık..a.k.saık ~yor ve, hasmını 

8a.b'1DJ. n!mıya savaşıyordu. 
Güreş biraz devam ettikte& 

sonra Y orük Ali açık güreşmiye 
başladı. Adeta bıa.smma kendini 
kaptırmak ister gibiydi. Yörük 
kararım değı tlmıişti. Hasmının 
bile bile altına dÜ$nek istiyor
cJu. Maksadı atta dtişeırek has
nııru orad:uı mağlup etmtl<ti. 

Yörük Ali, müthiş akçı bir 
pehlıvandı. Ve, başpehlivanlıkta 
bile altçılığı ıle şöhret buhnut
tu. O, alta '<iüştüiü zaman peh
livanlar urerine gitmekten çe
kınir rdi. Muhakkak ineaııı bir 
taı·.üta.n bozar ve yenik düşü
rürdü. 

Yörük Ali, vaziyetini belli et
meden hasmına. kendini kaptır
dı. Çopaı. ç.ı praza gırdi, hasmı
nı suı du. Y r ıi:k de çaprazdan 
sıyrıh has ı n öniıne yatb. 
I:ı"'akat Çopan;ı tccli< ı bu de
ğ di. O, hasmını çaprazla ayak
tan m p etmek i tivordu. 
Çu:ıkü Yor , "Ull alta yatmasL 
b tc i ne gelmezdi. YoriiğUn 
alt ılığı meşhurdu. Hasmını ne 
taraıt n tut.ansa başma bir dert 
gele<:eğ· .ıe emindi. 

Yorilk Alı, alta düşer düşnez 
son dızirun ı:zenne durdu. Sağ 
dızinı ayagı üzerine koyarak a
çık oturdu. Yani Çopara kcndi
sın pa<;lk teslim etmi ti. Ço
par, hasmını isre.ılığı yerden tu
ta.b' rdi. 

J..'aJ.."'t Çop r, Yôrüğün üzeri
ne gıtm dı. Kemaneye geçti. 
Durdu Yor · ıi yalnı çekiştırip 
d ı ıy rdu Y orük Ali, tam ma

ı ı> mlıni vernuş halcley
Çopann sarmaya., ki.inleye 

unl ra . mcmesı \ , 
ha · m ı çekiştir p 
r 'en topyekun sı

n ' ı di. A \ ı çıktığı kadar 
ba • va b d ar: 

- Uey' .. Oyun al! .. 
- i{c alet yaptığın Çopar! .. 

Bu ak ~e ı Çıngene be! .. 
Diğ'er tar ftan da seyirciler 

ııöyle bağırıyorlardı: 

-Y~ Yörük! .. 
- Kockm.ı Yörük! .• 

Aslan Yôrük ! .. 
Nıh :lyet bu, bağırtılar Çinp-

ney ırttı. Oyun almadan 
r çare yoktu. Ne olaca!ksa 
ola aktı. Art k iradesini ve cid
«l .) lını ka}' betmişti. 

Çopaı gurultülerin verdiği 
hı 1.ı gayrı ıhtiyari sarmaya 
g rdı KUçUık hasmı dertop edip 
113.Mllaladı. 

Yöruk Ali, kuzu gıbiydi. Has
mıııa., sarmasını daha ziyade 
yt•rl~tınne ı ıçin fırsat vermiş
ti. Çopar, sarmayı aldıktan son
ra kol kapıp hasmını bumıya 
çal~ı. Yorük kolu vermiyordu. 
Bı , J. mücadPle oldu. Fakat Ço
ptr ı~olu alamadı. Bu sırada; Ço
p::..r, sarmada yüklenmiş dunır
k n bırdenl>irc sarma yan ~ 
ğa düştü. 

Yörük Ali. ıngeneyı mahirane 
bıır ' n . rma kıl~ığına düşür
ınuŞtü. Çıngene, kılçığı yer y& 

n e .. Ybrük Alınin yanına asıla
r:ı.k duştti. Yanı mağlüp olmwr 
lu Çopar, deh d vane oldu. Hır
:; ndan p:ıtlıy caktı. Hıumunm 
il't ın~ gitmek kusurunun ııe 
d 11 k oldu, urıu anladı. Faarat 
~ en geçmışt . Koca Çapar, 
po <fila magllıp olmuştu. Hem 
d ıtirazsız .. Kıçı yere vwmU3, 
~vbezı açılmli, oyunu çözübn~ 
tu. 

Yörük Ali, deriıal ayağa katk
tı. Ah'a.liye kaI'll galibiyet te
mennasuıı ça.ktı. Seyirciler, hep 
blr ağızdan bağın,yorla.Nl: 

- Yasa Yörük! 

- l>ehlivan Yörtlkl. 
- Nasıl Çopar? 
- Gider misin üzerine, apar? 
- A1dm mı kılçığı? •• 
Yörük Alinin mahazeti ha

kikaten fist:adane idi. Hemen 
tek bir oyun gırlşınde hasmmı 
9-lwnma getirip ~· 
Zawilı Ç'.opann ümitleri hep bo-
... gitmiııJti. Ha.kem ~ 
bıbınan .Araboğtu: 

- Molla, bu ne İl be! .. Rir ei
de yieniverdi be! Ne güael bb
loiç* ata be!.. Tebeyy !.. Hep-
- peh1inn bu kızan be! .. 

Molla da, taıkdir ~. O 
da: 

- Bu kızan, ba.şaltım da te
mizler be! .. Tübe olsun pehlivan 
bu be! .. 

Çopar, mahçup bir halde mey
dandan çekıldi. Da,rlllcu, zurna
cı çhıgenıelıe.r ın sesi kısık çıkıyor
du. Nefesleri kesilmişti. Yörük 
babııunnm yanma gelip el öptü. 
Hayır duaaını aldı. Cazgır söy
leniyordu: 

- Yörük, Çingene çok yordu 
seni be! .. 

Yorük te: 
- Aldı kılçığı ..• 
Yöruğlin bu, muvaff akıyeti 

mühimdi. Orta pehlivanlar ara
anda ~ gözükilr bir hale 
g~. 

••• 
Yiriik Ail'm Orta Qtiftfltırl 
Yörük Ali, milbim. bir büyük 

ortP..cı olmUl}lu. Aylar geçtikçe 
okkası üste koyuyor ve gelişi
yordu. YOrük, evvelce de yaz
dığımız gibi, en son ~eş 
yaptığı zaman seksen safi okka
lık bir pehlivandı. Ye, kemikli 
adeleliydi. 

Yörük Ali, seksen okkalık ol
m kla beraber safı adale ve sı
nın gibi bır adamdı. Çok Jta.vi ve 
bükülmez bir pehlivandı. Çabuk, 
tetık, zekı, yay gibi ele avuea 
sığmaz bir mevcudıyetti. Yörük 
AH, çok zeki ve müdebbir bir a
damdı. Ayni zamanda da ince 
ruhlu bir saz ışairiydi. Yörüğün 
büyük orta gür~leri o kadar u
zun sürmedi. Büyük orıtayı ça
buk yırtıp çıktı. 

Yörük, Ecl'rneye babasile gel
di. Bahası Yörüğü F.<lime gü
r ~ lerine götürmek istemiyordu. 
Edirncd Sarayiçinde güreş o
hıcaktı. Z!ı.ten oo.tiden bir idct 
v.ırdı. Kırkpınar güreşlerinden 
sonra, Edirnede Sarayıçinde de 
güreş yapılırdı. 

Kırkpınar, Edirne ile Dime
toka. arasında Ahel'köy denilen 
bir yordir. Ve, meşhur Kırkpı
nar, dedikleri yer işte burasıdır. 
Kırkpınarda hakikaten ikinci 
gelenler 1razaeıı yenilirse, Edir
ne Sarayiçinde biribirlerine mey 
dan okurla.r ye, ağal r bu, id
dialı güreşler içın bolca paralar 
koyarlardı. 

Kırkpınar güreşlerinin hedi
yeleri nasıl verildiğine dair şim
dıye 'kadar okuyucul.anma fikir 
ve malfuna.t vermemiştim. Sınr 
sı gelmişken yazayım... l<..vet, 
Kırkpınar hedi)"elerini vennek 
muhım bir iştır. Ayni zamanda 
gelen pehlıva.nları da doyumıak 
bir m~ledrr. Fa.kat bunlar o 
kadar kolaylıkla yapılırdı kı, hiç 
bir teşkilata ve aylıklı memur
lara hacet görülmeden yerli ye
rinde icra olunurdu. 
Kırkpımnn bir ağası vardı. 

Bu, ağa ölilrse yerine bir başka 
ağa. ge<;erdi. Kırkpınar ağasını, 
ağ&ı. ve beyler ta.yin ederdi. Ö
lüaceye 'kadar Kırkpmar ifleri
ae bu, ~ia baardı. 

Çiftlik qaları ve beyleri her
hangi ileri gtien, södl geçen va
kur bir ağayı Kırkpmara; Kırk
prnar ağ< ı diye tayin ederler ve 
iliıı ederlerdi. Ve, ağa Kırkp1-
111ı1Lr koşul'arını, gttreşlerini, pa
aayınnı idare ederdi. 

Kırkpınwda. pehlivanlara ka
zanlar kaynatıp bol yemek ve
rilirdi. Bu yemekler çiftlik ağa
lan tarafından gijDderillrdi. Me
seli; bir çiftlik ağam on trıoyun, 
bilmem ne \:adar un ve, bal, •· 
bire yollardı. Ve, Rumeli CJiftlll
lerinin ağalan ve beyleri, ueu1 
\ile i.dete göre, aıı'aneye u)'UK 
her eene hieeeHriDe düfen her 
teyi gönderirlenl 

Ağalar ve beyS tarafmdaa 
plen koyun vesaire mal depo e
dilir ve, kaanlar :kaynıyarak 
kimSftÜz pehlivanlara bol bol 

VE 
- TAYYARE= - ,Baş, diş, nez!e, grip, romatizma 

Yazan : 1. Bedri Cela:;in 

B tr numaralı Cihan Harbin-
de de kullanılan tank1ann 

harp ve harekit üzerine ne de
receye ka.daı- tesirli olduğu ve 
olabiieceği U. o zaman gôriilill
dü.. 

edip elde tutamıyorsa neticede 
iş yine gerıde:n gelecek piyade
ye düşüyorsa hava ku\1\o·etleri de 
bu işi tek başına başaramıyor, 

Nevralji, Kınklıh ve Bütıin Ağrılarınızı derlıal lıeaer 
lca~mda gemde 3 kaşe ahnabll1r. 

Bagllnktl tank1ann o harp t;e(. 

rübelerine Ye amanın tabiye ve 
tekniğine da.yanarak yapıldıb'1-
na ve yine eugünkü harp tecı u 
belerine gore düz...nlen ıgrnt: 
şüphe yoktur. Şu halde, zuhlı 
ve motör ııe tümenlerin bugi\n
kti 1 rp e c oynadığı önemlı 
ı o ıc b 1 11yen ve sürprız teş 
kil eden bır şey diyemeyiz. Bun
lardan ağır silah taşı) ... nlarla 
küçük çaplı defi silablarındun 
müteessir olmıyanları da bir is
tisna tekil etmez. Dünyada her 
şey terakki 'e tekamüle doğru 
gittiğine göre o 7.&Dlan byle o
la.nlann bugün de böyle olması 
pek tabiidir. 

havadan piyade ve hatta tank Yeni neşriyat: 
indirerek bu .ü;i tamamlıyor. Or
dunun hareketi doııanmanın çı
karması bunu takip ediyor. Bu
gün motörize bir ordu ile hava 
kuvvetleri aras nda bir muha
l be fan YC k .. 'Lul etsek mtlsbet 
bir netice vermez. Şu halde harp 
muhtel" silah arın iştirakiyle 
yapılıyor, onun ıçindir kı motö
rıze ordular mı? hava orduları 
mı sorusuna. her ikisi cevabını 
veririz. Ancak bugün hudutsuz 
olan iki hasım ordusunun hava 
kuvvetlen müsavi ise n. Jlörize 
kuvvetleri çok olan ve iyi kul- 1 
lanan ta.raf ağır basar. Fakat 
hudutlan olmıy&n iki memleket 

K6ye Dolrım 
"KÖYE DOO.RU,, Mecmuaaının 44 

üncü snyısı çıkmıştır. Ve içlrıde şun
lnr vardır: (Her zorun ragm 1ne kö
ye dogı-u), (Kıslada so~yal araştır

malar), Ri.iportajlar: Savaştepe Kôy 
Enstitüsü, Köy şılrlerl... 

Yen-·Adam 
Bu dolgun ve alAka çekki miln

derecaUı haftalık fikir gazetesinin 
(381) int"i sayısı çıkmıştır Bııltacıog
lunun (Batak) tefrıkasiylc Suphl 
Nuri ılen'nin Gazetecilik Hitıraları 
devam etmektedir. Tavsiye ederiz. 

güvenen ta.raflll bir çıkarma ha- A.akerlik işleri 
arasında iş de~işir. Kendisme 1 1 
rcketinde donanmanın himayesi , ___________ _ 

T ayyarelere gelince: Ger<;i kafi gelmez. A.lnıa.nla.r fnriliz Fatih Askerlik fubnlnden: 
bir numaralı cihan harb adalannı havadan sıkıştırabıl- . . . 

diler. (Pearl Habur) baskını an- Herhangı bır sebeple şımdlye ka-
başladığı sıralarda tayya.re vaı- cak havarlan yapılabilı"rdı'. Gı"n·- dar sevkedilmemiş 316 : 337 doğu. m
dı ve ilk zaına.nlarcla keşif ve din işgali ve Malta. adasının lularla 338 dotumıu ehllyetaız ve 
gözetleme vasıtafll olan bu i.let- · k k hli k h" Ui ler harp içinde silah va&1tası ltaskı altında tutulması hep ha- yu se e yetnameli ısa ızme -
aokJine döndü ve harpten nam vadan oluyor. Amerikalılar da ler 1/5/942 tarihinde hazırlık kıta-
~ buna hvırlanıyorlar. lngı"lizler larına ve Yedek Subay okuluna mut-
alarak "ıktı. Buna rağmen tay- ıa k ·• ld ki d b ~ ufak mikv. asta. deaemeler yapı- k sev e ... bi o u arın an emen 
Yarecilik bazı tesirler altında ... _ · Ua ka tıa yorlar. şuu.::ye muracaa yı rını yap-
kalmakta.n kendini kurtarama.lı. - .. _ Buf?'Ün,· kü hava hareketlerine tırmaları, aksi takdirde zamanınua 
Bu tesirleri şöyle hulasa edebi- • müracaat etmıyen1er hakkında kanu-
liriz: geleceğe nisbetb ufak diyoruz. 

Havacılık dl·ge~ r ..:'i.hlann DOL· ni muamele yapıalcaiı OAn olunur. 
1) Evvelden iyi görüş ve ted- Bil a 

bir a.lıı;, 2) göruş farkı, 3) Gaf- sanlarını tamamlıyor, tesirlerini 
let, 4) Hasis rekabetler, 5) Yok- ~byor. 
hık ve imki.n81zlık Netice sudur: Zırhh tümenler 

ZAYİ 
Edft>lyat Fakültesi Felııefe Şube

sinden aldıtun t@bekeyi kaybettim. 
Yenıslni alacaiırndan eskisınin hük
mü .yoktur, 

N~ 2282 FERHAN VOCIL 

ı - Evvelden ve iyi görüş ordu içinde, havaeılık ordu do
ve tedbir alış: Bu silahın ) Uk- nanma arasında ve bu.an tek 
sek vasıflarından çok miktarJa başına faaliyet sahası buluyor 
temin ve yer"nde kullanarak a· ve bu bakımdan başta geliyor. 
vantaj eldP. edilmek suretinde====================================== 
hulasa edilebilir. 

1 
. 

m!lek ~~1e~r~~:r ı:s~:· ı· stanbul B l,,.d· 
1 

• İl A ı . 
silahın çok terakki ede<:eğine L e "" ı esı an an 
kanid ler ve bu ~rda çahşı
yorlardı. Lakin terakkiyi temin 
edecek söz salahiyet sahibı ve 
en nihayet maddeye hakim olan 
eiğer bir zümre buna inanmı
yorlardı. :katta meslek sahiple
r;nin pek ileri gitmelerini sırf 
mevki temin etmek f.ayesine ma 

Kazlıçeşme'de Meh netpcıp sokıtiında lŞ-13-17/19,20/1 ve 29 No.b 
binanın harap oldutu mahallınde tesbit edilmiştir. Kanuni tebliğat yapıla
bilmek için sahipleri araştırma:a ralmen bulunamamıştır. Yapı yollar ka
nununun f4 üncü maddesine gore mabr.urun 15 gün ıçinde refi icap etmek
tedir. Aksi halde Beledıyecıe hecim edlteeeli ihtarname yerine kaım olmak 
uzere ilin olunur. (4e01) 

1 ... ~ • • • • 

23 Nisan 1942 
Maha'D8 FevkalAde Bayramına 

Piyango Planı 

----- -
ikramiye ikramiye l.tramiye 

Adedi Mlktan Tutan 

Ura Lira 

1 M.000 50.000 
1 20.000 20.000 
2 10.000 20.000 
1 5.000 30.000 

20 2.000 40.000 
40 1000 40.000 
80 500 40.000 

400 100 40.000 
4.000 ıo 40.000 

80.000 2 160.000 

M.550 Yfl'Wı 

tut zannediyorlardı. Belki bazı 1 Umumi bilet satış hastlatmm Y. 60 ı ikramiye 

3 - Gaflet: Bir taraftan ha· Devlet Demıryolları ilanları olarak tevzi edilecektir 
m. al de bulabiliyorlardı. • 1 
sımlan ve komşulannın muaz- Ta bile t 2 b•J t 1 ı• d 
zam havacılık sanayii ve teoki- ~===m======'==y=ar=:ı=m===ı=e=====ır=a==ı=r= 
latı kurduğu görmüyorlar veya Muhammen bedeli ?9864,83 lira olan muhtelif kereste 4/5/1942 Puar-
görmek istemiyorlar. İkaz eden- tesi l\inil s:ı t 15 de kapalı zarf usulü ile Anlcarada tdare binasında topla- Devlet Hava Yolları Um11m 
leri dinlemiyorlardı. nan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alın&caktır. 

4 _ Hasis rekabetler: Bura- Du ~girmek ltitiyenlerm 2239 87 liralık muvakkat teJninat ile kanu- MIJdii.r/ÜğÜnden: 
da kasdettiğimiz rekabetleri ha· nun tayin ettili Vt'!!lıkaları ve teklifierlni aynı giln saat 14 de kadar adı sis kelimesiyle vasıflandırma- seçen Komisyon Reisliğine vermel ri lAzımdır 
mız gerek meslekler arası Ve Şartnameler parasız ol rak Ankarada Malzeme Daıreslnden, Haydar-
gerek havacılık mealeği içinde paşada Teeellüm ve Sevk Şe.filtinde.1 temin olunur (4548) 
mesleğinin ve şa.hunın tutun
ması için memleketine zarar 
verenler bulunduğu içindir. Mü
dafaa bahsinde meslek ve şahıs 
mevzuu bahsolamaz. Yalnız ha
ta ve kötülüklerin anlaşılması 
bir çöküntüden sonra olursa fay 
dası7.dır. İşte Riom Muhakemesi 
buna mialdir. Fransada bundan 
başka görllf' farkı ve gaflet de 
varmış. Çilnktı noksan oıan yal
nız havacılık değildir. 

5 - Yolduk ve iınkinalzlık 
bir muerettir. Ancak mutlak o· 
lursa 

Bir mukayeae: Motörbe ordu· 
lan mı, hava ordulan mt diye bir 
soru karşısında yukardaki tesir
ler altında kalınıyan bir havacı 

~hisarlar U.MüdürlüKündcn 1 
1 - ldaremiz ihtiyacı için "28.000,, kilo hurda mantar pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 2S.4.942 salı günü saat 10,110 de Kabataşta Levnım tu-
baindeki Merkez Mubayaa Komisyonunda yapılacaktır. 1 

3 - isteklilerin pazarlık için ta;rin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiat üzerinden ~ 7,5 J'iivetııne paraslle birlikte mezkılr komis-
yona müracaaU.n. (f481) 1 

Maliye Vekaletinden: 
Eslıi nikel 5, 10 ve 20 paralılıların 

tedavillden kaldırılmaaı hakkında llAn 

16/4/942 tarihind~n 
y~tlr: 

itibaren bava Mferlerinde 

Ankar• - Elblf 

Sah, Pe..,.mıı.., Cumartesi 
Saat 

Ankara şehirden (Otobus) 
Ankara meydandan (Tayyare) 
ElAzığ meydana (Tayyare) 
Elhıj ~e (Otobüs) 

7 
8 

11 
12 

Ellzıf - Ankar• 

Puarteeı, Çarp ... a.a, Cuma 
... t 

~ıdaki delııt kli~ 

Dakika 

30 
30 
45 
80 

Dakika 

Elhıl eebirden (Otobüs) 7 ao 
Elizıi me,dandan (Tayyare) 8 30 
Ankara meydana (Tayyare) 11 45 
Ankara şehre (Ctobiıs) 12 00 

Pazar günleri Ankaradan Adaııa için saat 7,05 de kalkan otobüa 889' 
7,30 da kalkacaktır. (2688 - 4485) 

Blfatiyle her ikisinin de cevabı- E.c;ki nikel 5, ıe ve 20 parabklaran yerine dantelli bir kuruşluklarla 

nı verdim ve bunu söylerken te- bronz on parahklar darp ve p1yasay.ı kA!ı mik:tarda çıkanlmıı olduğundan tıa•·---------------------aa 
reddüt etmem. Şu kadar var ki, eskı nikel 5, 10 ve 20 ~ ralıkların 3011/!>42 tarihinden sonra tedavulden kal- TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
Fransanın yıkılışından sonra du:lmaaı kararlqtınlmıştır. Mezk6r ufak paraları Temmuz 942 tarihinden 

dllnyanın aıı bUyük ordusiyle en ltfoaren artık tedavül etmiyeeek w "'1 Wibten itibaren ancak bir sene mild z ı• R A A T B A N K A S J 
büyük donanması ara91ndaki ~a det1e yalnız ma.lsandıklMUe C. Merkez bankası ıubelerine ve C. merkez ~ 
vaştan hah.ederken hu ancak bamkası şube9( olmı;ran yerlerde Ziraat bank11a1 pıbeleri tarafından kabul 
hava kwvetıeri ile olabilir, d~ edilebilecekUr. 
miştlm. Ellerinde bu ulak parala&"Un b~m bunları m•Jgnıhklarlle C. 

Bugthı zırhb 1nsv9etler nasıl Merkez bankul ve Ziraat bankası aabelerine tebdil ettirmeleri UAn olunur. 

bir memleketi tek batına işgal =======(4=12=9=_=54115===>========================== 
ZAY i 

Eytip bte büııosunden llldıitm NI

._ kanelerillll kaybettilll. Yenisini 

alacalnadan eeldsinin hükntü yoktur. 

AHMET QÖKÇEL 

fngiltere Başvekili W. ÇôRçlL'in Harp Nutuklara 

BU HARBiN iÇYOZO 

s..laıl lll'IM: -. - ~ ı••- ...... llR& - .. 
.&-.. eılldl: • 

... - .,...,. ....... ....... 1 .. ... ...... 

verilirdi. ı-----------
19138 tarihiadeıı 1940 yılı sonuna kadar söylenmiş muh

telif nutuklardır. Bugünktt harbin, W. Çörçile göre sebeplerini 
anlamak için bu ınilhmı eseri okumak f&ritır. Ağalar ve beyler ayni zaman- DOKTOR 

da kısraklar, koçlar, Oktizler, ••• ••• 
mandalar, elbieelilder, vererek HAFIZ CEMAL 
peıhltvaı hediyelerini temin eder 

~~mu:~~ Lokman Hekim 
Jr:azanan pehlivanlara writtrdi. 
Meseli: Bap iti *1srak. bir ö-
kilz, yUz tııttm tM>ıwlup ilin edi- .. _ _ _____ .. 
lir Ye, lmrıaklar) öktizler meyda

- ..,tirillp tf)fbjr edilirdi Pa
ra da bir baeye &onulttp iı:ıu81ı l 
ctibin8eı1d dlNğe whıdL 

(.Aılmm ... ) 

Aslındaa IWdun Y&f&l'Oğhı terclime etmiftir. 
TBDClli 100 bruftur. 

KAVGAM - MHIN KAMPF 
A.lmaaa DMılet Reiai Adolf Bitlerin DlWbı dUııyada mil

yoıalarca uhlaı:ı ft BU1ey'ıı Cahit Yalçın Uıa.fından tel'l.ll· 
me edllenk • ~ mevcudu tükenen bu meşhur t>Serin 
yeni --- çılrmlfbr. '1'ane8i ciltli olarak 3 liradır. Tatı'lo(i.an 

poılta pu"l8l alınmaz 

AIDIET HALiT KiTABEYi 

... •ö•nae •um"4tı&u H u ..-ı-... -·- uınllı lı • 
- .. Una lıu1uMalma Hilede • defa .......... ..-. u. . .. .,. .. 
pllna ... ~ clmlm-'--ktlr 1 

Lir• U ıoo MM .. LINllll .... U.. 

aHllO • • • ..._ • 

4 .... , ... LINWc 4.000 

f a - a LOOO 
: , ,. • • • uoo • 4 • - • 1.GIO 

• • • - • 4.000 

DiKKAT: lle.ap\enndakt .,...ıar bir.._ lvinde IO lirada .... 
~ llmmlt:n ~ktı~ takdirde "lr. 20 fnlMiyJe ~. 

Kralıar ı•ede dört df'fa 11Mart.11Haziran,11 EJ· 
IW Ye 11 Blriııcikanua ıaı ııı.crwcle ~~. 


