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Her Yerde S KU1'11f 

Birbirlerine uymıyan 
sesler 

ilovyetlerlıl, yvdmııa Mbjbıı
... JDfDllUlD o~wak flki
yetıe lmJJnmsı hiçbir -
bir ..... ,... ' buclııa 
dolaYJ el& blr -Jıı;ceye 
mewa teeılıil edemes. Ya İngi
lizler ve Ameırikalılar hiç yar
dım eım-lerdl ae ~tpacak
la.rdı ! Aını.alara t.e8lim ıni 
olıMıaklardı! Bu, her zaman 
ellerindedir. Yapmadı'klanna 
bakılıl'8a, SovyetJerin \'atam 
müdafaa ,....nıemnı ne gibi 
şartlar İ9i1lde olursa olsııa ifa 
edeceklerini gösterir ki, Rus 
miUetinden za.tt>n başka türlü 
bir harek<>te iıltiııar olumımıı.z. 

Memleket Yeni Teknik 
Okullar Kazanıvor 

Sırbistan da 
kominis ler
le mücadele 

400 
lngi iz 

tayyaresi 

Dokuz yılda 81 milyon lira sarfedilmek suretile açılacak olan ba 
müesseseler yurdun muhtaç olduğu teknisyenleri yetiştirecekler 

Boana'da ve 
Slovenya'da IB•/i

ye hareketleri 
devam etmektedir 

Şimali Fraııuga 
ye•I -,,e şldeelll 

bir taarruzda 
bulundu 

Okullann kurulacağı yerleri bildiriyoruz: Budapeşte, 17 (A.A.) - Ofi: Londra, 17 (A.A.) - Dün 
Sırbistanda General Nediç'in Fransa şimali üzerinde yapılao 

ilrumandasmda yapılan son te- hava taarruzlarına 400 den faz.. 
mizleme hareketleri neticesinde la ucak iştirak etmistir. İngiliz 

tır. Ayrı ayrı fakülteleri bulu- 7~ .lı:ooıii.nist yapılan çarpışma- hava kuvvetleri bes Alman uça-- ~ 

Yazan: Hüseyin Cahi1 YALÇIN 
te ovyetler Bırliğinin Va
e;;;;J) şington Sefirı Bay Lit-

vinof, yıne sıkı~ık bir 
vaziyette kalmış g:ibi i•tımdada 
başladı . Rus cephP.sine Mütte
fiklerin tesirli yardımlarda bu
lunmasını istiyor. Miittefiklerin 
resmi ağızlardan vu~ubulaıı be-

Mrş. Peten'in 
nazırları dün 
istifa ettiler -

M. LAVAL 
Vaşingtona göre, Hür 
Fransızların aldıkları 

toprakları ele geçir-
meğe çalışacak 

Suriyeye tecavüz. 
edilmesinden 

korkuluyor 

yana.ti Moskova mlizakcrelerin
de Rusyaya göndnilme•i karar
laştırıl..ın silah, ham matlde ve
saireıtin program mucibince te
min edildiğini anlattııi;ı için 
Rusların bunlar dışında fevka
lade yardımlar beldedildı·rine 
hükmetmek zaruret kesbetler. 
Bu ne tarzda yapılabılir ? ı$iıııdi
ye kadar Alnıanyaya karşı ikin- i' 
ci ·bir cephe açılması lüzumu ü- 1 
zerinde ısrar edıliyordu . Fakat j 
İngil teren in Li byada taarruza 
geçmiş olması Alman tayyare 
.kuvvetlerinin, hatta bir kısım Vişi, 17 (A.A.} - Bugün 
kara kuvvetleriyle t.ınklaruı bi- aktedilen Nazırlar Meclisi 
Jıe Şimali Afrikaya ayrılmasına toplanbsından sonra bütün 
lüzum hissedilmesi bir nevi i,ün- nazırlar Mareşal Peten'e is-
ci cephe sayılacağı İngiliz kay- tifalarını vermişlerdir. Dev-
naklarından izah edilmi~tL . 

1 

Jet şefinin halefi olan Ami- I 
İngiliz hava kuvvetlerının ış- ral Darlan kara, deniz ve 

g-.ı.1 altındahi Fransaya ve Al- hava kuvvetlerinin başku-
man sanayi bölgelerine karşı mandanlığını üstüne almağa 
2iddetli ve mütemadi bombardı- hazır bulunduğunu bildir-
maıılara başlamaları muhakkak miştir. 
ki mühim bir kısım .Aiman t •Y· Lıivaliıı Nutku Bekleniyor 
yareleriıti Şark cephesinde faa- ı Vişi, 17 (A.A.) - Vişi si-
liyetten alıkoyuyor. Biııaena- yasi mahfillerinde, M. Llva-
leyh, Rusların, kendilerinin ı !in tekrar amme hizmctlcri
yüklerini hafifletecek ta rzda 1 1 ni ifaya dönüşü münasebc
Mütlefikleı· tarafından hiç gay-

1 

. tile önemli bir nutuk vere-
ret gösterilmedi~"indlfl §ikayet ceg-ı ve bunda teket teker ' 
etmeleri pek tloğru sayılamaz. Fransız siyasetinin büyü!: 

I•'akat Litvinofun sözlerinden meselelerine temas edeceği 
anla§llıyor J;i Sovyetier Birli~i kanaati vardır. 
bununla da memnun olamıyor. ! (Sc.ınu sa. ı, su ı de) 
lngilizlcrle Amerikalıların Rus \.. 
cephesine gelerek orada Alman- 1 ~ .. ..--...... ____ .... ===.-' 
!arla ~~rpışmal:ırına ihtiyaç bu
lunduğunu anlatıyor. Bundan 
evvel de Sovyelier Birliğinin 
Va.şingıton sefirinin ayni yardım 
ilıtiyacından b.ıhsettiğini gör
müş ve Müttefikler arasında 
mahrı:m k1lması icabeden bu 
gibi münaka9al:ırın düşmanın 
mlistchzi nazarları altında ya
pılmasında ne fa~a mül~haz~ 
edildiğine akıl erdıremedıgımızı 
gizlemcmiştik. Şimdi ayni mü
naka~alara Rusların avdet et
me!~;; Sovyetlede lngiliz ve A
merikalılar :ımşında biila bu 
hususta bir görüş birliği elde 
edilemrdi:';ini isbat edıyor ve 
basla.maK üzere bıılunan ilkba-

' ı· l;ar s-.vaşının müstakbel ge ış-
me tar:•: hıkkında hiç de hayır
lı bir fikir vermiyor. 

İ~in daha garip olan ciheti 
Mo:;..<ova hükümeti ile Amerika
daki Sovyet Sefirinin sanki ay
rı ayrı memleketler !I)levzuubahs 
oluyormuş gibi biribirini tutmaz 
iddialar peşinde koşmalarıdır. 
Titvinof adeta ümitsizce bir fer
yat çıkarırken Moskova, bekle
nen Alman taarruzlarına perva
sızca meydan okuyor. Hatta ha
va kuvveti itibariyle üstünlük-
1.,n bahsediyor. 

Eğeı· Doğu ~phesinde Sov
yetler Almanlara havalarda üs
tün .seler Alman taarruzlarını 
muvaffakıyetle püskürtebilmek
ten endişe etmemeleri liı.zım ge
lir. Şimdiye kadar cereyan eden 
muharebeler, hiç asker olmıyan
lara bile illi derecede göster
di ki, üstün hav.a kuvvetleıine 
m11ik olmıYQoll b1r ordu taarruz
da muvaffak olamaz. Her hal
d~ muhakkak olan bir nokta 
varsa o da Moskovanm en sa
liiJıiy~tli ağızların"?-, ,.Yani Stali-
11i miiteakıp Kalının ın Sovyet 
ordularının kuvvetinden bahset
meleri ve galebcden emin gö-
1'linmeıcridir. 

Acaba Moskova sırf Sovyet
ler e...'1karıumu.niyesiıti düşüne
rek ona göre bir lisan mı J..ulla
nıyor? Acaba Litviaof :r.':üttefik
ler efkfırıumumiyesi üzerinde 
tcai!" y:ıpnıak içill mi böyle ken
diı.c :u.ıııdıra<:ak b;ı tavır 

takınıyor? Buna da ihtimal ve
rilemez. Çünkü bütün bu zıd be
yanat bütün dünyanın malumu 
olacak bir şekilde vukua gel
mektedir. 

Sovyet devlet adamlarının be
yan 1tlarında dikkati çeken asıl 
mühim nokta İngilizlerin ve A
merikalıların yardımlarına lü
zum gösterirken adeta onları 
tenkit ve muahaze eder gibi 
bir tavır tak . .malandır. Sanki 
İngilizler ve Amerikalılar Sov
yetlere yardıma borçlu imişler 
ve böyle bir taahhlit altına gir
mişler de onu tutmuyorlarmış 
gibi hır hisse kapıldıkları anla
şılıvor. Eğer aralarında gizli bir 
uzlaşma var da İngiltere ile A
merika buna riayet etmiyorlar
sa, o zaman bir şey diyemeyiz. 
Fakat bugün malum olan haki
katlere göre fikir yürütülürse, 
Sovyetler İngilizlerle Amerika
!ıl~rdan ne kadar yardım ·görür
lerse onunla memnun olacak 
mevkidedirler. Sovyetler Al
manlarla harbe İngilterenin ve 
Amerikanın müttefiki olara'k ve 
müttefiki olduğundan dolayı 
girmedi. Harbe gireceği gü
nün arifesine kadar Sovyetı ... r 
İngiltere aleyhtarı idi. Hep Al
manlarla dostluklarından .~ah
sediyorlar ve bu babta . kuçilk 
bir şüphe izhar edenlerm aley
hinde ateş püskürüyorlardı.Son
ra Alman dostlarının ateşi al
tında kalınca İngilizler ve Ame
rikalılar, pek tabii olarak, ken
dilerine yardım. etmiye kalkb· 
Jar. Bu, onların menfaatleri ica
biydi. 

Binaenaleyh, İng:ilizlerle Ame
rikalılar ellerinden geldiği kadar 
Sovyetlere yardım etmek için 
teşvik edilıniye muhtaç değil
dirler. Bu lüzumu bizzat anla
mışlar ve ~latlıJı:larını da filiyat 
ile göstermışlerdir. _ 

Sovyetierin, yardımın ~lıpn
dan memnun olmıyarak şıkaye· 
te kalkması hiçbir zaman bir 
hakka dayanamaz, bundan do
layı da bir muahazeye mevzu 
teşkil edemez. Ya İngilizler ve 
Amerikalılar hiç yardnn etmeı 

Ankara, 17 (Hususi) - Maa
rif Vekilliği mesleki teknik o
:kulları açılması ve bugünkü tek
ıtik okulların büyütülmesi hak
kında yeni bir kanun projesi ha
zırlamı~ır. Vekillik, açılacak ve 
büyütülecek olan okullar için 9 
senede dokuzar milyon lira sar
fına salahiy"t istemektedir. Böy 

lelikle 9 yılda 81 milyon lira har
canacaktır. 

Yeniden Açılacak Ve 
Genişletilecek Okullar 

Projeye göre, yurdun türlü I 
endüstri dallarında muhtaç ol
duğu yük.sek mühendisleri ye
tiştirmek üzere şehrimizde bir 
yük.sek teknik okulu açılacak-

Yerinde bir teşebbüs 
Bu sene mahrukat 
darlığı çekmiyeceğiz 

~ ·:s.:~··s.:-:c.:~.:..-;.:~.:s.::•:.:':ıS;.:~ 

Belediye bir milyon lira sermaye ile 
bir birlik vücude getiriyor 

nacak olan bu okulun talebesi larda öldürülmüş ve 22 komü- ğı düşürmüşler ve birçoklarını 
her yıl 325 mezun vermek tlze- nist te kurşuna dizilmiştir. da hasara uğratmışlardır. 
re 1500 olacaktır. İstanbul Yük- Diğer cihetten .Bosnada ve Londra, 17 (A.A.) - Bu ı;a-
se"ıt Mühendis Okulu da çeşitli Slovenyada komüıtisıt çeteleri- bah İngiliz tayyarelerinden mü
dallarda yüksek mühendis ye- nin tasfiyesine devam edilmek- rekkep kuvvetli bir te,;kil yük
tiştirmek üzere yük.ı:ek telmik o- tedir. Pwtrats civarında yapılan sekten u~arak Folkt'stene ile 
kulu haline getirilecek ve tale- şiddetli bir çarpışma esnasında Duna

0
eness arasında lngı·liz sa

be kadrosu her yıl 120 mezun 108 asi öldürülmüştür. Bu çete- bilini a~mıştır. Biraz sonra Fran 
vermek üzere bine çıkarılarak ler muntazaman iaşe edilmekte j sız sahili üzerinde siddetli infi
okulun bina ve bütün tesisleri idi. 15 vagondıı.ıı. fazla mısır ve laklar işitilmiştir. 
genişletilecekıtir. buğday 'bulunmuştur. Bir m;k. 

Mühendis ihtiyacı için de An- tar da öküz, koyun ve saire ele Londra, 17 (A.A.} - Hava 
karada her yıl 350 mezun vere- geçirilmiştir. nezareti tebliği: 
cek 1500 talebeli bir wknik oku- Dün gece bombardıman ser-

lu kurulacak, İstanbul tekıtik °" Domuzlar adasında visine me,,..up uçaklar Lerian. 
kulunun kadroou 250 den bine ı denizaltı üssüne ve Havre dok-
çıkarılacakbr. Tayyare motör- larına taarruz etmişlerdir. Ay, 
)erini memlekette yapabilecek temerku"z kampı servisi uçaklarıınız, Felemenk. 
ustaları yetiştirmek ü.:ere An- ve Fransa şimalindeki diişman 
karada bir tayyare motörcülüğü hava alanlarına hücumlar yap-
usta okulu açılacakbr. mışlardır. Bomba u~aklarımız-

Mevcut 9 san'at okulundan 8 •ı 'd k• dan ikisi noksandır. 
başka 19 okul daha açılacak ve rezı ya a 1 

Londra, 17 (A.A.} - Hava 
san'a.t okulları talebe kadrOS:U MihYer tebatası nezareti tebligı"·: 

Dün sabah Vilayette Vali ve sim esnı:.sında halkın yakacak her yıl 2575 mezun vermek ti-
Beledi"e Reisi B. Doktor Lütfi milşkülatını önlemek maksadiy- zere 20600 olacaktır. 68 akşam burada toplanıyor , Dün gece az sayıda Alman 
Kırdar'ın riyaseti 11ltında yapı- le bir teşekkül vücuda getirecek- erkek san'at okulu açılacak ve . . , • uçakları İr>giltere.,in cenup kı&-
lan bir toplantıda, şehrin odun tir. Tamamen Belediye tarafın- bunlar\n talebesi yılda 1000 me- Rfo de .Janeıro, 17 (A.A.) - mı üzerinde uçmuşlardır. Bun-
ve kömür işi görüşülmüş ve dan organize edilecek bu teşek- zun vermek üzere 25 bin olacak- Brezilya kıyısı açığında tabii !ardan biri İııgiltere batı çevre
mühim bazı kararlar verilmiş- külün sermayesi bir milyon lira 1 Ur. 3 yapı usta okulundan baş- bir kale olan ve Domuzlar adası j s ine de gec;miştir. Ayrı ayn yer-
tir. olacakbr. ka beş okul daha ıu;ılacak, ta- ismi verilen adada Mihver te- !ere bombalar ablmışbr. tnsan-

Bu kararlara nazaran İstan- Teşekkül tica.rl bir şirket ol- lehe sayısı her yıl 374 mezun I baalarına mahsus bir t~m~rküz ı ca az telefat ve az hasıır olmuş.. 
bul Belediyesinin önümüzdeki makla beraber bu işten hiçbir vermek üzere 3000 olacaktır. kampı yapılmaktadır. Hükumet, h•r. 
'kış şehrin mahrukat ihtiyacını kar istihdaf etmiyec<ık ve hal- ı 20-25 kız enstitüsü daha açıla- · Mihver diplomatları buradan -----------
kat'! olarak karşılamak ve mev- (Sonu Sa .e Sü. 5 de) (Son• ••· a, su. 1 de) ayrılacakları sırada memlekette silmasiııden ııonra açıkça Nazi 

• 
----:-:---------------------------------- bulunmaları istenilmiyen 150 pı opaga.ulası. yapan ve şimdi dr 

• Alınanı budut dışına çıkaracak- buna 1lst1i hapalı ııekilde devaxı 
tır. eden Aplatea. gazetesi kapatıla 

Mihverle münasebetlerin kc- caktır. • aşe işi rı iZ B. M. Meclisinde __________ .... _________ _ 
Yağ satış ve tevzi işi için Ticaret Vekaletine Maadiu nizamnamesinde bazı madde-

1" h. "ld" B" d • " • • h . / )erin değiıtirilmesi hakkındaki liyi-
sa a ıyet verı 1 - rr aımı ıstışare eyetı \ hanın müzakeresi, Pazartesiye kaldı 
kuruluyor - Hastalara 300 gram ekmek yerine M~~i~u~~~~~fı'>top- ~e;;1~y~ieı;;~ ~~~~~ci~~a!~: 

. 125 gram gliiten ekmeği verilecek ~:a~:~:ı:ı::ı -:!~:::::;: ~fr~1ı~;~~u ~~ı:-;,z ::~:~~ 
birinci müzakeresi yapılmış, ba- mülga olduğuna dair ekalliyet 

Y K 
de.lıu nı~enlerde eczane ve dip- fikrini müdafaa. etmiıı, Feridun eni oordinasuon kararları !omalı doktor bulunması ve Fikri ve Suat Sirmen, maddele-

~ kazaya maruz kalan ameleye rin ilga edilmemiş olduğuna da. 

Ankara, 17 (Yeni Sabah) -ı 
Yarınki Resmi Gazetede Koordi
nasyon Heyetinin milhim bazı 1 
yeni kararları neşredilecektir. 
Bu kararlara göre yağ işlerinin 
düzeltilmesi için Ticaret Veka
letine salahiyet verilmiştir. Ye
meklik, margarin yağlarile bun
ların imaline mahsus maddelerin 
ihzar, kon trol ve fiyatlarının 

RUSYA'DA 

Sovyetler merkezde 
taaarruza gectiler 

1 

Rusların şimdiye 
kadar 20476 tay· 

yare kaybettikleri 
haber veriliyor 

[A.A. telgraflarındnn 
Jıul/ısa edilmiştir J 

Dünkü Sovyet tebliğinde cep
helerde mühim bir değişiklik 
olmadığı, Sovyet gemilerinin 
Barent denizinde 10 bin tonila-

(Sonu Sa. il Sil. 3 te) 

selerdi ne yapacaklardı? Alman· 
lara teslim mi olacaklardı? Bu 
her zaman ellerindedir. Yapma
dıklarına bakılırsa, Sovyetlı:;rin 
vatanı müdafaa vazifesini ne 
g:ibi şartlar içinde olursa olı:un 
ifa edeceklerini gösterir ki Rus 
milletinden zaten başka türlii 
bir harekete intizar olunamaz. 
1ş böyle olunca, düşmanları se
vindirmekten ve ümitlendirmek
ten başka bir *ye yaramıyacak ı 
bu münakaşalara ne !Uzum var? 

Hüseyin Cahid YALCIN 

tesbiti Ticaret Vekaleti tarafın
dın yapılacaktır. 

* Diğer bir kararla Ticaret Ve-

Malta ad sına 
nişan verildi 

Kral diyorki: 

"Bu haç, uzun zaman 
unutulmiyacak olan 
kahramanlık ve sada

katin nişanesidir,, 

Havanın hoznk- ~ 
tuğu lHaltaya rahat 

bir gün geçirtti 
Londra, 17 (A.A.) - Kral 

.Jorj, Malta adasına Jorj nişanı
nın haç rütbesini tevcih etmiş
tir. 

Kral, Malta valisine telle 
gönderdiği mesajda şöyle de
mektedir: 

''Bu haç ada-kale'ye uzun za
manlar unutulamıyacak olan 
kahramanlık ve sadakatinin bir 
nişanesi olarak verilmiştir." Bü
yük Britanya yurdunun bir kıs
mına bu ıtişanın verilmesi ilk 
defa olarak vulmbulmaktadır. 
Haçın timsali bundan sonra 
Malta adası arması arasına ge
çirilecektir. 

Malta, 17 (A.A.} - Neşredi
len bir tebliğ şöyle demektedir: 
Havaıım fenalığı yüzünden 

Malta bugüa rahat bir gün ge
çirmiştir. Bugün hiçbir Alınan 
hava faaliyeti olmamlş ve gece 
de tehlike iııaretl verilmemiştir. 

kiileti İaşe Müsteşarlığı tr,şkila
t.ına aittir. Ceçen yıl Milli Ko-

1 nınma Kanununa dayanılarak 
İaşe müsteşarlığı kurulmuştu. 
Bır yıllık tecrübe ve ekmeğin 
karne ile dağıtılmasından alı
nan neticeler üzerine teşkilabn I 
yeniden takviye ve tanzimi dü
şü:nülmüş ve yeni bir kadro . 

(Sonu Sa. 1, SU. 2 de) 

PASIFIK'TE 

tazminat verilmesi hakkında ir noktai na.zarı uzun izahatle 
maadin nizamnamesindeki mad- anlatmış, tefsir fıkrası kabul o
delerin halen mer'i bulunduğu- lunmuştur. Maa<iin nizamnanıe
na. dair Kiı.zım Karabekir'in tef. stniu ba.zı maddelerinin değiş.ti
sir fıkrası okunmuş, Adliye en- rilmesi 13.yihasıBlJl n».izakereei 
ciinıeninin ekseriyeti bu madde· pazartesiye kalmıştır. 

İsviçre ile Bulgarlarla 
Ticaret anla~malarının tatbikına 
baılandı, Ticaret Vekaleti teıki

lata tamim gönderdi ................. _..__ Birmanya vaziyati 
vahim görülüyor 

1 

Dumlupınar vapurunun hareketi pecikece 
l"Yani Sabah,, ın Ankara muhabirinden:! Japonlar Bataan 

muharebelerinde 
50 bin esir 

aldılar 
[A.A. tclgraflarındaıı 
hulasa ediımiştir] 

Stokholmden verilen bir ha
bere göre Mandalay'ın eukutu 
yakın ve muhakkak telakki edil 
mektedir. Birmanyada İngı
lizler için durum feııalaşmak
tadır. 

Yeni Delhiden şu maliımat 
veriliyor: "Birmanya limanların 
da {0.000 Hintlinin bundan dört 
hafta evvel başlıyan tahliyesi 
muvaffakiyetle bitmiştir. 

FILIPINLERDE: 
Amerika Harbiye Nazırlığl

nın te&liJ!inde deniliyor ki: 
Bir haftayı mütecaviz bir za. 

mandanberi Corregidor'la Bata
an arasında hiç bir muvasale 
bulunmamasına rağmen takri-

(lonu a •. a, su 5 de) 

* 15 Nisandan itibaren gerek İsviçre, gerek Bulga.·
larla yapılan ticaret anlaı;malarının tatbikine haşlanmıttır. Tı
caret Vekaleti her iki ticari anlaşmanın ne suretle tatbik edile
ceğini gösteren izahnameleri Ticaret Odalarile diter &lltkaciar
lara bildirmiştir. 

Macar Heyetinin temasıan 
* Sanayiciler, bankacılar ve Macar merkez bankası .U

messillerinden mürekkep Macar heyeti burada Ticaret Vekiıeti 
ve Sümerbank erkaniyle temaslara ba:flam)ftır. Bu temaslar 

ı daha ziyade tatbikat işlerine ta~lliık etmektedir. 

Yeni kurulacak kazalar 
* Dahiliye V ckillcti bazı nahiyelere civardaki yakın kö~ 

, !eri ilave etmek suretiyle yeniden bazı kazalar te.<:iki!i husu-
sunda bir ı;roje hazırlamaktadır. · 



mahwCn~a (~-·~E_H_l~A~-"-A~B_E_A~L_-_R~l~)lı~J 
UMUM 1 M E C L I• s T E 1 "'İNKILAPÇI cevizi! 

.__Neler gördüm? GENÇLiK" n t:~w~~D~S: 
diBtm pek bereketli bir memı. 

BIPAlm·• .. _..esiri anlata7or: -14· 

eni Banknotlar 
Merkez Bankası U. Mü

dürünün be~anatı 

Yeni paralar 25 lisaılfa piyasaya çıkacak 
~~~ 

- Y4ft'iaka. .... Mr '*8ret 
Jllellelem olmadagını elSylemiş· 
tim. She bunu tekrar etmekte 
en genle ~iye sahibim. Sı
ze rehberlik eden v tanpen er 
~ tlkdlr .u,vn.n. .... 
kat sız de bunu biraz evvel tarif 
ettiniz: Beynınts Awupalı ol
mak için Japcmyahhktan <!ık· 
m.ıştJr. Benim ~ iee, tama· 
miyJe kaba bir tJeriıı, amn kini 
ulA taklit edemiyecektir. Bun· 
dan aonra an•?ljüihnemt:ıı içiıı 
ppacağnn•• b:ıtlln pyretler 
boş olacaktır. Şimdi artık her 
teYi konuştuğumuz için, daha 
fala konUl"'d için .... abes 
~mu? ~ 

'!'.aka Sadao. - v-... br lreliıne dalla: ~ 
dl Sim ... defa bir dakika 9'>1'· 
ma,a -nıt ediJONID- Hin. 

C568.793.91& ta, biraz sonra, burada, şu Çu -
Şlma t>otumda blQtur lrir zafer 

Bu mi.ktarlan bakılınca ~ r b!N18e&tı& Bu tafatn bir he
llyor ki bır 1 l kl r d ger kıy· imet oımasını ve buglinkü Ja-
lbetlere gore ~ azdır Her ne ponlann ha.ti. :Kamamoto Ja1>9n· 
kadar ~a ~ gi ~c;e ~ lan gibi kalma.Janm tereib 8'ler 
ren ticarı ve ıktısadi ? reketi· mlaiofz.? 
aıizi takip ıeden teda\'t.11 naemı-
mız.e 1182...llıUl bu miktarlar yine lDrala: 
pek u V.ir. - Sia akil Ye mantJkla cevap 

Keza , ıı llralıklar da diğer vermekten Acizim. Fakat mtis&
bptirlc ve bilhassa tedavül ade edinia de ben de 8ize bir ıte1 
kreketi ·n daha zı,, '&de istedi- sorayım: biraz 80DI'&, sizin tu-
li yttz klan. mnetle dt1t cttığiniz gibi, P.1iR ......... 
,. ~m "ltuhakkak addediyor mu-

A k · ı 1 · d • • k Gazetesi beraet keUil"~ '4QQ) _.edenheri ciddlıı4 s er aı e erıne uar ım ıçın azanç yetleçah9e-fn&msleriu,bimPMt 
~ eltl ve irade kuvvetlerile parJafla 

vergilerine yüzde on zam yapıldı ~t~~m! :=,.::d;~=~·· 
layı (İıı.lalapçı Gençlik) pzete- Hindistan, en kıymetli malla.. 
81 aleyhinde Aalıye Yedinei Ceza na, gıdaların te,,m ocağıdır. 
Mahkemem.le açtığı dava dün Ea değerli wsll&:lıdı parlak 
.neU~tir. bir ltazinelridir. Türlü türiü at. 

Zeytinyağı 
fi~atları 

§ehrimizdekl toptan 
sataı fiyata tesbit edildi 

Din Bölge iaşe lllidliriilğün
de fevkalide bir toplantı yapa
la:rak toptan .,tınyaiı fi,ul&
rı tesbit edilmiştir. 
Bwıa göre ekstra ekatra _,. 

tieyağı 11 t_i5, ekstra 11.0~ bi
rinci w itinci neviler 106,5 ve 
102,5. mra mail 98,3, mbunluk 
t8 bnll) olarak faldt ecJHmlt
&. 

Dlter taraftan Vekltet tara
fından t:eBblt edilen kokulu a-
6tm ftyatıarma e.s fnır8', toku 
aız sabunlara da 2.~ kunlf nak· 
tiye yesafıe masrafı labnl edil
mfltfr. _____ .. .,_ __ 

PEVI BiR 
YANLIŞLIK 

Muhasebe mildtJrlltfUnlhı tet
lifıne rıazanmt hıeclisiu geçen 
devrelerlııU !Jlmdil& b.ydiyle 
yüıde ae. •iehedncte kdul edi
len beyannameye tAbi mUkellef
lerhl. kazanç vergilerim yüme 
on nisbetinde &<Jker aileleri için 
zam ,Y13ı1>ılması Iizım pimekıte
dir. 

Yapllaıa hesaplar& g&e yüzde 
ilet e88S1 Uzerindeıı yapıtm ta.ıı-
8ilit netleesinde 15 nisan 942 
ye kadar 1.448.000 lira elde e
dilmiştir. 

Şubelerde heııib tdudJ edfle;. 
cek 113 bin lira ve 1Blıakkıık ve 
tahsile W>i oran tM bin 11ra btı
J11nmnt.amr. Bb suretle tahsilit 
1.726.112 Ura ola.ca.ktır. Buna 
mukabil m -nisan M2 ye kadar 
yapılan yardım 1.847.'IM Drayr 
bıılnıştnr. Kart ve m.ıı aylan 
ihtiyacı 400 bin liradır. Bu su
retle fhtiyac Zl.47.73' liradır. 
Mart ve nJauı aylan lbtiyacl
m ~ i~in 421 bin Hra
ya lüzum hiesrl•lmfflctedtr. 

Belediye M 11haseıbe .lılildllrlfl
fti bu ~ bpatılabHmeel i
çin be;;;,:mnameye tabi kazanç ve 
bina ~~ )'lapllaıı ~ 
nn yümle- ma ibıağJm tlat1 w 
a.ruri gömıekt'edir. 

Umu.mi Meclis bunu mDbııa:Jap 
eeJmyi ,..., .-t tııl&ll ...... 
tir. 

bdMCllDllD 
İkinci ca1se aaat 14.30 da bi. 

riocl reis vekill B. J'arukf Dsell
nh:l ril'U8Ü altında t.opltmzn.
tır. Koosa uatuar tneam için 
Belediye taralmdan §ehadeba.
llllda iatimlik edile analarm. 
OniYW&tte talebe yurdu olıan.k 
iDpsı için ,.tılmam lwmsuoda 
Belediye riyueıtine aWdyet ve
rilmesi bafrk1ftdald tmnf b.bul 
olıı~. lıfUıteakıben, llecUa 
..ıı gi1Dll foplwmeıt ._. da.-
~ 

Ekmekte m ... r 
•1kfarı yftzde eaa 

indirildi 
Şelrimizde imal edlı. • 

meklerde IDl8ll' nisbeti dünden 
itibaren yüzde ona indirilmittir. 
DiPr' taraftan ekmeklik mıı.. 
nn değirmenlerde kanştmlm&
aına dün sabahta itibareıı ba.
lımmışbr. 

T 1p talebelerinin Bursa 
seyahati 

Tıı. Fakültesinden 50 kişilik 
bir gurup 21 Niau ~ 
günü Bursaya giderek 25 Nisan 
Cumartesi günt1 döneceklerdir. 

Yerinde bir 
teşebbüs 

(Baf tıımJft t fwcM(!) 

la tamamea maliyet flyaUan 
llıa inden odun ve ti5müzo atı-
11 yapacakbr. Bu auretle piy~ 
aad& kJş mewimi esnasında o-
dun ve ·kömür fiyatlannı bt'i 
8Ul'8tte Wbit eden bir .... ro
IUDQ oymyacattır. 

Blrllk, k&ııDr ve odmL t.arıe
ıtn.in latilısal mmtakalanm tah
dit etmfyecek ft bu 1ele uğra.. 
pnlan ticaretlerinde tamamen 
wbeat blrabcakbr. 

Haziran ayı IGinde faaliyete 
peıecek olaa (Biledi,. Odun ve 
Kömür Birliği), bir milyon. Dra
lik aerma~ şehrin bir ,,ı. 
bk odwı ft tiSmtlr f:sthnWrinfn 
yaramı ,_ aylan içinde tarı&· 
mm stat etnüt IRıhmacaJıtr. 

Başvekllet, Belediyeye bfrU
ffn t.efkill için llzım gelen ~ 
eallh\yeti vermiştir. 

Vali ve Beledi19 ..., B. Dr. 
Utft Kınlar, IJa fi ~ IAmn 
gelen bazırlıklann yaphrwwma 
Beledl19 ittim ~ www.... i"'*t. 

Küçük yaramazlar 
Komı• amcanın bahçesindeki 

tavuktan •ıll'lllta te,ebbiis 
ettilel' •mma .•• 

SAV $ 
Yuaıı: Claade Furin •a••öJE031!*I ........_Çeviren: İllmml 8da :!E~ 

8UDWI! Ve eiw bir ü mağlOp - 44 :__ top dıolduııacu taaıariar, lllfllll 
oluru.k faydasız. gütilnç bir BU· lletleri, dürbinler, nişang· Ia.r, 
l'ette kopya etttflmiz .lnrupa- - Hayır; dedi. tnmeınontarler, tazyikli n bo-
nın bili ae diye yad edeceğini • • • ntla.rı, tazyikli hava IM>rutan, 
tasavvur ediyor musunuz! Baştan kıça Ye kontra ıu~ elektrik kablolan ve- .mevuutla-

Marki Yorimka: teainden oephaneli.klent tadar rın en büyilğü olan iki dcnız to-
- Evet. dedi. Avrupa b~ Japon boruanlan M1't ve kea- punun manevrası için 

maymunlar cllyecet. l'akat b.is .kin silah başına çağırıyorlardı. içinden ~lntmaz bir yıgın demiı, 
mallftp olmıya.cafız. Yorisaka Sadao kapeiı kaldırdı bakır 'e bronz par alan vardı. 

-Yosicne de mafıap odu. Ya Ye kıt tarete girdi. Beyaz ate, halinde yanan altı 
--.'ıln- olursak! - Huırol ! lAmhl bittin lııu cihazlara ..;u_ 

~ ... 01--.... .;... Küçük DMt, bir_,. kadar ,-.. çiğ, bol ldr 1'1k ven;;;. 
...._.,,.--.- 41.1rdik, topaklar bitilik ve el 'ti- da. Dlşanôtf ın. 111fı. aırJa 

- S&dlnttr.e tnana,un. DflllYlk zlJeriade, mlimlad•. Bfrat ve ile top araanda çift mugaı de
ki galip geleceğiz. Fakat ya. .,.. onbaşılar hürmetle &llümaiyea liiinin yuvarlak yanjındu lil· 
ra? lıill OD iki çeilre taıwt lmmpJ'Ü,- zillerek buna mavimtrak bir bii-

- Sonra m? ama cfiindD. Yorialra: leden fazla bir tq ilive etmi-
- Savaştan 8Dlll'& ! SullıUn - Yerinde rahat! dedl. JWda, 

imzasından sonra! Siz Tokyo- Ve çahulE. fakat CQk dl1rlıratl' Yoıiaalra Sada.o, her ııeyi izı.. 
daki evinize d&ıecebi1ılz. Siz o 1ıı1r tefti'8 .....,., oeliyerek. her eria yüdlne b&-
evde A vrupab beJniııisi, fikirle- Taret, pençeresiz, lrapms, on Jrarak iki topun kuyruğu etra
rinzf, Adetlerinizi ve Avruptlı metre 1ISUBluğmıda, mis metre fmda dolafb'. Sama, orta mer
.evklerinJzl gMaetwahıts ft ata pniflilinde. Jaer tarafı ka1Ul di'lene plerelt iç heeemak br· 
çok tanh bir bbraman olduğu- ceUktm. alb ta.-1 m.1r bir o- Dıandı. Taretin kumanda mev
nu için, mtn o llM'lh• mia1l- da idi. iki iil7Uk tap tıa odama küne oturdu. Bu BU.l'etle batım 
alzle teshir edilen J&plD milleti 416rtta ücDd doldura:yonlll. Ge- mhh tavam 8.IJlYC>I' ve taretı dı
•vklerlni1ıi. lde&ta IRW _. n llaJan pJWt u bir • ._. _.., çıkıyordu. Bunun U.tiinde 
ltrinJzl tüllt edE ııelr iN ... ılep'v• lgnlrlw:, mmla; pae m-hlı bir Jm8hec it bir baş-

Yoriaüa: ,.taldan, oeplııane v raıeleleri. hk t.eakil ediyordu ve Yorisakn 

Dvuıpıa e&ıa.sında iddiama- hulana yuvasıdır. Çeııil; çegit 
kamı gamıte mhibi Ziya Umur, lliflarua menbatdlr. {,!ptidal' 
Neşriyat JlıtUdilrU Kemal Kap- maddeler) bJP8Plır. Bmılarm 
lancalı ile şiiri yazan Salllı Bir- amıada. (Htndlataa .mıfl de 
sel isfaıli pnCiıı tecziyeaini t. butnmıa.ttadlr. 
lep etmi!)tlr. Talma Blndlstaa c:erbiııdml 

Mahkeme fiirde aile kurmak her sene bu. &Dzel memletete 
Ye ana ~ temaytllai ~ milyonlarca fngiliz artım gtr
s:ıcak b:r mabivct göremediğin- mektedir. Çih k bu k n 
den her tlç ~un da beraeti· ooviwı kabuklannda.n türlu t.ıır-
ne karar vermiltir. ili eşya. yapılmd:talıiır 

Çenberlitaf sineması 
cinayetin=le yaralanan 

genç 6td0 
Bundan. ltir !lafta evvel Oımil 

isimli bir .,.,. Çembedl ... sl
mmasıoda tansı G'Uzin&ı yanın
ddi Mnalftr ....ıl pnd si
llhla ağr~.. "!r 
cSla kaldınkllb ha.stalwaecle aı
dıla yaralana tMiri.1a &i&ettttr. 
Nafia Vekili ıehrimtzde 

Nafia Veklllaıiz G..eraı .tJi 
Fuat ~ ftkaı.te -.ı· 
mitesseselerde tetkikler yapmak 
iizve şehrimim gelmfştir. -------

Cevi&ia içiade bulwıan laZI 
ailttea ae güzel ilaçlar, yıyecek
ter elde edılmektedır Yenılıeıı 
beyaz pe.n;alan kuvvetli tuyik 
makinelerıyle, sıkıştır sık.u;tu'a 

;rağ ~ 
Sonra (alkol) ve komur ıfll 

karıştın rak ta.k ır o umnalrta
dlr. tnbikten ~iriJerek taadi,a 
eiilmektedir. 

Uzun müddet dayanarak~ 
almamak ıçin de bu yabn ~ 
ne biras da (Aaid Borik) karnt
tınbnaktadn'. 

ı.te bu tanıda huırlann-. 
,afa ("Yejetalm) 9e7aUt (Kab 
yağı) derler. 
Yağı alınmış tod&n ~ a

ÇJnde dlhıyaJlJD her tarat11111 
gönderirler, ilanlardan ~it"" 
fit .,etertemeter. reçeller •
ı..r yapıhnakt3dlt'. 

30 - 4-0 aene ene) M~ 
pqa başında, Kapahc;al'Mda Hat 
e1 Baba.lann ~rl~ 
(mıde ıçin, g6ğiiır c:ht. 1ruv 
içın, basur için. > bağıra, beft• 
sattakfan macun nn hersi ın.. 
diatan cevıır. nden ve ~ t 
hlw.·larmdan · pd\rdı Ne '-" 
dar da <;ok ~ butardu 

Hindıstan cevfaınd bn-f.a11:ttıt 

ntaminler, ve :ıok faydl\ •= 
herler bulunmuştl.ı ı M rtst 
ile (Gtt.rin) bM ı !k 
bkultt bir de Ce ns) m~ 
tur. 

Hindietaa cevizınden birt-. 
kllll ~. (tentür) l r r ı 
Ju yaptlmalttadır E'r e~ ~ ltu1! 
Yetilıi. Jramola:yaıı ~t ma. 
klneaini) lareket t, n 
bir takım cevheri n bulı.t.Ddlaıt ,..._..yoktur 

L.lt•- &ıu. 
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(ANKARA HABERLERİ) 
Alma11yaya göBderilecek 

eşyaların fiyattan 

~~ Son lsv:frıılft ![HER sABA"H] 
LD jans Haberleri· ----0 ~ : _ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ihanete karşı kati 

Soa gelea teklif üzerine bir anlatmaya 
vanı..tı gibidir. Alma11 heyeti 

Berlindea talimat bekliyor 

Tevzi bJrlikJeJi ~Hl llazt rrıklaJ 
~~~ 

RUSYA'DA 
(Jlaş __,, ı .... > 

toluk lir düşman. remiai batıra 
dWaıı b.ildirilmekt& u şimal 
lıııatı AlinanlJııınn karp hücumJa.. 
nnın püskilrtlildüğü ve 750 Al
~ saba~ -.e erinDı. imha ve:ra 
~ ilave edilmektedir. 

Alman orduları başkumandan 
'bğuwı tebliğjnae daniliNor ki: 
.. Merkez kesımhıin bir noktasın
da düşman oldukça mühım kuv.
vetlerle taarruza geçmişı;e de 
Fi'? ttmn~ * Almanya ve Tllrkiye ara· tısında konuşulacaktır. Sovyetlerin ceehenin merkez 

8IDda onnderilecek _v.._ fiat1an.- ve şimal kesimlerinde yaptıkla-- --- * ~ Meh'-. Sinan Te- n mevzii mühim ta.arnzlardA "''" tesbiti huıpıeııruJa devam. e- '--1:-r;.ıu ka ,,. __ 
-den an.,.;ı .. "'.,,ı°'" ... : ....... ;a mhi.rlir am.w&< nnn ~ -UIWllun muvaffak •lama-•-. K-

...-....-.-- IH-~ ÜPİİftlllil -..a..a--:-~- 13. i.uacıi !ık .. ~ -·"!I' 
ı t klif ·· ,_ &llAUUC.-ı:ıı.u.ua. yanın adasında liman tesu leri 

Almanyadan son gc en u- auunın değiftirıll'DftÜne dair tek. mııvaff etli suı"ette bombar-
r.erinc de bir anlasnıaya. vanl- l'fi ·· --'erde k ıı.r ... ı • encwnc.ıu n çı ara ••0 r. dıman. eı: ılın • tir. 
mıştır.. Bu hususta Alman hey.e- lia ruznımıealnc alındı. Teklif p Bala ·o. bildiliidiğiae: guıe 
ti, Almanyadan gelecek son ce- göre nüfusu 5 binden aşağı olac. harbin bau•ndan ıu.rt sonuna 
v&bl bclılemektedir. lerde- --J.. ~·-Ak ...._.. 

T6Wi Birlikleri /q;,.. yer ,,__......., ~ veya ka.dar Sovyel.ler 204'Z6 ta.yyarc 
rn yakılacak maddeleri elde, sırtta kaybetmi tır. 

Ha::ırlıkla.r s..-şta tan be 

* 
Ticaret Vekil ti. viki olar veya uu sa seyyar sa ı- i"iıı tebliğinde da şu maliımat 

_,_ +--..:ft .. _ •--~u .. ; +,,. .. ı.n ..... larla. geçimleri için "Verilen ağaç Ye.ribnektcdi.c: "Sevy.eUecin.muh 
~ .... --.... ---- ._ ~ .. - lardaıı yaptı.klan kerestıeleri er- telif taarruzları büy!.ik kayı.p
decek. o1au. ma.balli teıczi. birlik- de; sırtta. ı..ta veya. llaY91Lola larla pilslriirtlllm" tür. Karşı 
!eri teşkıll huauaında yaptığı v ... -ı. ... hauvo- antbalarile +..... ~ +---.:ı- '--1-- ~ 
tamim a.:m ~tlecde hat- ..,,._ J ~-- .....,.. uu-~ .. ·~ ııu..&.&.IAI:~ uu-

...... >... yarak diilrkan açmakımm ahn Rus teşkllini kup.tmışlar ve yok 
arlıklara başJanml&fbr. Bu itin mylüler liazaıı"' verg.ı"sinden mu.- •bnı"•le....:ıı·-. 
yakında lüiııt r i midem=+ rıf tutaıMakbr: _ .. __ ..,_~_ .. _______ _ 

tedır. * Ankara. - Adena fabrit&-
lhraoat Mallarmı'IZ'tff törlerınden Nwi Hasoğlu Kadir 

Sdtf ~ H-asla. ~ı Ba.ya.u Rezan.. c.iü@n * iln-aeat malfarnnuım ha-mi~ fi31ftb üzerinde Tlcar t masrafı olarak ayırdıkları 1500 
V'eltidifi!ıee :J9P1lmalta olıt1? ça =~~va Kurumuna 1&-

lh:ımahtr 17' 119nuçtar vermeltt~ ı.------------
dir. Yfht. ~vnbtm m"dttğu • 
citt •. ğw baıııt ifwacat ınalta.n- iaşe işlerimiz 
llBZln' cllt Slttış f"l')'tttfSM teıııbit 
edilmek 07.eredır. Y "'1neı illlte· , ... tar•fı ı inci •Y'-d•)-
ll!r~ ... blt,. olVat tat!Jik edf- hu.uia.nını~· Bu kadro hent. 
lecek Gllat- bu md, 1'aflftr ara· merkez ve hem de taşra im,e 
111nd Mr ftlyaf ntueabakııtı ın~· musteAArlığı tesbit. tedarik ve 
dan:ı getirmekte ve bu sure le dağµ;ma., fiyaıt, t.e$ilatlandırma 
1IC1.l"JI fi,.atla ft' iht!ıyaoı yeter umum mfidurlüklerj]l:Je vazif• 
miltarda mel dl~hnf l\asıl ol- gorecektir. Ticaret VekılJefJDıe. 
ID1lktad'tr. Plyatlftr tlarıJten sm- ba.ğlı Dağıtma. Petrol ve Tapı
ra yük8eldtği ~n- hn?thklı ota- ra.k Ofislon ve. bunda aıonra 
rall> zamf aatı8 "Yatı teflbıt4 edi kurulaca.it teşekküllerin fl.!erini 
Men J\MtJte oneekı fıyat e11~ ~ Müsteşarlığı t:edYir 8()aı... 
tutı !maktadır. cektir. Merk.ezd~ l.ışe fşbfrlit'!l 

'l'Vf* 7ari1l Kurrınuımm heyeıti i!tka edUeeek.. heyet, a-
fl!mt /, 1mıo1 li.ltaiı vekfileUerle temruılarft. * Tür·k Tanıı ı·unımu tnra- bulunarak irtibat temin edecek

ttn~ tcrt:µ edUeıl. ilmi toplan- tir. :&Deha ~ bi&- dit Dain1' 
tlla~ıtl' 13 'iinoU8 13 N-.. ~ 11ııts Ai '1•s llo '-
1 P 2 uwe.deali. g,Onü mat ı :5 de h8yet a,da bir defa tophı.narak 
fJi Ye "1.lııriA - !n"".ı.fya fakülte- muhtellf Ai96 ' i ..... ft 

ıinin 409 numaralı co ~Tafy ensı alınması gereken tedbirleri lliı 
litilıltiı denıf\9'!\ellinde y:ıptlM?Blt raporla te.sbıt ed.eıcektir. 
ve- bu toplantfd» 'I? tft'nb • Taışnıda, ~ ı..e 
eoğJ afi& fakiiltHi ÜIT t ı·ol-OJi ıllildiirlükleri, t-• ... • · 
acflııPU"Yffs profe!'!Öm P.lıt:y Ll\B9'" lmirh"'kleri buJ•n 1 ... •tane. 
llerher (Ha18 ;~ hak.t bul v~ bir 1il1llt 9'e 
lmMla yew bıl... ) d.ı ko ıfe- müdürü. Is b m&. • lale-
raD8UUI\ ikın~ kısmını \ere ek- miidfu:leri b ' ?•. Bu m~-
tir t!giıiler ~1ebilirler. lüJdel: kazalınla bulmmuyarı 11-

KGr.dilı Stil M WJ;ii. y.at mıu.ıı.kabe tomisyonunlam~ 
• lıllıniin Sıhhı~e. rn dllrlü. 11111 wri'ai=e.p 'hı• 

lllııe: .A.yciın Sıhhiye M6.dib:i1 'Mj\him k:ara.rlatdaa biriai de 
f>.ldı.r. lıflllıııir---~ .. h .. hm.... cıha dfllııtn * :o.air. bit;(~lerinde b\r eklMığiain temini haldnndaıılıır . 
...,.._ 4lrt :ıi• kllAIP lain lira- .. iııllnn g6l'e 3Ml IJ'al!11ık ·u mQnakale ~pılnıAAI liyilıası met yerme 125 irUD g,IUteıı et-
.-ecrram Pazartesi gttnktt topfan mel! ~-

Msml&k8t yeni teknik 
ekullan kaza tynr 

Mr3. Pet ,n'in 
nazırla n dün 
istila ellillr 

Zafer içi11 1 
PASIFIK'TE tedbirler ahmyor 

B~rne, 17 {A..A.) -Adliye ve Y•rcnı A. C • .Sor•r•lla 
lllaştara/ı ı tsei._.fedeJ Pona -~teli Von Stayger, 

lagiltere hiç bir 
ıey ihmal 
elaiiyeeek 

Londra.. 17 {.AA) - AYam. 
KaaKılsındL wnmniyet itibari
le tasvip edilmiş olan muht:elif 
bütçe tekliflerinin müarkeresin
deıı. SODra. ma.li,y& llUl1'1 1'.iac
aley YClOll;. men• teteJııkiir eer l 
miş ve &Öyle demi§tir: 1 

Mecliei~ bl.t' M.reketi billfln 
fiıı:pd•Jıri ~ cesant 
verccdk.tir. Gerek evvelki, g-. 
reksa şimdiki biıtÇl!lde bu liadar 
j!erbe.:Jt bir surette k3bıtıf edilen 
t~. za.fere er.ışın.ek için 
başka alanlarda olduğu gibi ma-

1 

li ala.ııdiı da hiçbir oeyi ihmal et
llM!ll'81l azmind& okfuğumuzu 
bütim dfteyaya gıı&ıt:erecek ıaa
Aiyetted.ir. 

Bundan eonra b8tçemn bütihı 
fjtmJJarı bbW edUmiştir. 

Bir lnsilia top 
çekeri battı 

Stokholm, 17 (A.A.) - D.N. 
B. : İnı,>ili:.ere Aıniralhk Dairesi 
1190 ıtmn'litob1" İndim topçele
rlıtin bundan 10 gün evvel bir 
ö.§ma.n bombaelle '~ bil
~- Gemi tayfalanndiın 
kimse ölm~ yahln 10 kişi 
~. :amıettebaıtm bü-J 
yük kJa& J:ııalen llblöttanda 
hlmımaktadır. 

YURTTA 

ban. ~oeQ. Amerikan ve Filipin v~ ~ nutukta, ~çre rın
aakeri ile binlerce g yci muh&- tc.~ nereden gelırse ~ 
rip ve levazım erinın ayncaı 25 sm biittht µmıet lıareketlennı 
bin sivilin: Bata.anda düşman e- merham.ets17.ee te~ ttar_an~~ 
linda bulunduğu tahmın edıl- olduğuna bıldirm.iş, iç gUvenını 
mektedir 9 Nisanda Bataaııda temin edemiyeıı bir devletin ya.
muhtelif. hastahanelerde 5536 ~ ~aıkmı ka~ni my
baat:a Ye yaralı -.ardı." tcblijde lemigtir. 

H erite ismini sormuşlar: 
- Yayaa Kebmet; ce~v.,ı 

bım ._ iltl Suali mran. ka 
aındakjnj ~ kere Mpef)aı 
uğa lı:adar sibdiikt.en aoora: 

- Sert ehap ta .. 1a111~ 
ta. !Ji ili J&ftf ...,...__ ~ ................ bundan sonra düşman elınde ---4>---

bulunduğu zannedilen bazı su,. 
tı&.Ylad~ gaeralleria Mümleri. 
lllJ'l l•nmaJrtadır. B11nle.r anan
'1& Amerikan- ordnsı.ına mansup 
4t Wğgeneral, 7 tü~ va 
i'ilip.io Ql'dueuna. mene!'i 5 tim
pıeral va.nllr. 

Domei Ajansımn ltıltltrdiğiııe 
göre de Bataaıı ıarım aM&znda 
cereyan eden muharebelerde 9 
binı .Amerikalı elmat iiBefııe 50 
bin kişi esir edilmiı,tir. Ayni a
jans Conegidor adnsmda Ame
Mkal.tların ellerinde bulunan 

Çörçil bir natuk 
söyliyecek 

* F ıbaum 'l"Mq • F cdi ı.t. 
-..ııa rama.oe poDibsı befi 

J{1kaekta &Uııulp ... llili'dam 
......... emndlyvr olmalı kl 
.... aıtan&, Wtaa tutana... Ama 
diinp dcğişm eski çamlu 
budak olmue ve atı :ılan Üaktt.. 
dan •eqm O da ba.tka bahıa. 
Biç Pzfe min önünden gıtt.me&: 

topc:u bimlileri Japon ateşiııa Amenka ffa..IJ..·e 
mukabele ederken BaMaıtyanm. • .,.,~ 

X"'end!ni hi.la ka.p1tWauyonlu 
devrinde sanan bedmeat frenk 
Cllmlıuriyer pollsıne. 

- Beni 8C ar thanedeo hır 
memur pbneden hır yere gotü-adasında t&plu bir halde bulu.- N=mnam 8ÖK1eri 
nDl929!"1&.. dil( .. a&pk 4iredf 
idi. de: abıta. DıemUnlJlla, mert 
çeıu:.- birdeııahire kıpk.ınnı.a. 

nan Amerikan esirleri anmnıııa.t 
'&ır ok kayıplara seMp olaaw- v~ n (A.A.\-.Jnuıı.. 
tur. ~ ~ ~~: -- top.. 

CBBU ADASINDA:"he-ı --Viı -..· 
Domei Ajansr şu malftmatt Taarns dınn8i • bd• rUG 

bir.. 80Da tiddet lmmmı 
JNkuırttma !'&~ llllldinetint 
:aıbafa::la ed ı p :ilins ka.bUI et.
mm bir -. ile: 

veriyor: "Jape1t tayyareleri C.. olma. olllUa • 4iMl"e)'e: eM1lça 
bu Adasmd::: ki kara lmvvetleri- yeli"> 1 ,. bN yans. 1".em • 
ni desteklemektedir. Oba '8h- Ji m ildh n ıt alllaktadır.. - Efen , aen ..x..1.-. namus ve 
rinin şimali garl>isinc:ı. Hipm Wl'='i=i=i• • si,.._ .,... eıleiittle ~ ~~ mısuı 
v" Amerikaa kıtalanmn bak+- ,... Wr iline ıw ...,_ il~ ,..._. bea seni- lliliilkllyerek go· 
yeteri bombardıman ed'Jmiş. ordumuzda.ki gençı.& hql flıL, t:lhmel'lint. ete bilfrim. ~bın1 
ha'\ra taat'nlZlarına JRUkavemet: llHÜUlYemet ........_ tlir mı... ~ermrş -.e bu~ g'ı[Stllrmez va· 
et!eıniyecek vaziyette bul'un.aD 4lım ...mır. ~et ~Je}keolvi AUva 
titişman adanın içine eloğlu ç..- ----------- iiıdinB aarıı., aGJdt1m. pllklüm 
kilmektedir." fzmirde çUYaf c:falrt\mı ru pla dUd!ldll idL.. 

SABA~ ) 
hmk-, fYem Salta.h.) - .,,,r KadiM -.U~ clevrin· 

vıliyetiı ....U.. -c"M ~ W da.._ tıir ta.dllıai hıilPMız. Y• 
=~~ pklDM ıe~ uu.c.-{ ~ • aeaa.. rastl&Wlm 

'D .... n- Fiyat Mlra."-'e -..f l'avq ._,.met hftiyeslylit sal'
mi~;;; fllalat'!ın t.mi\ edecelb-- b~ ft:q u. &Uklüm vJk)mn ta· 
tir. Hı• ti ıt:ad• -.leketeaü- r.a.ı- mm. Wa- pzleri· 
7.e 3000 ton çıaU .. karaavi~ IDİnı ~ ..... 
gelmiQtir. 1 Detl~noüzia 1'Mkt vaTmlff 

A~ qill1ıeteı*'1n 390fEl vri !taun. oyle lllDUUJlar <Muyor ki 
SiidkosUk, Almanyadlllt 1-~,.,=- ;ı-: '- d b 1 boş varil 18()() .,.,. matbaa l>. -· --~ Af8-

41
U I ~ 

fı6 11e ~ .. fetoğıraf ma~ ._ıwlt dew)& kaftza giydn .... 
meat gehniştir. mekt8a il& eh.,... 

.,. 
MELE 

OYU LARI 

Yeni bir ~.. Ztwlt,. 
GD.ullUL. Dua.. R&Q ve 

Me2ik fil• 

8RODWAY 
ÇILGINLIKLARI 

~~.LANA 'tUW ıg -•an 
._ elaralL leDkl MlK1. MU11f 



H3k&a.ten Anıavoto]ğu, 8lt.. 
mış altı okkasiyle lbütiln deVle
rc brşı koymuştu. Ve, kimse 
onu ~ydan yerinden çıkara.
ma.mı§tı. Arnavutoğlunmı ustar 
lığı ve, sırmı gibi edlnw: kuv
veti dalına onu haau:ııı.-. b.r-
" ayakta tutmuetu. 

Y~tilk Ali, hakikaten tıir Ar-
na~t.oğlu gibi olmu§tu, Hem de 
aiııbsı altmıt altı deiil. cındu. 
- dört okka da :fUla ollllllflu. 
Yö~ kabma 811mııyan ~ ... 
mııc1ı. Y aıım pebllwnllta d&
tn kabada.yıhkta da böyle idi. 
YÖrüğün vatanperverliği de ga.
linti. e, senelerce Balkan dağ
kırında, Bulgarlara karşı harp 
edip başlıbaşınıa çarpışmışh. Ve, 
11 'hayet yakalanarak idama malı 
); um bir hale gelıni~. 

Yürük 'Ali, Arnavut.oğlu gibi 
çcrk bir yaydı. Yalnız güreş ha
y. ... tında değil, bütün hayatı müd 
dc~ince hiçbir şeyden yılma.
mımı. Yörük Ali, nihayet hır
çınl tklannın mukabelcaiyle kar
şı.l:u,tı. Yörük, daha genç yajlll

da denebilecek bir çağda. Vize 
köyleı ınden birinde \katledildi. 

Yöri.ik Ali, babasının düşiiıl-
d .. - .. "bi ._.....:ı. J{ır.kpınarm u~gı çı~. _ 
d~vleriylc gırUak gırtla.ga bo
jlıştu. Yüz kırk okkalık Makar
nacılarla, yüz otu.z ok.kıa.lık Kel 
Alicolarla demir gibi giittfJer 
yaptı. Seksen oJdka.hk Yöriiğü 
kimse kıramadı. 

Çalık, ihtiyar halinde oğlUBun 
facialariyle uğraştı. Fakat baş
pehlivanlığını gördü. Za.te:n Yö
rük Ali, ba~ için dağla. çık
mıştı. Bulgarlar, bahasını vur
mu.şla.r ve, dövmüŞlerdi. Çalık 
ölmemişti. Yörük Ali, bu, inti
lmmı almak için Bulgar koroite
cilerine karşı senelerce dağlar
da. dolaşarak intikam aldı. 

YörUk Ali, tıpkı Kooa Murada 
benr.er .. Koca Murat ta seneler
ce BaJkıan dağlannda Bulgarlar 
ra karşı hareket etmişti. O dıa 
devrin en namidaı' pehliva.nl&
nndandı. Be.be.yiğit bir adam o
lan Koca Murada ben, yetiştim. 
Yüz otuz okkıa.lık vardı. İki met
re kadar boyda olan Murat, ha
fi.n bir adamdı. Çemberlitaştaki 
Oemanbey ına.UJaa;smın ka.ptCMR 
idi. Kıranta sakallı, iri yan bir 
adamdı. Hayatı bütün bir mace
ra idi. Yörük Ali de lıfura.t Ağa 
cibidir. 

• • • 
Yörük Ali, Edirneye geldiği 

sam&n büyük ortaya güreşecek 
birçok güreşçilerle lkarşılaştı. 
Hiç taıumaıdJğı birçtıık pehlivan
lıu $ara.yiçine gelmişlerdi. Ço
pe.r da bu, ~vardı. 

Edinıeye büyük orta güreşi 
için Kel Memiş gelmi(fli. Bu, 
Memi§, Kastamonuludnr. Ve, 
k.anWcucak ·· · ba§lanııdau

clır. Avni~ fevkalide iyi 
bir ağ cı.iireeçi idi 
~ime Sarayiçine Kel Menıiş

ten başka Künteci Ktiçük Haean 
da gemıişti. Piç Mustafa da ora.
da idi. 

Kel Memiş, Piç Mustafa, (İki 
Piç Mustafa vardır. Bu, Musta
fa aslen Karnabe.tlıdll'.) Künte
ei Hasan, o devrin en namdaı· 
büyüK orta pehlivanlanndan idi
le!'. 

Yörük Ali, ha.tt.i Ç'.opıar bile 
bu güreşçilerle daha yeai kar-
1118.Şl'TU§ olacaklardı. Yörük Ali
nin <le namı söyk~ni.) ordu. O da 
büyük ortaııın yıldıalanadaıadı. 
Hatta, Çalık oğlUD&: 

- Oğlum.. Ben, Mna FAtinMJ.. 
ye gelrniyelim, demedin• :d? 

Diye üzülınitş ve, .öyien•Y;i. 
Çunkü Piç Mustafaların, Kel 
Mcmışlerin, Künteci H&eanların 
geldıgıni itişmişti. Bunlar Kırk
pına nn yıldızları idiler. Künteci 
Haaan bir sene evvel Kırkpma.
nn btiyük ortasını ku.rtarmıştı. 
Yaman bir pehliv.andı. Kel Me
miş de, Piç Muataia da ayni kı
ratta adam idiler. Bunlar lstaa
buldan gelmişlerdi. 

YorUk Ali, babıaema mukabe
le etmişti: 

-- Ne yapalnn ıJddik i8e! Ne 
oldu ki? .. 

- Bak! Kel Memi§. Piç Mus
tafa, Ktinteci. Hasan bunıda i
miru••r. 

- Ne olacakm1ş? 
- Ne olacakmı§ dmı.e? Kı-

nın kırana bir güree olacak .. 
Bunlar ağır herifler.. Boşun& 
cilcceksin ... 

- Bir §Cycik okna ba.81.! ... 
As:.ı patlıcanı klJ'8l ça1mu.. 

- Ah, dinlemezsin beni .. 
- Bir ~ yapamazlac .. 
- Sa.n.a bir çwgw gak.anrlar-

-. görürsün! 
- Ne olur? 
- Str&Vari pöeWıltiDi Çlk:anr-

lar.. Sonr& da yenerler. 
- Fena d~me. . .Allalı bü

Jiiktür. Ben, pehlivanca güre. 
lirim .. Nisip ne ise o, olur .. 

- Oğlum, Piç Mustafa, IteJ 
lılemiş, Kttnteci BMllıll nedir bil-. ., 
mıyorsun. 

18 NiSAN 1942 

- Ana!lı Dıfmdir, güreşiriz 
ba!>el., 

- Osteye de Çopar var .. Baş, diş, nezle, grip, 
. 1 Devlet Demiryolları ilinlan 1 

roma ti Z m a Muhammen bedeli 29864,.93 lira olan m!IMdif kettste 4/5/1H2 Pazar
tesi gfuıil saat 15 de kopalı zart usulü ile Ankuada ldare bi•asmda ~ 

- Olsun.. 
- Kimbiliır daha kimler var .. 

Gelmemeliycök Edirne güreeine 
Ye88elim... Bwau bilir, bunu IÖy
lerim.. 

Di,.e özüldil dmdu. Btkib
tcn bUJIÖk orta pehli1raolan beli 
idi. 

Neoraljl, Kırıklık lJB Blltlln Ağrılannızı derhal lıeur 
icabında gCande 3 kaşe almabntr. 

• • • 
Geftıee aba - ~ gb var- ,-;;;; ;;;;, 

~:ı.r ~~ ı ~DYO PROGRAMI ı 
kodu y.a.pıyorlardı. Büyük orta- - 18 NiSAN 1942 -
nın belli başlı ,ehliva.nkı.n mey
danda idi. Ve, bunlıar da büyük 7.ıv Program 
ortarun en belilıl.arı bulunuyor- 7.33 Hatıl 
du. Çingooe Çopar, hiçbir güıc- Progr&Rl 
~i bırakmazdı. Nerede giire§ o- 7,45 AJnns 
hırsa muhakkak ora.ya giderdi. Haberh!ıri 
Zaten Çingenenin geçinmesi de a.oo Senfonik 
bu yüzdendi. Güreşi geçiame va- Program 
.sıtası yapnıı§b. Yörük Ali ne- 13.30 Program 
reye giderse Çingeneyi karşı- 13.33 Karışık şarkı 
sında buluyurdu. Çingellenin bii- ve türküler 
tün emeli Yöriik Aliyi yenmek- 1U6 Na~ 
ti. Fak.at bu, Kel A~un piçi Habef'leri 
hi~r vakit YörUk Aliyi değil 
yenmek boaıma.mıştı bile ... 

Yörük Ali ile Çopanıı başpeh
livanlrk güre§leri karşıla§maları 
ç<ik çetin olmu§tu. Ve, senelerce 
sürmüştü. 

Piç Mustafa, Kel Memiş, Kün
t:eci Hasan, Yörük Aliyi gıya
ben tanıyorlardı. Piç Mustafa, 
Yörük Alinin ustalığını, güreş.
teki ma.ıharetini kulak doldurucu 

14.00 Riya~etküm
hur bandoı;u 

18.00 Program 
18.03 Radyo Çocuk 

Klübü 
18.45 Ziraat 

Takvim! 
18.55 Müı.ik 
19.30 Ajans 

Haberleri 

1 

19.45 Ser~t 
ıo Dak.ıka 

19.55 F11sıl 

Şarkıları 

20.16 Rndyo 
Gazetesi 

20.45 Film 
Şarkıları 

21.0i Konuşma: 
(Büyuk 
Adamlar) 

21.16 Dinleyici 
İstekleri 

21.45 Konuşma: 
(Gün Un 

Meseleleri) 
22.00 Radyo Salon 

Orkestrası 

22.30 Ajans 
Hnberlerl 

22.46 Kapanı~ 

bir surette işitmişti. Kel Memiş- Çocuk Esirgeme Kurumu 
le kontı§W'ken sordu: • 1 - k · 

Kaldırımcı Aranıyor 
/tJıanbul ~ .. ıektrlk' Tramvay ve Tün~I 
işlelmeleı·i Umum lllüdürlüğünden 

tşletmelcl'imiz Dcıniryolları şube'linde çalıştırılmak ve imtihanda ıös
tereceii kabiliyete göre gunde 2SU kuruşa kadar ücret verilmek suretik 25 
kaldırımcıya ihtiyaç vardır, 

Askerlikle alakası bulunmıyan isteklilerin nilfus hüviyet cibdanı, hüs
nü ual ka.(ldı ve aşı şahadetnameleri ile bil'likte 21/4/942 tarihine kadar 
her gün saat 14 ile Hl ııroıt.'Ulda idaremiz Metro Hanı zemin kaundaki znt-
işleri ve sicil müdürlu!üne müracaatları lüzumu bildirilir. f 4~6) 

lstanbul Defterdarlığından: 

Doeya No: NEVf 
Sllle2/39 7.iraat Müd\\rltitil anbaruıda mevcut (36) 

adet saç varil. 

M11hantm.n T.miut 
bede il 
L. K. 
90 

L • • K. 
7 

51J90/179 Defterdarlık hol kımundamevcut'(3300) 2680 
adet boş gaz tcnekeai. 

Yukarda yazılı menkul mallar 20/4/942 Pazartesi saat 15 dıe Milli Em
lak Mildürlliğünde müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve açık arttırma ile 
satılacaktır. Fa7la izahat için mezkur müdürlüğe mürnc:uıt. ( 4604) 

Aslan ve Eskihisar müttehit çimento ve su kireci 
fabrikaları Anonim Şirketinden 

İkinci Davetname - Birinci lıan _ lılesnij, Ye>rük Aliyi tanı- vı ayet ongresı 
yor musun? Çocuk Eılrgeme Kıarumu l.Unbul Aslan ve Eakihıaar M üt'lehit Çımento ve &u Kireci FabrtMı.rı Ano· 

- Yoo... Merke:rinden: niın firketi )l~darlarııun lıtldekl ru:rnameyi ıniizak•re etmek titere fevk•-
- İşibnedin mi? Ç, E. K. istanbul Vll~yet merkezi IA.te aurette iÇttmaa davet olundukları 15 Niean 1H2 tarihlı toplantıda Ti· 
- İşittim. Çopa.rı, A)'Ballyı kongresi .8 Mayıs 1942 Perşembe g(l- caret kanun1.1n1.1n muaddel 381 noı maddnlnin lü:ruın 9Mterdl6i nı..bı içti· 

ft1in yenmiş.. nü toplanacaiından kazalar tarafın- ma hhıl oltnadıtından, firket'I mezkü~e hi .. daraoı apjıda yazıtı ay•u ruz· 
- Burada imiş.. dan seçilen murahhasların aynı gün- nameyi müzakere eylemek üzere 26 Mayıa 1942 tarihine muaaltif 8alı ıiinö 
- Ya, demek l'Üft98 ~ ••<'l•"•t•t"•'r•fl•ı>•'"•İ •rf•c•a•o•l•un•u•r•.____ aaat 15 te Be.)'~lunda Tepebaıında Perapalaa Oteli aalonlaM•Uta vukulıt1.1· 

bıaıl.. lacak ikinci" bir fevkallde toplantıya davet olunurlar. 

un Merkez 9 mııeu Ko~ca aatı.n alınacaktır. 
Bu i§e cinıtM ietiyenJerin 2239,17 liralık JDUnkkat ~ı ile ıı..--. 

n\&D tayin ewti "9ikaları ve tckttflerint aynı Pbı ...t 14 de kadar aı* 
l8Qell Komisyon Baialiline Teı-meleri llmndır 

Şartnameler pM"W olarak Ankoracta JılaheMe ı>.i.,.ıDden. Hlıyd8r-

Jılll8dıa TeseOOlll w 8eoYk Şeflttlndeıı telD6a olaftv (464') 

Muhammen bedeli (2600) lira olan ıe &det Bllyalı ~ tıeehbi.idU.A 
ifa edemlyen mMeahhidi nam ve heaebina (7.5.lt42) hreembe ııünü ...& 
(14) on dörtte Ha,darp818da Gar binaa debilindeki komisyon ~ 
pazarWı: U.'IUlile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i&tiye:ılerin (375) liralık kal'i teminat ve kanunııı tayin 
ettiği vesa;kle birlikte pazarlık günii saatine kadar komisyona murncaaı
lları lA?.ımdır. 

Bu işe ait ı;ıartr.meler kc.nieyoudan pwa.'!ıZ t>l.arak daiıtılmaktadır. 
(4644) 

Devlet Demiryollarmia seyahat edecek ecnebi memleketler subayları
na mahsus tarife, 20/4/1942 tarihinden itlbarf'n Milli Müdafaa Velr.iletı işle

rinde çalışmak ,uartile erlerine de teşmil edllm~-ıir. }'azla tafsılit için istas-
yonlara müracaat cdlmelidir. ( 4680) 

Nafıa Vekaletinden· 
Eksiltmeye konulan i&: 
ı - Malatya Su işleri Beşincı Şube l\födurlüiil Mınta.kası dahılinde 

şimalcn Tohma <;ayı, ş,\rkan Ordo:z.o deresi, l-enuben Derme kanalı, garben 
Beyler deresi arasında kalan takriben 25000 hektar ıenif}i!indeki arazınin 
nirengi şebekesine müstenit tesviye münhanili haritası ile bu ovaya akan 
derelerden idarece liizum görülenleıirıin ~ritvarl harita!annın almmaııa 

i~i muhammen keşif bcdl•li vahidi !iat esası üzernderı 80000 liradır. 
2 - Eksiltme 4/5/942 tarihine rastlayan Pazar*i ıünü Mat 15 de 

Ankarada Su işleri Reı.sliği binası çinde toplanan Su Eksiltme Komis
yonu oda .. mda kapalı zıırf usullle yı.pılacaktır. 

3 - İstekliler Eksiltme &aı tnamesl, mukavele projesi, bayındırlık işle

r: genel şartnamesi, umumi su iıılt'ı·i fenni şarlnamesile huswıi ve fenni 
şartnameleri ve projeleri 4 l:ra mukabilinde Su İşleri Reıslltinden al:ıbi

lırler. 

4 - Ek..«iltmeye &rebilmck için isteklilerin (5250) liralık muvakk .. 
teminat vermcsı ve eksiltmenin y;ıpıfacnğı günden en az üç gün evvf!l el
l~rlndc hulunan ve l'll az 5000 hel;tı.rlık bir ara7Jnin Takeometre ik h:ı·1-

tasını muvaffııkiydle yapmış oldu!!ı.ına daır vesika ıl~ birlikte bir dilel ı;e 
ile Nafia Vekfıle1ine mfırrıco.ıt ed<'rek bu if! mahsus olmak ÜZCi"e vNika al
maları ve bu vesikayı ibraz clmeleıı r.:ırttır. Bu müddet içinde vesika l.a
lebirıde bulunmıyanlar t'ksiltmeye i~tirfik cd"nıf':r.ler. 

5 - isteklilerin teklif mcktiJ1l.ı mı ikinci maddede yazılı saatteı bir 
sant evveline kııdnr S11 İşleri Reı:.Qine makbuz mukabilinde vermeleri _ Öyle... 23 Nisan Çocuk Bayranunıı ve haf- RUZNAME1 MV'ZAXERA.T : 

_ l'"\.-----ı. Herif -~ .. - o- tasına her ıün birer adım atarak 1 - Muamelatı evvelivesi 1937 ""'nesinde başlayıp 8 T~ioisani 1839 ta- ·•· •- k b ı d"I (23"'1) 
JJUllÇ&JO ~· J "" T'osUıua olan ge..·ır.ını-... r n u " ı mez. .. 

lruyor bilJe.. yaklaşmaktayız. Yavrularııuz.ın bay- rihinde fevkalade olat"ak toplanan hiasedarlar wnumi heyeti tarafından ka- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

JAı.ımdır. 
(4182) 

- Fak&t hafifmi§ okıke.sı.. ramlıklarını, nerıı'eaini hıwrlark~ rara ballanan \e fakat bil'fıil icra ve intaç edilmemi§ olan &irket sermaye- li 
_ Öyle imiş aımna, çok us- Çocuk Esirgeme Kurumunun Keçiö- sinin 1.490.000.- lirııya çıkarılması kf'yfjyeti, bilAhare hisse senetleri ltıy- Reklam Değil, Hakikat: rta diyorlar. ren Çocuk yuva8ında yaşattığı kim- meti itibarlyeainin tezyidi tasavvur t'dilmesi üzerine 19 Kanunuevvel 1940 
- Ben de öyle işittim.. Ne a.eiz -yıııvrulannın da bıııyrııımlık\a- tarihinde tevkalAcJe olaı ~ık toplanan hissedarlar umumi heye\lnde yeniden 

olaca.k onun ustalığı.. rını neş'elerini ha1.ırlamayı unutma- konUŞUlmıaş ve bu arada verli meselmnden çıkan bir ihtilif ta bu umumi ı 
- Böyle deme Muet.af a .. Bak- malarını iyi kaluli yurtUlf)arımıu fleyete arzolunmu~ idi. 

sana Çopan ve, Aynalıyı yen- sayı:ıyla hatırlatırız. Ait olduiu mercilerle temas edilerek alınacak neticeye ıöre tekrar top~ 1 
miş .. Biliyorsun ki, ikisi de iyi Çocuk Esirgeme KuruMu lanacak fevkalAde hissedarlar umwnl heyetince bu hususta kat'i bir karar 
pehlivandır. Hem de kolay yen- Genel Merke:rl verilmesi ınezk.Qr 19 Kinunuevvel 1940 tarihli umumi hE>yet tarafından ka~ 
idi§... rar altına alınmıı olduiundan ldare Meclisince yapılmış olan tcm:ıslar ve 

- Şunu bir görelim bari .. A- Beşeri)l babası çocuktur. tetkikler neticesini görUflllek, eirket dahili nizamnames.ir.in sermayeden 
caba nerede oturuyor.. Çocuk Ealrıeme KuruMu bahseden PeMCi maddesinin tadlll ve sermayenin tezyidi Ue 7eni hisse 1e-

Dedi. Ve, Yörük Aliyi gör- Genel Merkezi netleri çı.karııması hakkında nihai birlı:arar vermek. 

Yurdumuzun her kö,esinde dürü9'1üiü, ua-. 
lu:U ve bol çeşidlerile tanuı0114: 

Asri Mobilya Mağazasını 
Gezmeöen ve t-lr fikir almadan başknyeı den 
mobilya almamalarını tavsiye ve mıı:Jaka saıenıa
rımız ge?.melerinl rica ederiz. Bllhıı • İn&Jliz 

knryolalan ve Avusturya sandalyalan mev
t:udclur. İstanbul, Rlzapasa yokuşu Nu. 6tl Aluned 

mek için aradılar. Nihayet han ••lllİ••••••••••• Şirket dahili nlzamnnmeainin beşinci maddesinin sekli hazın: 
k&hwslnde babMiyle va. köylü- ' (Şirketin 1ermayesi iki yüz. seksen bin liradan ibaret olup beheri beş .... ••••••••••••••••••-.•••••••• 
!eriyle otururken buldular. U-- ı ._ Jı I I i 1 Osmanlı lirası kıymetinde elli altı bin hisseye münkasemdir. • 

za.ktAY'l Yörüğü tet:kik ediyorlar A•1eerli f ~r İfbu hilıie serıedatından bedeli tamamen tesviye edllmi§ kırk altı bin ı·stanbul Bel~dı·yesı· llanla·rı 
11••·--------- Fevzi. Tel: 23407 

dı. Kel Memiş, dudak bükerek: .. ____________ _. be& yi1z adedi 31 KAnunuevvei 1919 arihinde kapanan bilinçoları muci- -

be ı ı T""m Aekertlk Daireeinden· bioce maa mÜ(itemilfıt fabrlkalarıylebil'cümle emval ve mevcudatının işb\ı ••••••••••••••••miiıll•••••••••••• - Çok uf.ak ... . u • . ttehl ftl--
- Evet.. Naeıl güreşiyor bu ı - tslmlerı aşa~ıcia yaz.ılı meıa- .. Aslan ve Eskihlsar mü t ~to ve su kireci fabrikaları anonim ıir-

leketler halkından olup da hAlen ta- keti,, ne deYJ"i mukabilinde hali tasfiyede bulunan Aslan ve EBkihisar fir-
kısaıı büyük <>l'taya ?.. tanbulda ~lunan 330 ve 331 doğum- ketleri hissedararuna hamil bulunduıtıan hisle senedatı adedınce tev:r.i v~ 

- Ben de fa§tUR doğrusu.. lulardan (Ml yılıada terhis edilnıit- lt.a edilecek ve mütebaki dokuz bi1t beş 7ÜZ adedi nakden ~at aıuka-
Hiç göstıenniyor. Jer ile sak.ntlar hariç) 24 Nisan IM2 bilinde ilt.raç ~unacaktır. 

Diye, Yörük Aliyi, istihfaf Cuma güuil bulundukları askerlik Heyeti umuııniyenin işbu ler'lll87fl)'i bir miali tezyit etmeie 98~ 
ettiler. Fakat Yörük Alinin ga- ilJbelerlne müracaatları ilAn olunur. macak:t.tr. Tezyidi sennayeye karar veildiii zaman hükümete mrıl6mat 
libiyetleri onlara onun usta bir 2 - Mardin, Midyat, Siirt, BiWs, verllE!Ci!ktir. Sermayenin bir mlslınderı fazla tezyidi evvelemirde hükömetin 
pehlivan olduğunu &nlat.ml§ bu- Mu,ş, Van, Çölemerlik (Hakiri}, Ciz- muvafakatinin i•tihaalln• mütevakkıftır. İhraç olunan seıedaı bedelleri ta-.. 
hınuyordu. re, Savur, Satak (Şatak), Gevaş, mamen istihsal olunmlldılı:ça tezyidi aermayeye taaaddi edilemez. Şirketin 

Çalık, Kel MenUşi de,ı Piç Bcytü~p, Yükeekova, Binıöl ihraç eyliyeceii hisse M"AeClatuun nüınuneMri Jı:ablelihraç lMıcelitalldik tlı:tı-
:Mustafayı da ta.ruyordu. Onla- (Karlı ova), Garzan, .Ahlat, Eı;;l.ş, Kı- ııat VekAıetine 1"-di edilecektir. 
nn ne için geldiklerinin de far- zıltepe, Derek, Gerçu1. Ni.seydin, Hl- ---------
kına vardı. Y~riiğü takip edi- zan, Tatvan, Çapakçur, Solhan, Be- Şirket hia94!'daraııının 18 Haıiran 337 tarihinde Ulikat eden fenaıNe 
yorlardı. Çal>k, oğluna hitaben: liri, Şiravan, Mutki, Sason, Varto, heyeti umumi.re iı,-ümaında ittihaz olunan karara tevfikan 280.000 liradan 

- YörUk, hasımJann gekli.. Genç, Bulanık, Malazkirt, Muradiye, ibaret olan sermayei iptidaiye yeniden 1ıer biri beşer lira lı:ı7JM'tt ttibariyede 
- Kim? Khımpqa, Başkale, Şemdinan, Gür- 17.500 adet hilee senedi ihraç edlm.ek 1Uretile 367JIOO OıpanJı ._ lblil 
- Piç Mustafa ile ~ Memif. pınar, Patnos, Pervari, Eruh, Şırnak, edilMiftlr, 
- Neredeler? . Kars. Rlae, Ol, Pasinler, tapir, Totwn, Şirket hiuedaranımn 21 KinunQ8"el ınl tarihinde iııükat .._ tev~ 
- İ§te, ti. kartMlalar.. Seni Artvin; Ardahan; Sarıkamlf, ı11tir, kalide heyeti umumiye ~ lttlbaz olunan karara tedUran M'l.500 

gömıiye geldikleri muhaıkkaic.. Karaköse, Olti Şavşat, Hopa, Pazar, liradan ibaret olan ııenna,-et efrket yeniden her bJrt beler lira kı,,.neli iti-
Deyince, Yörük Ali, hasımla- Arapçay, Hiaia; Kagwnan; Beyazıt, baryede 38.500 adet lıılsee aenedl ihraç edllmek ~ NO.OIO Türlt lira

nna çevrildi. Ve, baştan ~ Yusufeli, Borçka, Po hof, Çıldır, Gö- sına iblif ~iştir. 
Büzdü. tkisi de elli a~lı, enseli le, Tuzluca, El•Jklrt; Tutak, Diyadin, Şirket dahll1 ni%aMMmeaillin 1'etinci JMddeısiıdn Uıd1lden .,_.. ala-
pehlivanlardı. Hele Kel Memiş. Erzurum, Elzlncan, Bayburt, Tarbzon, catı 1ekil! 
daha irice idi. Adeti başpehlı- Sürmene, Tercan, GOrete, Vakfıke- (Şir.lt.Mn seıma7esi beheri MI Tilrk lirMı kı~ ~ Hd 
V&n 98Plilda bir vücuda mali.kti 'bir, Tirebolu, Akçaabat, Kigi, Al- yüz. doksan ııekz bin hisee 8eneclbae münkuem t.ir milyon dört J'ÜZ doksan 
Yörük Ali, ha81ımlannı dikkatle karlar, Şebinkarahisar, Refahiye, Wn Türk liraamUn ibarettir. 
gözden g~irdikten sonra: Kelkit, Om11ü,hane, Alucra, Kuru- 1ie7eti umwn~ etkAl °" me~uatı kanYJıbııe daiı'Minde bu eerma-

- Gördüm baba.!.. çay (tliç), Kemah, Ptümer, Şiran, 7eyf teeyide ııallblyeti olacalı:tır. thnıç ollman hiııee ııenedatı ~tama-
Diye kısaca. ~kabeiede eu- Torul, Maçka. IDiyle tahsil olunmadıkça 79'liden t.-,vidi ıterma;re muameleai yapllam.M. 

lundu. Fazla tek bir kelime söy- ===================== Hiae ııenedab. tabı. ve ihrak olumnacian 9"el nüm.u.eleri Ticaret Veklle-
lemedi. Çalık: z A y t 1 ti.ne tönderilip Wdlk ettirileoekUr.) 

Yalru " ~ ı..~.ıı:t: ~1 01..ı...~.- 2 -Ticaret Vekaletinin io'arına atfen taıano.ı Mıntaka Ticaret Jllttdür-- z gıor--. Aw.ı -.mı!tu, Birinci TüııneRden aım11 _ ..... 
ııaeıl buldun? askeri terhis ıetık.-emle CWAvet liijünce 7/1/942 tarihli 1'e 180 numaralı tıezke!'e ile firkete bildirihın '"' 

- Güreşte belli olur be.ha!.. lastik fabrikast11ciıul altitjım yol ver- ldare ıleclilli raporuna aynen ~nan iki ınaddmin ııirket dahili nizam-
- Ben sana demedim mi bu- narnesine iJA...,esi hakkındaki tekliıln müzakeresi. gisi makbuz.larwrıı ve Pazar nüfus ...,., in 

PAua balı:ı.L.- gelir.. Ticaret Kanunwıwı .,..., Ci maddesi mucibince hiasedarlardan bir his-• ....,- AUau memurluğundan aW.ıitm DUfus tez-
- Baba' bö"yle t.--11c:."'"· On- _,_, 1Nı&i olanın dahi ifbu mU.zakere1e iftirAk ve r.y ita ~ hakkı vardır ve -..u~ keremi myi etti.in. Yeu.ıoııni ç:ıkara-

laı- beli. ise ben de püsküllü be- birden :ı:iyade hi!MSi olen zevatın r~ylerı hisseltti nlsbetilll's tezayüt eder. 
ta cağımdan eskllednin 1'Uk1Rü ;yoktu!". İfbu içtimada haz.w bulunmak istlyea :r.evat, Ticaret Kanununun 371 inci 
-yım Pazar kaueında Get-e ~nde 

_Sana laf icar etmez og~lum.. 1 _.. h.ı M ıaaddesi mucibince içtima taribintlell bir hafta ~ biaselerlni firket mer-
n-.ı..- --!1.' l' G"" bra'"m o6'4ı 315 _,,um eh· kaine tevdi etmelidlrler. 

- uaıua, sen -ın o ... u- met l<alflnder. 
reşte kozumuzu k.aybederiz.. Bankalara tevdi edilecek 1Ume aenecta llnııkabıllimh abnacllk aektup-

lar llrket merkezine tevdiat maıaiyıetinde olarak kabul edilecelı.tır, -Anladık amma.. Kazın aya- ZAYİ l.Unbul, 1t 1'oHt.atı 1M1 MECJ.181 iDARE ğı öyle değil... Bak ~e be-
raber1ıer .. 

- Ne olaca;ic berabefiene? 
Niide Nüfus meınurluj\lfıdoan aı-1 ================================== 

DHŞ oldujum nüfus dtizdanımı ve as-

Yalo\n - Millet ÇUtl.fi yolunun katran kaplamn ameliyesi açık ek· 
alltıneye konulmu~tur. Keşıf bedeli 8008 lira ve ilk teminatı 600 l ı-a • 
kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muamelat müdürlü~li kaleminde gö
tillebilir. İhale 4/5/942 Paz;ırtcsi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarih!ndcn Üf 
gün evvel Vililyet Na!in Mlidurlüğüne mllracaaUa alacakları fenni ehlıyet 
ve 942 yılına ait Ticaret Odası vcsikalarile ihale günü saat 14 de kod~ 
Daimi Encümene vermeleri lfızımdır. (41189) 

Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden: 

15/4/942 taribhlıden 
yapalmıft&r: 

iübaren hava .eferlerinde 

Ankara • Ellzı6 

lalı, P.,..mlN, Cunıarteel 
.. at 

Ankara fehlrden (Otobüs) 

Ankara meJ"fandan (Tanen. 
Ellzıl meydana (Tanare) 
JWzıf tehrft (Otobüs) 

Elbıt • Ankara 

7 
8 

11 
12 

p_.ft.Mi, ç.,...,.. ... , ·c., .... 

EJA&Jj' lehirden (Otobüs) 
Elhığ meydandan (Tan•~) 
:Ankara meydana (Tayyare) 
Ankara ,ehre ( Otobüı} 

Sut 

7 
8 

11 
12 

~ıiıdakj dea:ıtı ı klik 

Dakika 

30 
30 
45 

.JG 

Daktka 

30 
30 
45 
00 

Pazar eünlert Ankaradan Adlma I~ 
'1,10 da kalk~ktır. 

saat 7,05 de kalkan otohils saat 
(2688 - 4485) 

lngiltere BaşvekUi 'N. ÇôRÇIL'in Harp Nutukları 

BU HARBiN iÇY0Z0 
1938 tarihinden 1940 yılı sonuna kadar söylenmif muh

telit nutuklardır. Bugünkü harbin, W. Çörçile göre sebe-~rini 
anlamak için bu mühim eseri okumak .,arttır. 

Aslından Haldun Y&.f&roğ}u tercüme etmiştir. 
Tec'9si 100 kuru§tur. 

Bundan ne çıkar?.. 
- Ne mi çıkar? .. ~er Kün

teciyi de beraberlerine alır, bir 
çıvg.ar güreşi yaparlarsa t.am bir 
t e:lava.cı matlağından geçersin? 

kerlik terhis tezke•eade beraber za
yi ettim. Yenisini çıkeracatımdan 

eskisinin hUkınil yoktur. ;m. ~!!'!...- Jtw191 ~'IMetteı Sirkeci Köprüm llen 81 No. KAVGAM -MB/N KAMPF 
da Kundura mabmıesi ~ IDlllul ~k oğlu Krırabct hnkkJ.,da ts- • . . . .. . . ; 

- Ben de onu istiyorum .. De
ıteriz. Çıvgar nedir?.. Pehlivan 
4'.odiğin böyle, böyle pişeı- baha?. 

(A.rkaSI \'V) 

320 doiumlu MelNMit oifu All 
tanbul Asliye !kinci Cesa Jılal!kenemincle '-'r.CYıın ccien rnuhKam~ net. Alman Devlet Reısı Adolf Hıtlenn butUn dünyada m ~-
cesinde suçk.ın1111 filti aWı ~Milli Korunma Kanununun a2-59 'I y .ılarca satılan ve lltl.seyin Cahit Yalçın tarafından terL~

.. ttlbt A. CMıaleddltl la~I• nctı maddeleri JDUC•mnc~ eli ııra paıa ceza&ı ödemesuıc , .c on beş gün muit-j me edilerek az vakitte mev~ud~ ~Ukenen b1:1 meşhur t>Se~rnı 
Nqriyet MUdOrU: M ... mı Karayet 4eUe dükkADllWl ı.v-ımlmruıına ve yedi gün müddcUe h::ırısMc e h\ .uın yeni basımı çıkmıştır. Tanesı cıltlı olarak 3 lıradır. Taşra{ an 
...,,d,.ı yer: (H. Bekir GD,..oylar vel kat'ileştitınde ~e( -.ı luyn alt olmak üzere karar hu1Asas111ın Y"ni ~ab:ıh ı post& parası alınmaz. 
A. C:emaleddln Saraçoflu tMtlıauı) ıazetesınde neşredilrr ı • ne 1/11/941 tarihinde Jrnr:ır wrllcli. (.,6•8) \,, AHIVET HALiT KIT ABEVI -

GUner. 


