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.ll!ı'II!?ll,.'V3, dün rte 
oldı...•,u mtızmin ıstımln bclti 

his :tınistir. Fnlmt banım 
v • 19n tuttuğu J ol 

dır. A D bütfuı dilnYBıYJ 
ız rof clı ve • 

~in es · lrtirck malıkfur.ln.n 
gibi ça.l?ştlnnak suretil beş&
l"İ\'e'tin rslillı edill"hifoceğine 
iııruunakln ht'rn J.endi \'filşıııı 
denl:oı soJmıuş, hem bütün 
dümayı ı: r et 'e 1S'tınlp 
i~1ııoo lnrakım~hr. 

• 

'" 

• •• 

iz, bundan yinn · biY yıl önce, bugün, 
a fıs talihini yenmiş, Türk silahlanın 
e şerefli bir zafere ulaşhnnışb 

J Bugiin, Aziz MHil Şe.fun.iı: lsmet .lnö:n:ü 1 ra, yani Martnı 26 ncı günU akşamı lam« Jn. 
) tarafından İkinci lnönü muzafferiyeti ile Tiiı1t önü'nün işgal ettinliği mev-Lllerln sağ cenahı, 

m.illctinhı. mA'kU.s ~ihinin ,eni1diği günün tam ilerisine YQDaşb. Muhattben.in lnönU mevzii& 
yirmı birinci y:ılilön- ildllr. de kabul edilmesi ka.rnrlaştırıhnıştı. Tedbirler * ve tertibat ta ona göre alınmıştı. Ferdası günü · l'/ 

337 yıb Martının 23 &cü giinü akşamı düş- ··tün <:epbede ~ tmuı.la düşman arasında f'h 
:man ordu.sunun Bursa ve Uşak gruplan ileri temas hasu olm , Martın 28 inde dlişman sağ ~ 
ha.rekata başlamışlardı. oonahımızda taaınıza gcçmşti. 29 Martta ıe·~~ 

•• •• •• numu 

~ lmanla.r darda bulunduk- Milli Şefimiz İsmet lnönil'nün :kumandası düşm:ıtı taarruzu inkişaf etınif} ve mevzii mu- ~~,;/J~fl_... 
~ lannı ilan ediyorlar. Bu- J a~~aki G.arp. Cephesi kıtalanmız Eıı>ld~hrin v.a:ffakıyetler elde etmiye başlamıştı. 30 n;ct ~ ./~.$' ı 

nu hem de resmi Alman nal b d tabaşşU b il"/. ,//?'" "" haber n iarun bildiriyor. Fakat §11 ı .f?ar ısm e • t etmiş uJunuyordu. 1 günü kanlı ve şiddetli muharebelerle geçti ve bu rh ;/.. ,_J.1 f" sı = • \' 
derhal ilave etmek lüzımdır ki Duşman harnkat.u OOŞladlkta.n üç gün son- muharebeler de düşmanının lehine tecelli etti. ~~ ~/flOI~ ,,_.,._ 1.• 

::i~"i1::~=in~u ~~~~~ -·~---=~.-.ııııı...._,.rııtı .. ,llııı.a-•11111-.-•ıı-.•llllllıı'~~~~~~::.::::!:~.._..~~~.J 
feryadının harp işlerile hic ilgi- ı 
si yoktur. Almanya kendi top- 2 
raklannı küçük buluyor Ye bu
nu hepimizin göziimüze çarp· SiiilllB!!!m:SiE'J&•llF 
tınnıyn ehemmiyet veriyor. 

Alınan istıatistik idaresi son 
yıllıı.rd muhtelıf memleketlerde 
yapılan nüfus sayımlaıına daya-
narak bır istatistik ı.t' retmiş. • 
Düı:ıyaıun büttın dcvlt>tleri nü- S 1 
~lcrum göre gcniR Sd) ılnbile- fi:::D:srJ3iiiicmı:;;:aii:.m!:m• 
cek toprağa malık olduğu halde 
Almanyn kılomctre başıııa 133 Jngilizlere göre 
buçı..k ıkişıylc sıkışıp dW'\l.) or
mu~. Bu !Ukınt.ı o kadar fam 
olmak icnbeder kı Alm:ın ista
tistik idnresi kaıdilcrinin dert 
ortağı olan zavallı ltn.Jyanları 
unutmu.)ar. Onhn da bol bol 
'topn•klarda çubukbnını tüt~ü
rerck ynııgelen talihli ve hodbin 
"kavimler nra ınd:ı. bırakmışlar. 
Doğnısu bu l n.da.r kafadarlığa 
hiç yakışmıyacn.k bir vefasızlık. 

Alınan .istatistik idaresinin 
tam şu sırnda böyle bir şikayeti 
ortaya atmasının ncnba hikmeti 
n~"<lir? Harpten bıkan. G<:st l}>O 
korkusunu unut1 ık deı e<·ecle 
açıktan açığa oıenuıuıı.i) etsi.7Jik 
göstermek knuar sabır ve ta
hammülünii kaybeden Almw. 
halkına ha.rbın ;r.aruıi ve neti
cede karlı olduğu knnaat.ini ver
mek için mi? Yoksa komşularını 
kendtSinc acındırmak ve onları 
ı;önlil rızn:-·iyle Alın myaya top-' 
~.k tı. r.tt •tmiye S<."vkctmek için 
mı? Yoksa Avrupa. milletleıini 
Alınanvıuun bir müstc1nlt.kesi 
luıiınde ~kiht ynpmarun ve 
Alrıı:ınva hesabına çalışmanın 
luzlmnınu kıbule meylettirmek 
ıçin mi? 
Buıılnn bilmeyiz. Alman mil

leti belki pek chrda olduklarını 
giirorek harp sıkıntısına katla
nır. Fnkn.t Avrııpada hiçbir 
nıemlek~tin Alnuınyayı geniş
letmek için kmdi topra:klann
d.ın bir kısmını licd:ı etmiye ra-
7J olıleab~Wl ıhtimal veremeyiz. 
Abnanyamn etrafında müstem
lt>ke haliııc gelmiy«• kabiliyetli 
ı::eui~ ve sahipsiz nrazıyi pek gö· 
reıniyonız. eğer Almanya dar
d oldugu i~in ctmfına ~'ÜT. 
etmek mecburıyelinde kalmış 
olduğuna. herkesi inandırmak 
ve bu harbi açm~ıu haklı gös
lPt'fnck istıyorFa beyhude bir 
gayret sarf edilmiştir. Çünkü 
<.;\ koslovakya'yı ~la Al
ın:ı.nyn geniAA: niş sayılamaz. 
Nasıl ki oodan sonnı. da Lehis
taııa. saldırmışt.ır. ODunlıı. da 
doymıya.ı~.ık Ru·~yay:ı yayılmak 
· tonıiştir. 

ınd·au
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,.e • ayyarel rl · 
nı· ı·ı ud r.1 

Londra, 31 (A.A.) - Röyter: . 
Almanya, İtalya ve Japonya 

harbin başı.n.danberi 20 binden 
fazla tayyare kaybetmişlerdir. , 
Hasara uğrayan \'e muhtemel I 
surett.t" ta.hnp edil<."tl tayyareler 
bu rakrunuı içind.2 yoktur. Bu 1 
sayı lugıllz, Rus, Amerikan, A
vustralya \ e Hollruıdn resmi 
~bliğierinde tahrip edi!diklcri 
bildirilen düşman tayyarelerinin 
yekunundan elde edilmiş, fo.kat 
1'"':nuıs12., Belçikalı, Yun.an. Yu
go.'3lnv, Polonyalı, Norveçli ve 

(Soııu Sa. 8, 60. 1 de) 

PASIFIK'TE 

Tungu'da ÇinUI rin 
aziyeti dözeld i 

Japonlar, Amerikan 
Oslerini şiddetle 

bom baladılar 
[A.A. teıırafbn!K'bm 
bul.Asa c<lilıulitir.J 

BIRMANYADA: 
Birmanya tebliğinde kaydedil 

diğine göre İngiliz keş.ıf unaur
lan Peucndgc ke.<dminde ciddi 
bir muharebeye girişmişlerdir. 
Ve Japon unsurlarından mürek
kep dil~ kuvvetleri Tonbe 
nehrini geçerek Schwedaung'a 
taarruz etmişlerdir. 

Röyter Ajansuıa gelen bir ha
bere göre Tungu kesiminde va
ziyet iyileşmiştir. Çin takviye 
kıtalan Tungu'nun !?ru'k kırunın
da buhmnn Çin kuvvctierile fr. 
tibat tesis etmişlerdir. 

o YE 
E YAPACAK? 

• • iki lsve-; gazete 
stu• mü im 

a aleleı•I 

Türklerin hare -
etleri bitaraflık ve 

d .. rüstlük modelidir 
Tiirk &igNetinde Mihu•r 

lt'hino bir .c/eğişme 
olduğuna dair şayiala'f' 

reddolunuyor 

Cenevre, 31 (A.A.) -
Journn.I de Geııeve gnz.etesi 
Türkiye ne yapaook b ·lığı 

ya?..ısmda diyor ki: Harp u
zayıp muharipler yıprandık
ça tarafsız devletlerin ve or
dulannın ehemmiyeti art
maktadır. Rıı hal askt!ri kud 
reti büyük olnn Tilrkiyeye 
karşı gösterilen sıkı alakayı 

1 izah eder. Hattiı. bazıları 
1 Türkiyenin bir milyonluk 
ı mükemmel bir ordusiyle 
'I trajik ağırlığını istediği ta-

rafa itebileceğini iddia edi
yorlar. 

·Bu sebeple Ttirldyenin gerek 
(Sooo: • S; SU. 6 da) 

Riom mahkemesi 
Bir General Fran

sız tanklarının 
miikemmel 

olduğunu söylüyor 

eniz e 

r 
Harp başındanbe.ri 

ular-........ 
eri ya 

alt 08 fl·'-'-
tıı·ıhn• 

Vaşington, 31 (.A..A.) - Röy
terin bildirdiğine göre 7 İlkka
nundanberi Atlantfü sularuıda 
Birl!Şk Milletlere mensup 98 
ticaret gemis,i ~ tınhnıştır. Bun
lann elli biri Birleşik Amerikn 
Doğu kıyılan açığında ba: ış
tır. 

Birleşik Amerika fiiotın baş
komutanı ve deniz kır'E'"Jdi.tı şe
fi Amiral Kıng. hnlen denizaltı 
harbine karşı n gibi tedbirler 
alındığını izah m:ıksadiylc Ayan 
Meclisi Bahriy l!..11cilmeni hu-

(Sonw Sa. a, Sü. 2 ôe) 

RUSYA'DA 

Almanlar Rarkof' a 
ricat ediyorlar 

r PARTi 
GRUPU 

Dün toplandı 
Ankarıa., 31 (A.A.) -Comhn

riyet Halk ~i Meclis Grupu 
umumi Heyeti bugün saat 15 de 
R€ia Vekili T.rn.bzon ?.ıeh'u.'itl 
Basan Sa.im 'mn reisliğinde top. 
landı. celseıün aÇllnıasııu mU
teakıp kürsüye gelen Ticaret 
Vekili Mümtaz Ökmen, memle
ketin bugünkü ~~ durumıma 
mütmllik iktı.sadi ve ticari me
seleler h kJnnda umumi heyete 
mufassal izahat verdi. Bu :izaha
tın ihtiva ettiği muhtelif mc-vzu
lar U7.erine söz nlan hatiplerden 
bazılanmn :beyruııatma Vekil ta
rafuıde.n verilen cevaplar din
lendikten sonra kürsUye gelen 
Başvekil Doktor Refik Saydam 
Umumi Heyetin bugünkü mtiza
kerelenni hulasa ederek bazı i:ı
§e meseleleri h:ı'kkındıa. kısaca 
beyan.ntta. bulunmuş ve bu beya
nat Umumi Heyetçe tasvip olu
nnnlk cel~ nihayet verilmiş.
tir. 

Balkanlara yapılan 
ingiliz akınlan 

AlmanJarl yeni tedbirler 
almağa mecbur etmiş 

iLondrn, 31 (A..A.) - York
shire Post gazetesinin Kıbrışi® 

Sovyetler mühim Lefkoşede bulunan muhabiri, 
m e v z j t e r Balkanlardan gelen hMcrlcrc 

göre, Yunanistan ve GiritL...'ki 
zaptettililer hedeflere tekrar tekrar yapılan 

[A.A. teıgrafinnmWı İngiliz taarruzları Uzerlne Yu-
hulasa cdi.hniştir.] nan kıyıları boyunca hava akın-

la.nna karşı tedbirlerin kuvvet
Londra mahreçli bir telgraf- lendin·l,l;c;.mı· · teın•ın -•-eı~-~:1 •• ta deniliuor :ki: "Vi..; :ro.dyosuna """"f.> \..-un n.~'" 

.J -:1• Ölüm cezası Yuttınlılar tıı.ra-
göre, Rusla.ı· Donet.z havznsında fın~sı n.;_._ı·n ,.... yük. ""'k b~nn. 
günl. erce şüren şiddetli sa~ca.. \fi1 "",...~ ~· """ ...... 

· • _..- larından İngiliz uçaklanna ışık 
lardan sonra bil) ük bir zafer işnreti verilmCf:.1nin önüne ~ 
Qrnzanmışla.rdır • Almruılarm 
Harkof bölgesinde rtcate nroc- _mı_·y_or_. ________ _ 

bur oldu.klan ve son derece bü- "•••••••••M••••••••••• 
yük kayıplar verdikten sonra 1 
fWlla miktarda maırome terket- Alman ar 
tikleri söylemnektıedir. 

Harltof bölgesinde birkaç gün h • ı • 
lük bir sükUnetten sonra Sov- ze ır 1 gaz 
yet zırhlı kuvvetleri, ~imal, 

iDARE E 

Avustrı 
Y.a taar 

00 

er 

aı 

' ,.. 

J. ponlaı' Utt 
haftaya kadar 
tthete 11·ece~:m.ırs~ 

osnmıôye: No. 17 

• Y< Sab tsta:abu1 

ef on: 20'lnii 

Yerd s tmuş· 

Pasifik lfiecfls1 ve Cripps Hintlilere 
Avustralya hitap etti 
~~~~ Yeni Delhi, 31 (A.lı...) . 

Melbourncdcn bildirildiğine Cripps, Hint halkına hitabeıı 
go··re, Avustralya hükfımeti Jar :radyoda söyledtği uir nutu 

neşredılen tekhfleri laaca an
ponla.rın ilti hafta zarfında Avus }attıktan somu söyle dcmıştir: 
tra.lya kıta.sına kana t:aArTUza Bu teldıfler Britanya harp 
geçeceklerini thmin tmektedir. ka.bhıesi tarafından ittıfakb 
Jfooılcketlerine Ad-wt Eden ta.'3\'ip edilmiştir. Bnta.nya bü.-

K1taıar kfımeti ve milleti, Hint nulletı-
Deniza.şırı harp sahnelerinden nin her bak1md.m kendilerinin 

dönen ve içlerinde topçu kuvvet Btiyiik Brit3.nyadn.k1 aruıy;..sa a
leri bulunan Avustralya kıta.lan rı ve büyük doıninyonların ana.-
memlekete avdet etnıhderdir. ynsn.ları kadar htir bir ana.yru;a-

Pa8i/lk M oc&n, ya malik bulttnmala.rı iarzusun-
Pasifiktc blr harp meclisinin dadır. 

kuruhnasını tefsir eden Avus- Bu kansı'k T..anıanbnla de-rhal 
1:ı':ıl ra. başvekili şöyle demiştir: yeni bir anayasa yapam.ıyı.ı. B• 

- Harbin Pasifikte sevk ve ifJ alela(:cle yapılamıyac k ka
i&ı:rcsinde şimdi Avust:ralya.nın dal' önemlichr. 
doğrudan doğruya rey S<lhıbi ol- Bundan dolayı, harp biter bit
mas:ı derin ıneıruıwılyd: "ıcn:eek mez Hindist!.uı m~,..Uermi 
bir aymı.Jrtır. ihth-a eden bir miiessislcr meo-

Akınlnrı esııa.sında JA•M>n kMı 'lirri teklif ediyonız., e<'rer 
zörleri yekUnllDtlD ozJa. birin- Um\t ettiğimiz gibi Hnt <kwl~ 

den fazlasının tahrip edilmiş ol- l i d yeni brliğe gimı~ nn» 
duklannı bildirmlı;tir. (Sonu Sa. 3, Sü. ~ fr) --------

e 
Toptan kömür atışları 9,S ve pera· 

hende 10,5 huruştan yapılacak 

arar arından i i aren 1 tbi1 olun cak 
Dün Fiyat 'Murakabe Komi: -

yonu, Ja.şe Müdürü B. Mümtaz 
Rek'in riyaseti altında fevkala
de !bir toplantı yapmıştır. Top
lantıda. şehrimiz piyasasına çı
dmrılacak olan bazı yiyecek mnd 
d lerinin ne yolda. tevzi edilece
ğine dair gürüşmeler yn.prlmış, 
bilfıhare odun \•e kömtir işinin 
esaslı bir şekilde hnlli etrafında 
bazı mühim k:rrarlar verilmi.,..atir. 
Bu arada kömür tncirlerinin fi
kirleri dinlenmiş ve önümüı:deki 
senelerde kömür ve odun darlı
ğı zuhur etmemesi için iica.beden 
tedbirler alımnıştır. Diğer taraf
tan son günlerde vesait ücret
leri arttığından kömür fiya.tla
nım bi:r miktnr za:nı yapılması 

OM 

kararlaştınhnıştır. Buna göro 
toptan ömür satışı 9,5, 
kemle 1(),5 kunıştan yapıl 
tır. 

Zam an '->Onr-J. sehrimmle -k<r
murun boll.arunaın kuvveti• 
mııhtcmeklir. rnğer t..: nfüm 
dün Bulgnristruıdan Ur motl.ı ~e 
(18) bin kilo kadar kumur l,Cl· 
miştir. 0\.-lcrı kömiirk-r \, · 
narlı lizerinde-ıı ~..ı~ aJ :r.<ıl ıncı· 
cakt.ır. 

Belediye lktı.sat Müd.irJuğu 
odun ve itömilt n:ırhmın ı, ldı
nlma ı K,in Ji"'iyat uıı;ık.. .Ko
misyonuna resm~n miir..u)aal ti
miştir. Bu itıl rla yakınd odun 
ve ıkömür narhımu kalrlınlıı.usı 
muhtemeldir. 

~-------111111-----.--

Maz.nuolarnıın dav sı ıa hug\: ... ~ 
A~kararada r;uyor 

25 milyon liralık bono cıkaniacak 
' 

j"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:! 

* Evvelce de bildirdiğim veçhile Atatürk Bulvarında vu-Ahna.ııY'lnın ırlifusu çok, ara
?.iRi nisbetlc az ise bundan dola
yı hiçbir millet mes'ul değil
dır, Çünkü hiç kimse Almanya
tıın milli topnıklanndan bir par
Qa kopannnnuştır. İşin esasına 
gelince, kilometre başına dl.işen 
nüfus mikta.rınııı çokluğuna da
y.ın:ı.rnk talihinden şikayet et
mek kaba bir hesaba aldanmak 
olur. Bir memleketin sadece ge
nişliği bir üstünlük teşlrJl et
mez. Bu gcnıs topraklann mün
bit olmnsı l'i.zımdır. Bu geniş 

Çin akşam tebliğinde şu ma
lfunat vardır: 

"Birmanyada hareket yapan 
Çin kıta.lan, düşmanın bi~ iki 
nisbetinde sayı üstünlüğüne rağ
men Tungu şehrinin doğ'U kesı
minde hfı.kimiyeti tekrar eilde et
mişlerdir. 

Riam, 31 (A.A.) - Riom 
mahkemesinin yirmi ikinci cel
sesi kolordu kumandanı General 
Mn.rtin'in şahitliği ile başlamış
tır. Martin bir tank birliğine ku
manda etmekteydi. 

General demiştir ki~ 
Tan'klarımız cephaneleri bu

km<hığu müdd~c Alman tnnk
larınm önihıde hiçbir za.ma:ı ge
ri dönmemişlerdi. Tanklan
mızı.n zırhlan mükemmel olmak
b bernber Ahnan tnrlkkın ıka
dnr sür'atli ~di ki bu cihet 
muhnrcbe meydanında milhim 

cenup ve doğu ~k~eıin- yapıyorlar 
dm taan-uza. geçm.ışkı:rdir. Tn.a,r.. 
ruz, dün gece yansına kadar de- ı 
vam eden bir topçu hazırlığın- t 

• klla gelen müessif bomba hadisesinin muhakeıneaine vann 
(but,rün) Ankara Ağırcezıı mahkemesinde başlanacaktır. 

0

.Mah
kcme salonundaki büt~ bazırlıhlar ikmal edilmiş ve <f nlevi
cilerle gazetecilere mahsus davetiyeler dağıtılmıştır. Bu dav • 
yı takip etmek üzere şehrimiır.dc yerli ve yabancı biı- çok gaZ<>
teciler bulunmaktadır. Stokholmden bildirildiğine ö-

dan sonra yapılmıştır. rngiltereye gelen 1 

re, ~phenin büüin kesim~ raporlar bunu 
1 

Usttin Japon kuvvetleri Çin 
mevziler.ine bı.rşı tn.arnwı geç
mişlerdir. 

: =~·h=~ gösteriyor 

(Sonu Sa. a, sa. 2 ete) (Sonu Sa. S, U. 2 de» 

:nna devam etmektedirler. 
Ruslar mart a.yı içinde pek 

(Sonu Sa. 8, SU 6 do) 

topraklan işletecek sermayenin -------------------------------------
bulunmnsı üı.zımdır. ı 

Almanya rahat yaşıyamıyor
sa en birinci sebebi, göze aldığı 
askeri nramutlann ço!duğudur.: 
Sonra, büyUk d~vletler arasın- 1

1 

dn.ki rekabci neticesinde her 
C..evlt-tin hudutlarını ecnebi mal-1 
larına vo ecnebi muhaceretine 
lt;tpaması umumi bir huzursuz
hı:k do -:unnuştur. Bu zorluk 
b ·'U'ının topraklannı zapta 

Bir harp . kaçağ nın canlı ve mühim ifşaatı 

m tr , C v , 
Günün en m.ilhim hfi.diselerinin cereyan ettiği i.ilkeleri okuyucularımıza tanıtacak, kendilerini, 

bu uzak diyarlarda yaşatacak heyecanh ve hakiki ifşa.at serisi. 
alkmak politikası ile ortadan 
n.ldınhı.maz. Almanvn dünyaya 

hakim olmn:k politik:ısındJn d ( 
v ..,.~· ' h Y' mıllot"n hal;kını pek ya ın a 

IIlt to~. Cahid Y AJ~IN 
a 

(Sonu: a. 3: Sö. ı de) 1 ~m:m;:;:ı:::cc:::::d~=======:::3!~~7~!:=ı!!!e!~!!."!!::?!~:lli•rıilWE~m~:m-=~·~Jf 

Londra, 31 (A.A.) -Röyter: 
Avusturya fabrikaları ezcüm 

le Leoben ve Knittelfeld fabri
kaları çok geniş ölçüde zehirli j 
gaz yapmaktadırlar. Bu haber ı 
bu fabrikalarda ça]ışmış olup 
şimdi Yugoslavyada bulunan iş-1 
çiler tarafından yazılıp l..ondra
ya gelen raporlarla teyid edil-! 
miş bulunuyor. ı 

Lava ab·neye 
al nacakm? 

Londra, 31 (A.A.) - Dün 
Mareşal Peten ile görüşen Bir-
1~ Amerika büyük elçisi Ami
ral Lcahy'nin Laval'in ıtA'!krar 
na.zır olup olınıy~Yuıı cornınk 
fikrinde bo.lunduğ nu Time h.ı.
zelı."'ri yazıyor. 

Y ' i'ass.rnıf :S0 olan l:lUm1"~~r 

* Yann (bugün) Mecliste müzakere edilece!t lllyfiuJ.ar 
meyanında halkın göste:Oiği rağbeti kurşıra.:ııak için ~difC 
kadar çıkarılan (50) rnılyon liraya iliv~ ayni şarl."!arla da
ha yirmi beş mByon liralık tnsarnıf bonusu ihracı lfıy:ihası 
vnrdır. Diğer bir lf!yiha il bankalar ka.""lununun ~6 ma mad
d~i mucibince teslı;1 JUzım &elen ;m..:vduat mtlll7-f1!1 kası -
nın yüzde on be.şt.an yUule yırmi 9larak tesbiti te!~lif edllmek
tedir. 

'iubay Ohn İlkoku1 Oğre!mwJod 

* Gerek talim \'e manevra maksadi,Jte gerek askcr\lk biz.
metini ifa için celbedilip Yccbk Subsy Okulwıu brti:rdilıfau ~ 
ra Asteğmen riitbesiyle or•Jt•da tu!im dın .resi g~...ım ilk oSu1 
Ö~'TCtmenlcrine Asteğmen olarak kıta.ya ılı:ıd\klnrı tmmten 
itibaren ıneskcn bedellerinin verfünesi ka.l'arlaştınlmı.ştır. 

Okull.3l'd.3 Gösteri film1 r * Okull:ırda g-österilecek fiHmlcrin 1stazıbul Valiliği fililı:l 
kontrol L:oM!syonunca t2\cb ye gi\steulıacsi muvafık ola-cağı 
1 r dık a tal ~Y<' • rilmem i !':-. ... :r Vclc~letince• 

.l ı tir. 

-~-'-----,----
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ta;,;ih. 
kale e p rla 

Ahi/ eler ayıracaklard r 
Yazan: Emekli General Kemal <oçer 

B n harbe girinceye lmdar ikmal yolları da routtu. Er 
Majinonun, harp na kadar veya geç sukut edebilrrdi. Kale 

ı111tı"""::E1 clirsün, sebat edeceği etrafın çok kD.nlı denemeler 
"f'e ~anın ukad~da yapıldı. Kızıl.ordu. _çok zayıf kal-
ıım-ıessir olacağı kanaati umwni dığı demlerde de, toprağa ya. 
idi. Kaleler, asri is ler, teshirle- pıştı. Donanmanın .bu sonııncu 
ri imkfı ızdı. Vcrdun, eski e- barınağını kaptırmadı. 

--OC>-

DOn gece yarası 
yurdumuz.da saatler 
60 da i ~a ileri alındı 

Dün gece sruı.t 21 ten iti
baren ,Ym'dumuuia bütün 
saatler GO a:ık.ika. ileri alı
narak yaz eaatinin tatbilmın. 
ba.F.lnnmıştır. Bu tt .kat 
kara, &ruz nakil v:ısıt.nbn
mn ha.rek t .saatle?ri üzerinde 
hiçbir değ. . dik ya.-
caktır. 'Rarilerinıize saatleri
ni 60 dal:ika ileri 1llnuı.1armı 
hatırlatırız. 

o 
o • 

.. s_ . rı t I 
1 ıyafro mevsımı bu sene dava ile 
başlad1 ve dava ile netice1endi 

Ü " ,, v ~, Ha 'et" c k raü et 
.fstanhnl Beledtycsf Şclıir !I]... llütfuı hunlardan b:ışka, 

yatı-osu dün n.KF-~ SOl1 temsi- Drem kısmında, Oıınm-t:esi gün- ı 
lini vermiş ve böylelikle 1941 - lerl tarihi matinelerde ~masi, A-
1942 tiyatro mev.:mnmı ~ · ~ Hasaıı .Bedredmn Ahımı:t 
lendir.miştir. Vefik 'p~.... Ebüzzi _, '.D-..r.1-

1 T 
• . ~ ya 'l:.iVu.t\.r 

cşrınıevvel 1941 de başla- Ahmet 'Mithat, Recai zade lif. 

1 
1 

38 gündür yerine 
gitmiyen para 

Bunıatıa Setbaşı S:ıkaldöken c;ıd 

desinde 00 numarada r.1 hmet aert 
lam r. eki öXuyuwtımw:aan dti ı -
mız h.ir :met.:tuı:ta ~ (y"r ld: 

On scned~beri yurdumuzun en 
uzak yerlerinden Kayscıiye gl)n
dcıdillm ~ ve p:ırabr ~ beş 
gQn il nde mU!!tazaman m-..h 
v!ısıl olduğu halde bu d2f:ı 21/2/ 
9U tmhinde Bursa esin
den gönderilen 5 linı bir &ydır 
gitmcmii11r. qmmdeki makbuzla 

düre :mU:racaat t1ğimde Kay
scridcn sorulacağını söy1cdiler. 

Yazmı: AI.CA GÜNDÜZ 

B İZ!M ~ iyi, ta. 
roiz, heyecanlı bir m.. 

p g nçli&rim.iz ~ 
dır. lstor köyde, ister s rbcst 
ha "at.er m-
sun, to hq> 

.• ~ .. Çok .. "p oı.. 

m.ıy.a:ı .. ~le bİr g . h , 
ve her hafmnS..m ~ 

~ cl:., .kı vv 
gag}nra göre Jl ;a edilmekle be- Hn.rcltet ord ise, donm: ma
raber, rolünü oynamış ve kati nm da !}'ardını a d .yanarak ve 
neticede bile müessir olmuştu. her tehlikeyi göze alarak, kale 
Yalnız, münferit kalelerin öne- dolaylaruı müdahlc kuvvetleri------------
mı kaybolmuştu. O sebeple, Ma- kuvvetleri ~kardı ve garnizonu IJe V et ha.va 

yıp 31 Mart 1942 de diln al:şam Ekrem ve 'Nrunili Kemılin eibp
biten bu mevsimde .Dram kı9- te ve telif eserleri tamsU cdil
mında 4 tercUme, 2 adnpte ve miştir. 

Dokuz. gun git geldt'1l sonra "ev
rrık.ı mllduriycte vcrdtk, cevap o
radan alı ıocaktır,, da.; ler. 

dfr.mclc ödevindeyiz. JMeıtnmrn 
olmalıyız ki Gümhınivet H lk' 
PA-r.t.isı bu öd vın tı..:. ınn geç. 
:mı tir. 

f O, hem WestuJl, derinliğe tabit 'C 'C ı;a.lışb. 
d<>!!ru mü~ ttep bir tihkim nuı.n Yukur.da adlnrı g~n mevki- Sefer.le İ 
umcsini, "Sedd Çin,, m:ıhiyu- ler, nisbetle gen "ş ccrçeveli, mün 

tini ha.iz bir Ousiag-eler sils leci.- .fcrit lisle:r ıve :kalelerdir. Her 
dir. rm.fuıferlt müstahkem mevkiin Bu sabah boşlıyor 

Gt> • ! ~hm.- • b sukıı mahkum bulunduğunu 
mş sımr arın. ~sız oş- Jıaciıneler ıs· bat ettigıw. hı'r ~.,..,..,__ Evvelce de bildirdti?imiz ,....-,...; 

lu1 lı:ı.r bırakmamak üzere ta!:ki- .., ~ 1stanb ~ 6~ 
'iDİ, her rnemlnkete müy ;ser da, buı:alan erkcl·ce sebat etti- ul - 1...nkaru, Ankara - .A
'Olm yan bir mc:-scledir. Birbiri- lcr. Bunun en büyük sebebini c:bnn ve Ankara - Elıizıg ar:asm-

ma..,.ttcbatı 'f Amo1" daki uçak ıreferl,,. .. ;.,; .. bu ""nbah 
ıni dE'~ d.liyen knl ıer ücuJn ~...... n vazı c ve mı:;auı1- ~ ..... 
-ge!ırmek de koln.y deili d"r. Ger- yet sevgısincle aramak gerektir. 'başlaması '1llukancr.dlr. Ancak 

" ""'~ o-de .. ın· ın· 1·uts" etin" W eşil köy hava mevdarundan bil-"Çi, Çekler de bir MaJ"'no tesis ~en • u. ıy ı son ~ 
bl"r Ordunun dn a, !L djz:iJdiğine "1"ÖI'.e unnl-Jııı:ın ~-4'.....,_ etmi.c;t rdi. Fa.kat, vu"'StnM-:ı c.Y nmnsınua. en ı-. ..,....,... l)CL-......,., 

·~:ı mu'ihı"m ~um·ı mA · t ··k k baabması bu stıbahki .WW:a ..... _ °toIJ hlanmn isgnlinden sonnı, 1 • anevıya yu se - _,,_. 
lO bin nıal=ineli tüfekli bu "tesis- liği '~ sıruhını kullanmakta gös ziyetine bağlıdır. 
ilerin mana ve ehcmmiy~ti kal- rterôiği maharettir. Bulgar ticaret heyeti 
mam1ştı. 'Bir kalenin "lttukavemet r.Uhu-

'.Rusların da ba1ı sınırlarında nu cellk 'Ve betondan ziyade a.t.eş gitti 
del'k iz bir Stalin hattı yarat- kudroti temin eder. Bil'kaç gündenben şehrimizde 
tiklarına inamlmı~. Omylar, Bu har.bin tarihini yazanlar, bulull'3lll Bulgar ticaret heyeti 
ıtahkimatın mıntnl.aJar.a inh.i::ar bu kahram~n kalel.erefuer hn'de dün nkşa.mki trenle Bulgarista.
«ti~ göateı:di. Ancak, Lenin- parlak &ahi!eler ııyımcal:.lardır. na a.v&t .etmiştir. 

2 telif eser, Ko~edi kısmında Komedi Tiycl:rosunda telif 
8 adepte ve~ ~f eser oynan- iki çocuk piyesi oynınmıştır. Pi
mıştır., TClrı8!! edil.en. telif ~ ~ın- içinde en !;ok oynanan ve 1 
l~en ;am,, ec.ıp ~ Kıse- l'ılMlct gönm 'lfuuıet v-e Para 
Jdirek, 'Ceza Sedat Simavi w ~'ycsleri olmuş mi mevshnin 
"İşçi Kız" Bay Sııbih'llıd.ir. baamda, diğeri' sonunda temsil 

Bir t:.:.kir aileye y rti .ç :ı gaıı 
dcrlkn paranın il.-ı:ır.ıl yu · ~ 
ıxıstahanclcrdc kalması d•inı 

mudur; saygı dc .. cr g zetcı:Uz vn
sıtasıyle :ılük.adaranm dikkat nn
:zarlnrını -çekmen 2.j ri 'Cdt?Jfrn.,, 

Yannın Türki,Y'eSlııi bir tu
ı tam ~iz hub:nu:mu g·' wç-

1 

larıruı. ala.ca.k o ... n hu f ıik 
lle 1 ad.ar değerli bir ı..... ~ -
ınatkan olursa o balı. muya 

Oynanan ~ilme . eserJer edilen bu piyeslerin dedikodusu ------------.. , 
Haml..--t, .. Merdivende bir ışık, adliyeye ka.da.r intiknl etmiştir 
Riizg~ cs!nee'dir. Diğerleri a- Tiya.tı-o mevsimi dava :Da başla~ 
daptedir. mış; dava ile bitmiştir. 

iki kasç 
mahkıuaı 

dün 
oldu 

-Alm n 
Orkestrasının 

konseri 

lstanbul Bclodiy«tl, hava ga-, 
zı .§irketlerinıimı ,yapılan şika
yetleri nazarı itfüıre .alarak şir
ketler ha.kıbnda tahkikata has-
lamıı;tır. ;> 

Tahkilı:ata Belediye 'Makine 
Şubesi. Müdürlüğü bu hususta 
hazırlıyaoağı. raporu pek ya:kın
da. Belediye riyasetine verecek
tir. 

o ıtruiar giizel illlcr v<:-rir. 
evet, biz, bir çakıl de ' b;r 

bJ.Imumu millet.iz. 0.ıu YOf..U
ran eller ne kadar san;.ıtl,.u- -
lursa istt.>llilen şe-klı o a
kolay 11.!lr. 

Bu gençUğin yıı.huz tt> ı • e-
iilecek Uraftınnı gorn ,) Hm. 
Onu yckp< ro olavo.k alalı 1. O 
zaıman göruriız kı t kdir c-ü le
cek tı:ıra.ı..rıa:rı, teıı. ı t ol n: :u ilf. 

tarnflnnıcd:m yfu-Ale bin eı. ha 
çoktur. 

ograd, Moskova v • Siva.stop l. fJ _,:----------~-------

biitlln teknik kuvvetten istifade w • ın·· n ·~ 
"l'Jdmı birer müstahkem mev ._ i cı 
d.irler. 

Mısırdan yöneltilecek taa:r- -. 
nızlan knrşllamak ve kıyı bo- D 
yunca uzanan asfalt yolu lta.pa

zaferi-
yıl •• .. 

Mezbahada ltoptmıcı kasaplık 
yapan Sabri Ertümerie katibi 
Yusuf -eçcn sene beş e.y zarfm.
da fazla fiyatla et satmak .sure-
1fytle 8812 liralık 'bir gayri mu
hlk menfaat 'temin etmişlen:lir. 

Orkestra Şefi gazetemi
ze beyanatta bulundu 
Bedin Kamer Or.kestraSUlın 

dün akşam Komedi Tiyatı·osun
Cia verdiği konserde gj.izide bir 
4inleyici lditleai hazır bulun
muştur. 

Konserde, llozart'&.n, Hayd
dan. Baden'den müteaddit par
çala.r 991ınmı, ve çok takdir e
clilm.iştir. 

UDUDIU 

bugiin ı~ r 
İstanbul Umumi Me..Jisi bu

gün ~t 1_4 de y. paca.ğı bir top
lantı ılc .rusan del.Tcsi içtimala
rına. başlıyacaktır. Toplantı Vali 
ve Belediye Reisi 'B. 'Doktor Lü~ 
fi Kırdar tınrafmdmı ıaçilacak ve 
Vali kısa bir nutuk söyliyccek
tir. 'Meclisin yarınki ruzname
sinde sadece 942 .mali }1llı v.aıri- , 
dat bütçesj varciır. 

işte bu genç~öin yU:. ek t; h
ailde bulunanları ıçm l'ar:t:.ı t n 
k~;.illik bir yımt lrnruyvr. Eeu
ce bu, geç kalnuş dc,,ıl, znı -
nmda yapıhnış bir hareke r. 
Hem nasıl za.manıru:kl'? Şu hep 
bildiğimız zamanda. 

Y' tlnı:ı: b n bumda mcslek-
daşlanımz.ın kullanrukla.rı i n 
reumooen birisini tak~rır. biri

sini tecitit edeceğim. D yorlıır 
ki: Bu yurt çolc,kan ve y~ 
gençlerimiz iç.in yapılıyor. ma.k lizere kurulan kuleler ara~, 

mnda Tobruk, giivenilir bır ka- ı (~ti.rafı 1 incide) dar, milletimiz ve kendiniz i.;in 

Suçlul9 nn dunışmalıen düa 
Bir Numaı-alı Milli Korunma 
malrkem~de nıftieelendiril- Çalışknn olanlar için... Bu 

§art çok yerindedir. Tembele 
iş verilir. lşten knçınruı b:ırın
dırılma.z. Onun iç n 'konulan 
şart pek yerindedır, t.ıkdir ed& 
rim. 

le ve deniz üssü idi. Yazık ki, 
İtalyanlar elinde birkaç gün Cle 
mukavemet edememişti. 

Bu harpte cclıennemi ateşler 
altında yaşayan 'İlsler ve ko.le
lcr, mertıikdestan!an yarattılar. 
Bunlan sıralayabiliriz: 

A) .lfaUcı, :Akdeniz ortnhı:ın
da İngiliz şa.bdrunarının biricik 
desteği, harp başladığındanberi. 
belki de 2000 defa hava taarruz 
larma uğradı :ve öldilrilcü at.eş
lere göğüB gerdi, her .hamleyi 
karşıladı. 

Ufak bir adanın :sinesinde bn
nndırdığı birliklerin toprn!t+..an 
kınrvet almak sayesinde, korun
maları :mümktin Bayılsa bile, ha
ıv4 çarpışmabnna her gün işti
rlk eden ve cok defa sa.yı iis
tünlüğilnü t.emin edemiyen uçak 
filoları hayret ve takdire ~yan 
..-arlıklar göatermjşlerdir. 
Diğer taraftan, kruı Batıdan 

ıCehelüttan.k öşerindcn; kah Do
.ğudan, Sü~ş yoliyle gönd.eri
Jcn klrvanlar Malta müdafii 
~çaklar gibi tehlikeleri ezmek 
ıJZbrarında kaimıalardır. Son sa
T&ı§. bumm en ._parlak bir misa
lidir. 

B) Tobr.uk: Canningham ..or
dusunun bir baskınla ele geçir
diği bu kale, bu ordunun geri 
tckildiği güıwien itibara.. yanın, 
yıl hava ve karadan yağdırılan 
ateşlerle kayıplar verdi, fakat. 
her darbeye misliyle mukabele 
etti ve nihayet, taarruz ordusu
nun harekAtını kolay~brdı. 
Ödevini hakkiyle başardı. 

C) Le-ningrad: .Rus hareket 
ordusu bir düzün.eye yalan mey
dan muharebelerinde mu\p.ffa
kiyetaiziikler!c sarsilmkcn. Lc
ningmd, .bütün p.rnizonu ve sa
kinletj.yle Alman ağır topçusu
ııun imha &~ ve ha.v.a ordu
larının dehşetli bombaları altın
ıla inledi ve itiraf etmelidir ki, 
y.ılmadı ve her acıya katlandı. 

• Alman tebliğlerine göre, ikmal
den mahrumdu. Ancak, birkaç 
aylik gıda maddelerine sa.hıpti 
ve sukuta mahkfımdu. Şüphesiz, 
büyük sıkıntılar da çekti. F'a
ıkat, tevcih edilen hücumlan he
men daima aralık arazide geri-
7e attı ve teşebbüsleri şehir va
l'Oflannaa bogdu. 

D)Moalro'IJcı: Kızılordu muka
"'ftllllet bünyesinin belkemiğini 
ttefkil eden bu müstnhkem mm
taka, asri tesisleriyle tlünyanm 
(dikkat Jile hayretini celbetti. Şi
malinden ve cenubundan çenber 
Jenmiş bulunduğu vaziyetlerde 
ffışkırdığı ateşlerle girme ve deİ
mıe hareketlerini önledi. Bu su
d'etle, :teşebbüsü al:amete uğrat
ıt:ı, 1m.r§ı i:aarrıızlarm çikanlma
sna :imkan rverdi ve doliı..yısiy.le 
.tntejik çevirmeleri yemişsiz 
baraktı. 

E) Siuaat-07>0l: Kınm, Berzah 
manzumelerinin düşmesiyle, mü 
:da.fa.asız bir aurtıma. d~. 
Bu :deniz üailnün. Xlman sav-
1eti ~rı:18!nd8: yn._~mıyaeağı 
kanaati hiikımdı, dar çerçeveli 
!idi. Hava tehditlF-ri vüzünden 

Fakat 31 Mart günü Jnönü ~ itila ile dolu hir ufku 
ınıul .. abil t.aruTum geçm.İ§ 'Ve .ist.ikbalc de nii.zır ve .baıkim 
düşmanı pcnşan ederek 31 Mart bulunduğunu söylemek .i.ı:rt.crinı.. 
günü i!k.,.""3.Illt ric'nte mecbur et- .lliiyük .llillet Meclisi :P..eisi 

miştlı:. Her iki sn!llu da '!'BPllan 
duruşmaları sonunda. 1..500 er 
lira ,I>ara cezasıooı malikUm edü
mi31erdir. 

Orketttra Şefinin &yor.atı 
&rlin Kamer Oriestram şefi 

Prof. Ha.na 'Wm Beııda gazete
miae şu beyanatta bulumnuştur: 

mişti. Artık düşman mağlup ve MUS'.l.'M"'A ~ 
tmhazim ric at ediyor ve 1s- ~döniimünü hünnet ve ta-

nınt tlnönli askeri tnrihimizin zimle ve bugünlerin aziz ~ 
ş.aJılı bir sayfasını 31 'Martı 1 chitlcrine şükrmı :ve fütihı:ilar 
Nisana bağlıyan gecenin saba- ilu:lıısiyle .karşıladıf;'UlllZ ıbu mıü
hımla yaratmış oluyordu. bırek gün, lşte böyle Ulu ıve 

Ebedi Ref At.ıı.türk ':Nutuk" §errl1i bir gündür. 
ta bu §3.IJı ~heybetli galibiye- fil' · r.' il1'U8im 
ti şOjle tasvir eder: Bugün Zafer ?lıldönüniU bü-* tün Hallrevlerinde 'büyük tören-

".lmıat P~ 31 Mart günü lerle kutlan~. lnönü zti.fe
muka.bil taaı:ruza ge&tl ve dü..q,.. rinin 21 inci yıldönümüdür. 
ımanı ~lüp ederek 31 Mart - Sabahtan .itibaren her !Hnlke-
1 Nisan gecesi .ı:ic'atc mcclıur vinde salahiyettar kimseler ta
etti..Bu suret.le inkıfilbımızın bir raf.ındmı :vcril:ecek konferanslın' 
savfası lkmc.i ~önü zaferiyle ile İkinci l:nörrü Zafcri!ll.İn mem
.imla edildi. leketin lmrtulm.nsı ~olunda ve 

"Efendiler, düşman çekilir- Türk tarilıindek.i biivilk rrolü ıte
iken Garp Cep1:ıe:i.i kıııınandanile barüz :cttirilecoı.tir. w Konferans
ı Nisan günü ccrt-y:ın eden mu- lan müteakıp HalkevJerinin 
habera.t 0 günün tahassüsa.tını muhtelif kollaruuı. mensyp 
.ıtesbit eden vrısiknlardır. O ta- ~çler tara.fmBan ınilli şiirler 
b.assüsa.tı ihv_a için o günkü mu- soylenecek, hrllk oyunları eyna
ha.bcrattJuı bazı telgraila:rı .a.y- ~a'k v~ milli piyesler temsil 
nen okuysc~ğmı: 1 edilecektir. 

"Sa.at 6.'30 .da Metristepc'den :Bu araCla okullıı.rda da tören-
gördüğüm vaziyet: Gündüz Bey ~er ~:wııaca'.ktır. Her sene oldu
şimalinde sabahtan beri sebat gu gıbı ..bu sene de m'ferin kaza.
eden ve dümdar olnın3ı rmuht.e- n1klığı ''İnönü" kasabasında. nu
m.el ..bnlunan bir df4;man müf- tıiklar söylenecek, t.ez:ılıürat ya, 

* Ev:inde beyaııııa.mads 200 
klc> eeeı- sakladığı .ıiddia'1iylıe 
malikemcye wetilen 1Blmim Kal
bvanın yapılnn dtinld1 ~ 
ması sonun&. 'bematine karar 
vırimfştir. 

_ .. ,,----o-----
iki tramvay ~da 

sıkışan çocuk 
.Bundan bir müddet evvel L&

lelide 14 yaşlarında A.bdurrah
man isimli bir çocuğun iki tram
VlaY .ıarasında \kalarak ezilip öl
düğünü yazmıştık. Hfu:liseye 
Cumhuriyet Müddeiumumi Mu
avinlerinden Bay Orhan Köni el 
kQymue w.e vak'a dtııtfında tab
'ldkatım bitirmiştir. Olüme 1Y8t,. 
man Y a.jarla wa.t:marı Bekirin 
müşterek dlldmtsizliklcri sebep 
olduğu 'tesmt edllmiş w her iki 
suçlu ha-kkında hazırlanan id
diammıe .Asliye .Birinci Ceza 
mahkemesine tevdi eclihniştir. 
iDi'kkatsizlik ~den ölüme 
sebep olın .har .iki 'V3tma.mn du
ru.şmala.rına yakında Daşlana
~br. re?.e6i s;ığ cenıih grubunun mar- pılacaktır. 

ruzlaıile gayri muntazam çeki- ,-------------------r-
liyor. Ya:kından takip ediliyor. 
Hnmidiye istikametinde temas 

••- Bundan kısa bir müddet 
-..eı soğuk bir günBe T\irk hu
duduna geldik . .Hududu geçişi
mizde gerek polisler ·\ile ,gerek 
gümrük memurları bizi çok iyi 
lı:nrşıladılar ve her kolnyhğı gös 
~- Babaeskide biraz ge-
~ktik. Fakat artık X:.Jrkiyeye 
geldiğimizden memnunduk. Çe
tin bir ~uluktan sonra niha-
~t bir kaç gün evvel İıJtanbUla 
Vbıl olduk. Istanbul kapalı bir 
hava .altında bile insan& biltun 
güzellik ve ihtişam.mı lıissett.i
riyor. 
Ankamyı son derece mükem

mel v.e modern bir §Eiliir olarak 
gör.dük Ye biY.deki. 1e.ıoiri büyük 
dldu. 

Bize Türk musikisini dinlet
mek için <yapılan da.vet bbi .aon 
derece _memnun etti. 

Bu aqam saat 17 dl tekrar 
lir konser vereceğiz. 

Orkestramızın adı bazı gnzo-
1ıtlerde olduğu gibi Berlin "FiJar
monik Orkestrası değil, Berlin 
ltamer Orkestrasıdır. '2:l kişi
den mürekkep olup btınden :10 
sene evvel iı:urulmw,tur. 

Cumartesiye kadar fehriniz
de alıp Tüik musilrisiie ~Akın
dan meşgul olacağım. 

F!eb"O! te~"~b 
'haşladlI 

.Ele'ktıik bulunruıyaıı ev~ 
Bo"1ge hEıe .Mfu:lürl~';U tan:Wn
~ vcr.ilecdk olan petrolün .tev
zıutı.na bugünden .füha?'.en bag
lunnııg.tır.. Tevziatı ba.kkıaliar ya
pacaktır. 

Gelecek ay )ı:ıpılarak ola:n tev
ziat ~in bu defa oklu.,,.0-U gibi ev
lere petrol kanı.esi dağ-ıblacak
tır. 

Orta Okul Öğretmenliği 
müsabaka im ihanı 

Orta melif".,.,. -:,.,,.ı~J·· ı· "'''''fh ~ ı, ıaan, 

ıınatomatrk, fen mualli::nlikleri 
için şehrimiz yüksek öğretmen 
olrufunda. ve ..Anıkıarada Gui 
'l'erbiye .Eııstitü.sünde illl. muaa
OO:ka İnrtihanı a.çılıca.ktır. 'lmti
Juı.nl&r haziranın J..5 .inde a~ı
yacaktır. Mürao:ıa.t .müıddati ma
yısın 30 una. kadardır. 

Kukanç.lık 
yiizündea 

Fakat yoksul kelimesi hiç 
hoşuma gitmOOi. 'Bunu k-ulları
mama1ıyız. Y oksulda.n m.*-sat 
ka.7.anç ve ~mı.işet darbğı de
mekse yanlıştır. D, roa ve ça
lışkan gcnçhk tifüıriru lru.lktn
mruıyız. Y oks:.ılun manası b.!fi -
kadır. Türk genç1ifinin bir :fı.L~ 
mı darda, bir kısmı bolda ol -
bilir. Faku.t yoksul ohnnz. Onun 
bir milleti, bir Milü Şefi, :ve biT 
Partisi vardır. Böyle b?r genç
liğe yOksul denebilir mi? 
~vwww 

llir mektep rniid~
.riine lşten eJ 

~·ektDınii WJ 
Görülen lüzum üzerine Sarı

yer orta'Ckulu müdürü SaTJ Gü
~ işten el çekttri!miştir. ldn.
anf Vekilleti müfcttiş1eri '1:nhki
lkata baŞla.mışla.rüır. Sım Güve
nin yel'iııe Beşiktı.ış orta olma 
ıtür-k9e muallimi Twl;Ut getiriJ. 
ımiştir. 

Sehtdiye tahsilatı 

ve faaliyet yok. Düşman bin- , __ _ 
lerce maktülleriyle doldurduğu r 
muharebe meydanını silahlJn· 

Mezar soyuculan 
bir boy., ŞarloYad bir bıyık, 

~mer bir çehre ve arkadaıı 
b-u"Duın tam teırısi 

mıza tc~ketmistir." Uzun 
Garp Cephesi Kum.anrlrı.nı 

lSMET 

Bu turnemizde bizi en çok se-
\ N.indiren ;cihet cReisi.cUmhur 1s

met lnönünün Ankaradaki Kon
serimıze şeref v.ermw olmalnrı
dır.,, 

İzmir, (Xeni Sabah) - l')ın
d:an iki giln evvel Yrukup iFJmli 
bir gen!: 17 yasındaki ka.rıeı Sa
fa.deyi kıskançlık yiizündetı bı
çakla aj;lr surette yaral:ımıilJr. 
Badıi.se şöyle cereyaıi etmiştir; 
Ywrnp bir seuedh- evli balundu
ğu kar.ısı Sa.Lı.dcnin b.1§ka ~ 
~eklerle münasebette bulnRdu
gunu ha.bcr almı,,<ıbr. Bwum ü
zerınc karısını takibe ha~lıyan 
Y ~kup 'Safade3i evvelki giln !z-

İstanbW Beledyiesi Muhasebe 
1Cridürlüğü 1 ha.ziran 941 ta.ri
hindmı şnbe.t ~esille .kadar 
9.2&7.400 ıına. tahsilat yapmış
tır. Bu tahsilat ımiktan g~.en 
ftlle &y~i -aylar dalıilinde yaıpı
lu ıtahmlattan 200 hin .lira f~ 
ladtr. 

Belediye MnhaaOOe Müdfirlü
jüa.i.iıa :mali sene b.'\Şlllil kadar 
daha .iç milyon lit-P.lık tnbsnat 
yaıpmaaı ırwm g~. 

Bu -zafer :ve muvaffakzyet ü
~ Ebedi Şef Garp Ccphesi-
mn ..mumffcr kumandanına şu Eg<!!" bir filim kumpanyasınn mü• idi. Suçlularla bir munU\.'het,i ol-
telgra!nameyı çekiyor: rııcant etm~ olsulrudı veya bir si- matlığı nnlııt dıl,.1:nn sonra dogru 

"İnönii mulınrebe mey<lanm- nema Tejitih'.Q onları gonmı, ol- söyl."yecegıne •emin etti Ye vak:ıyı 
Ha Metrist~pP,de &.ırp CJer~lıesi .,aydı me)ıur Duztabanln Bastıoa- anlatmaya ba;:laôı: -
J{mıımıchın Erkünı Ual'bive'i :.U- cu~n benzeri.eti olarak nngaje eder - Ben Tophanede .Esna! lkahve-
mumi~ e !Re:si ı:ısmet ~~'iL' : bu surcUc bir hayli kazanç temıo sinde yotnr kalkarım. Dlr gun bu n-

"Büfün taı ihi alemde, si- eylerdi. dam gelmi!ı beni bulmus, l'Eyul.ıd~ 
'Zİn lnönü meydnn "IIlUharebele- Ya,şlısı seyrcklcşnuş ııaçlarıaı demir getirezeyiz diye paznr1ı .. -et-
rinde den.Uıtıe ettiğiniz vazife zikzaklı iekIUle yandan 'tar.ım.ı,,, mis, bcs liraya. 
Juınar ağır vazife deruhte etmiş hlç makas :rüzti görmem4J bıyıklan 'Pos bıyıklı Uıti;Jar ııuÇlll iMmea 
kııman1anlal' enderdir.. ~lilleti- ağı.mı Mctn kapnmıştı. :Vzcrinde '1Ltlldı: 
mizin istiklfil •·e hayatJ dahiya- rengi kaybolmuş bir tulum vnrdı, - Dı!Ukaı:ilı ben ae beniber miy-
ne idareniz ettmda. şerefle vazi- Çıplak ayaklan tabnkalar hali- elim ha! Söyle bakayım ıanlamm. 
felerini gü:'C:Il kumnnda ve silJ.b ne gelmiş kirden shnzjyah blr renk HAklrn 'Slrasuu beklemesini ihtar 
aıirndaşlarınmıı kalb ve sami- alm§, parmnldarının hareketi bel- etti. Şahit kesilen yera.- apletma

mi_yet"ne bü}tilk emn"yetle isti- li olmasa çamurlu bir kundura la ~ı: 
nat etıiyortıu. Sir.ı omda. yclnız giymiş zannını vı!rmekte ıdi. - Ne sQ.ylüyordum pumı.. Jw .a
at~ değB, n1illeün miikfu, Ark~na gelince; bu YllllOR dam bcnı .bc!W?mis Eyilbde. Or-a
talihini ile ~"' lstila altın- k~disindm ıx.ı altı sene küç\ikttı. dan aldık aemirleri, ield1lc 1\ınduk 
da betbahl topraklarımızla be- Esmer bir çehre, zayıf bir vücut, laya. Köse basında an~ dur-
ra.her bütün w.t.mJ bugi.!ıı bil- uzun bir boy. ŞarloY&f't bir bıyık:. ck.ırda ve bin b'n bereket bes llra-
tün mGntehal.ı.rn.a k.adar za- :tşte mezarlıktan demJr parmaklıll- 1111 verdi. Bildiğim bu ltadardlr Re-

>M:inizi tes'it tııdiyor. Düıtmanın ları çalan iki hırsız il Beyimu. 
hırs ve istilfun ::,."'im VP. llmn.iyeti thtiyannm ıntbı!mst olmathğ1;1m- - Peki bu i~ o:m ~ ~ 
nizin y:dlçm ikayıl:>nna taşıru laşılıyor. Genei ise Wr çok defalar dı. beraber? 
~ hurdalriiş oıdu. .Naı- feleğin çenberinden ge.'lcp geçmiş... Şahit pos bıyıklı admm ,.alı:ardan 
nımızı tarihin ıkitLlıei me!tdıiri- Mahkemede seyyiabm saltlamalc i- ...tı süzdü ve: 

.... 
Ber9amada 

..nıirde B.alc:ılar sokağında başka , _________ _ 

bir erkeıtm gezer.ke:.ıı yulta.lıuıı~ r ~ 

Maskeli haydutlar ~akup hemen blçaj;'lilı ı;ckmiş eni Sabah 
f d ve karısının üzerine nıtılanık ~~~ 

)c:ıl(a an ı dört yeı'inden ağır surette ya- ABONE BEDELi 
Ber.g::!!!ıa, (Yeni Sabah) ralım.ıştır.. 'Bu &rr.ıda Sa:faclenin 'Tllktcı,,. .Mne1ı1 

Bergamada Koza.k na.hi'lMıll;nin yaııın<.laki erk"'~· k iJ Sa-•"' • ~-- ~ açmış r. HNl!LU< 14911 K"f. 2700 Krı. 
o.,...3ğıb.:yli kf~yünde Mebm.ct oğ- _.:Sacllnue hemen hasta.ru:uı.eyc :kaldı- -e AVLIK i71C> ,, 1-460 
lu Insan GürgUHinün gece evi- Lu Ştır. Suçlu yakahuı.nuş ve "I ~YLIK 4GO ..eoo " 
ne.giren ıve 200 albn lira.sile ba- halramda talübata ba§1an.mın- ., AYLIK :ıao :: 

380 
" 

zı !kıymetli eşyasını ıwrla alan ır. " 
maskeli adamlnxın ayni .ı.öycien Lastik çalmı~ 
sabtkal.ı Hü...qcyin oğlu Kfımn ~ 
Çullu ile Ali Bo1Jrurt oldukl:ın Sırkecide kamyonculuk yaımıı 
~hmşt.ır. SuçlW.- yakala- Azizin yanında çalışan Şevket 
aaraJc adli~ teslim ıedibniş- fsimli bir ıuenç Azizin hir otomo-
lerdir. bil Iastiuini çalarak 200 lirayıe. 

----- • 1 satmıştır. 
• ..suçlu .Sultıı.nahmet .Bir.inci 
ılnşaatı t_.aı--·n Sulh Ceza mahkeme:;:;inde .3'1Wıl--ı ·u , l"" bn dünkü duruşması . sonunda 

TAKVJM 
.K.Mıas J45 GOJ-.i Sl AY 4 

{1361 1 
.enıeı Nİ8aa 
14 

1942 

1358 

Mart 

19 
'tevkif edilıni§tir. 

köy1er T .ev2ie tabi ma!lar <--. S ;!!- 1 ~ 
Jmıir, (Yeni Sabah) - .Di- .. v8a.!~~~tar bir kaynaJc+..an 11.10 S-45 9J9 ..___.. 

kiti be)....;_~- ktl oşre~~~ze .göre Ticaret Ve- --
ze .......,,.. y:ı an .ld ıt:öy kfilet.i tevzie tabi .olan ith~ul.. 6.43 13J8 16..53 Y-.tı 

yerine Kız'ılay Cerruyeti tam'fın- ·~ 
daıı veniden inşa. ettirilen Jn.ka.. eşyasının azami bekleme mild- Ak.- ~ -1-k 

ne kaydeden ve bütün milleti çin b c Y h u d e yere yordu. - Hayır Eeyirnu ıyııı. -. ecem. 
hakkınmla eb<>di mhınet ve şük- "Faknt gelen vuikal8'!' tamamfyle ~ bu adam. 
rana sev.keden büyük gau ve .aleyhine çıkıymdu. Nihayet p.hlt- Dava dlec-r {:ahJUerln eeftıl kJn 
-za.ferinizi tebrik cdı>rkcn üstün- lPdn dinlenmesine ge~mli. ntı: ôla- lııaflta bir gUne bırakıldı. !kı me
de durduğunuz tepenin size bin- n.1k dcıni:r pamuıklıklan nakleden artık .sııçlusu ~ laiinde 
lerce düşman ölilleriyle dohı bir genç ar.abacı cliı:ilcndl. Bu henüz CÇJpl.ak ~ ~ ~ 

ya ve Met.epe köyletinde iıışa.at detini üç QY olarak kabul et- 12M :.1.33 9.29 ı.oı 
' ıUhayetıenmŞ::ir_ Yalnnda ma- mi~r. -·~'..Jeti -ık ,.1.SJ .. -3.4_21." •• 07--'ti .... 01 __ v._ .. _.~u .. 

hıilline gidecek bir heyet tara- muı.uı n ı ayı zarfında 

m<ivdaıu şeref seyrc.ttirdia k-ı- ._1.~ ... 1D_.y.,ıı;8ı:ıilli1Nlmiiiiiıilıda.iblr-..ııiiiRum--çocUlu--..;;knrido;;;;;,;;;;;;rdan;.;;;~u;;z.a:;k:;:lıı;:sıı>=..:~:·ttf\er=;· __ ;11 

-_ı__ _ı.ı:.. 1---: • '- t' _1 _ ı..... tevzi edilemiyen malların banka 
-~ TJ.~Y eo\l'--ının •& ı ,u.uu- "'"' · . ,~..-.3. • • m ~.Yeni köylere O- LölZl, 41 uıycsı ve sıgortası gibi 
"f&C1k w: Kıw*mn &öyl ~ den 1'.masra:flarını karşılamak ıibere a ıt 'w gö~ ~ 
açıkta kalan halk erm ek ~ mallanıı .Ji_yatlanna Yibde ~ &ell'edilıme6hı ime 
s Ur. yer~ bır buçuk nisbetinde bir zam ya- olurımm Ye ~ .meıfulb'et 

pılmamua m=acie edllmiltir. ll.!k:aha:•::_ı _:iıPh~=·~-------
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(Bıı ta.-nfı 1 :inci aayfada) [ 

:zunı~. ef}tn~ dı-
ôhınn ~. 

Büyük Deniz 2'1nha.retıcci:Din 
·caı · 

!Benı, .31 (A..A..) -tlsviçre (B:uı to.rafı 1 bıcfd$) 
gazetelerinin Bcrlin muhil.birle- zan imrendiıici valileriyle Jarr-

.:r.i pazar _ pa;.artcsi gecesi N r- Ankın-a, 31 (Y~i S bah) - 1 l ylh~sm:ın maddetine göre bu dev ~'inrn bazan gi~ ve b:ı~ 
vcç sahılleri açığında ce.."e,Yruı-c- Dağıtma O si kadrosu, Heyeti en titü Anl ara Dil, ~arilı, CQ - itarendirlci vaad!eritle .ka:r-
d n .deniz m1tl1a'rebesi hnkkırlcV... V ekilenin tasdikine arzolunmu - ratya li'aki..~ltesine ba.ğlt olacak &ması şaştlaca.k 'ilir §eY de-
W.Siliı.t vermektedirler. tur. Önümüzdeki hafta. tayinim• tır. ğildir. Bu a:rbin tarihi y.azılır-

.Kafile V\ttli tJtr ya 1 tr. ürü i- Ensti U: ün vazif~ eri Tiltk kcn Ankara mııhim bir m ki 
tında seyrodeı:ı bir Amerı ka.- fte Sümeroank 1 lı lir .fuavmi İstiklal Sa' aşı, rrork iııkıHibı ve .Askeri mcsclcltt · a:ı ede ir. Sinir harbi hiç 
filesiydi. Bu kafile ciddi 7.a- C.Jabtrnı tayini SÖ)len yor a da. Tilrldye Ctlrnhuriyeti rejimi c· M. Flatdıer Prn.tt, Mtınn.:ınsk- bir tnrafta Türltiyedc olduğu 
~-'-- - hı henilz tahakkuk etmiş bir şey --~1A k-..1-- · · hi bir ı ~ .ı.u.:<ı. uırrnmamış ve yo na. =ı<&l'l d JıeI" tlli... t:a!ki ..m gcn:;ı. uw.u- şı ~ ve ç 
devam C<kb tir. Bmıunla be- yoktur. tırmalarda bulunmak bu konu- ne Rus ıkuvvetl · · çık:mıma... yerde Ankar.ı.daki kadar . OOl"nfş 

be .Am k . . .. Sanayi heyeti uhd de bu- ·ı ı b ..o-· l'a r an ı l~ mı gow- lara ı g. i elgelC'ri ve v yı::ıal:ı.- sı h ında Nevyork Post gaze. ve ince eritr kahır, tertipler, ta7 
ünd. Alın h l!lnmı b..-ızı '\.a.zife v ;-ı hıyct'e-

n en ayınnıyan an ava rin la. tına 6 ·si crrıvi e d vri rı topluvara.k kütiiphane VE:. mü tesinde şu satırlan,.yaY.ı~ r: yiklcr, tebrıkler, ıl tısatli kolay-
kuvv tl rmin kafıle gı... ı 1..cler vücuda getirmek , c bir R u.d ... nn dn h:ucl:ın .d'):Z,....v.a lrn tc!diflen ve hı 1vata mürn-. hal .. -a •• da ıbir •·a.r.n-nar.ıe hazır- "' .,_,. -J· J 

Jcre varmadan evvel ona katı lan ıştır. Bı.aıa göre iplik ve n f.iv k_urına.k 'l'ilrk i kıl.ip ve ~o·y~ k..'i.dar il~·l~elcrini ca:..t ~iş s kıllen O'Öriilmemiş- ı 
darbeler indireceklerini ümit et- -Jırnmı m mleket 1·,.rnd~ ve ...ı 1,.' ..imkansız4l.d_ dotmcme~. o. za- tir. Türkiyenın izzetmeisıni ke-cl ted' l kumaş gibi bazı ipt' ai nıadde- ... "·u - '1 _ 
m { ır er. lerin sanayi er-ha na tevzi ve şırıdı tanıtmak iqin dersler ve m cllerınd tupta. k:incı bir ruyan bu mücadele ayni zaman· 

Dıgcr .cihetten kafilenin bü- lu konf .. ,...,ns.''"" vermek h~ t.n ... ıu· · lima.."1 'e çüte münakale h::ı.ttı da muhariplerin ona taarn.ızdroı 
yük Alın d · k tı · · maddelerin sa.tun işi ve kontı·o .... ... ...~ ..,,. ...... 

an enız uvve arını Y":ytnl"r~•a ~uıurun.ı.·•·tır b:ılunnc.:ı.k oL'.In müttefikleri Al- "ekindiklerini cr&,ter'r. Hollan· ....... ıad - Berlind JSl:kl Ofise bır.akılmakta.dır. ... ... ... u ~ :ı .o 
o,.... ıgı e anına- * Yann Mecliste 'co ucrulacak filnstitü bir ilıtıi da~ ve m~ara 4ka.rşI 'ldnci bir kıt'S: _oop da. veya Iralan istiüı.sı için yal-
ma~tar t!1;;m_ I\ruvaz:>nı" '»-u.. Tür.k !nkılip Tarihi E stitüsü yönetim kurulu olacaktır. ~!erdirh~rnca.k. mı.unda ol~ 1.1ız askeri bepler ileri süriil-

~&UL. "' ~u ------------------------- "vıu mQf)se de kuvveti rzayif olan ve 
Londra, 31 (A.A..) - !ngiliz co'?Tafi d ·tib · 1 b 

Amirallk D..ılresi, Naiad tngiıtz 1·nnı·•ı·z h 'tcl!iS'I M ıco''S ~Göre gün biırinciT~~e ~~;,;:ev~İ 
hafıf kruvazörfüıün batırıldığı- y M U , '" Mo~ova ~ . .Almanhrm j iigtı.l eden bir devlete knrşı ay-
nı bildirmektedir. Na:ind kruvıa- batı şıınrul ceplıesınııı muhtelif ni tarzda hareket düşünülemez. 
zörü Dido sınıfından 5450 toni- noktaları~d~ S;?vr.et hatlarını lluharjplerin tek Wnitleri ikna 
latoluk, 1939 da. denize indiril- 11_ • "l ı· yamı~ ı~ ~yük ga~er suretıylc Tilrkiyeyi ya vaziyet 
mlş hal'if bir krırvazöfdür. nl f yar ıra an (Dat ta•afı 1 tncl iı YfAdlt) sarfettikle.."Ull soylemektodır. aJmağıı razı etmekten ibarettir. 
.,~ A n ··-u.. :ar ta _,.. ederlerse, bunlu da müessi:;ler ntır ~ı wu.ı non :ııı r 0 ;zl·- .a~k ,,,,.zı.r"rl"ı Bu cephe!lİn birçok kesiınla- Türkler hulya nroCtinde lcOf:;llUl(}ık 

Be lin 31 (AA ) D .. ıı .... ~ ıcc. •• .,, ~ ~ m. ecllsine .mfunessillerini t.önder- z-...,.,--
r , · · · - uşma- ~· rinde mddetli .savıu;br cereyan lan içi., ne vaitler ve ne ele teh-

na ka:rŞı ya:>Uğı bir s~erd n ge- Landr.a, 31 (:A..A.) - Bu ..ak- miye şa.ğnlacaklal'dlr. Bu tak- ettiği, fakat ıMnwıların her ta· ditlcr muessir oluyor. Ti.ir.Jtler 
ıi 'dönnu,Yt:n deniz yUzbaşmı ş:ı:ın İngiliz Mtiliye Nazın tara- dirde b~at bu iştirak bu devlte- rafta zaptedildilclcri ve bazı yer- devletin .kurucu,... tarafı-..Jan ı 
:r;, • ...ı k affı ı t ler için bir1rk ftzası dlmaü{ taah- 9'4 uw 
.ı:.ıı.wrass cıı ço muv 1.1. vYC fıııd.Jn bildiı ılcn rakamlar, bu- lerde piısküriülerek !lirtr kayın.. bıı:akılan esere d:U a sadık ka-1~---- d : __ , ... ık d ,_ hüdunü ta2JJ.lnın1In etmic. olını- -z:.- r- · 
~an enu.-.s.u.ı uman anuıı.- gün biten ma1i sene içın vergi yacaktır. ~ lar verdikleri .söyleniyor. Bir lıırak hiç bir emperyalist ~ 
.nndan biridir. tek sa.vaştıa. 300den fazla ALman ,,.;H-,.,..üyorlar. Bütün istelderi 

Pa~1fik't 
tahsil.Atının 2.074.0DO.OOO ster- ı Bu arada yani şimdUtinnazik subayı ve asker:i.öldürülmüşt.ür. ~Ü:rinde olanı korumaktır. Bu-
1in V .... dıö-mı y· .. ~; b;a,.e talı devre içinde, Büuük Britanya 

e .... ~--~, ~ ~""' • Hnidistanın kont~l ve miidafa- Tokyodan şu malf.lmat verili· aıun iç.in de hiç bir vait onlara 
miiıleıine nazaran '28.000.000 asına devam edecektir. yor: ":Iapo?y~ s~ıret Rus- csaa gayeyi .unutturmuyor. Son 1 
fa2!1aiık ka.y®ttiğini 'göstermek- Sir St.ifford Crippıs, sözlerine yadaki ycnı b~~~elçısı M. Nao 1 çekiJ meler T"rklere mamleket
tcclir. 1 şöyle dcv<tm ıet:miştir.: take Sato, dun ogleden sonra 1cnnın ileri mevkideki durumu· 

Bu senenin masr.af ycltiinu 1 Hint milleti yeni hükfrmctin Kuibişev'dc Soyyet ll'J.ri.ciye ko- nu kaybettirmiştir. Bununla be-

tesi: 

:r.. zan: A. C. Saraçoğ~ 

ir ·"''"tori-· ~~ t..;.ı..ı; g:m 
da (12) ~ ~ğmı 

Lir !l.1ll gam< 

- I:ö. eee f.or ':in çh?ıdiye' 
~ ctimizd3 dta:ydedll-. 
me:ml{}' ibi:r • c tir.r 
Diyor. 

Gençler.im.izin spor rekorları 
hepimizin göfrsümilzü kaba.rt;ı.. 
yor aımu:ı.. toriğin arkasmdau 
difpr dn böyfo pa.lıa
lı rekoru kınnıya kalkışacadr· 
im ve hA.tta lml1ru dan mu
hakkak olduğuna göre bu sou 
çeşit -rekor karşı.ı;mda bütün 1s
UnllmllUlatın n o ık 
şöyle dursun, bil, 1ds somm1lar 
caikları muh kkaktı:r. 

"Tocl~rin dILi (12) lir ya fır
lımı§Sa mahut Çuıg c p amu
tunun da <' ·rti be . tı ı ra a, 
kimbilir, bclkı de <... f la na 
sıçr...mış d ktir. O p • ,m, 
daha g~ yıl 1 n buluııa
nuyor diye d niz ' d mlıh oı du. 

(Baş tıarô.jıJ. ıinGide) 
Bcş__gün silren şrudeUi muha

rebelerden sonra J~po lar Çin
hleri oldttkla.rı yerden çıkarma-* Savyet serar ti bu akşam ğa muvaffak olamamışl.aııclır. 

bazı hn:ı;> fltimlm-i göst:E:nnek PILIPIN&E'RDE: 

haı> !nM~n.n da Ciaıhil olmak teşkili için herhangi. bir. yavdmıa ~S:r ~u~vini M. Vişinski ile r :ber her taraftan muluuiplerlc 
üzere 4.776.000.000 olduğuna lüzum gördüğü takdirde mem- goruşnıüştür. çe\Tilen Türkiye .;;detii .ma:hsur 

Bir çift Torigın (1.! ı lıra gi
bi, şimdiye kadL.T, ı ,-tı emış 
bir fiynUa alıcı bulmasınd hıç 
§Üplıe yol· ki za.ma.nenin p halı
lıiı kadar marbn san az'zl -i de 
rnühun bir fı.mıl olmuşt.ur. ls
taubulda, balık l n, 1xı 'ıl,çı 
kahvelerinde alıko; :ın ..sıkı L r 
PQy:raz ti mi balık 1;),tU..n 
daima fırlar. D - r ta "'run. 
Her cins b:ılığııı olJ ığı.ı g. i, t.o
~·ğin de pqyraz hm d tu~ l
muşla.ı1 ma.kbaldür. J t.e bu ki 
sebep yiiz;.indcn son güu ie 
bütiin balıklar arasında umk 
fiyatlar.mm da yük li . .i~ çaş
ına.mak lazımdır. Fa1 t bu yiik· 
selisiıı (12) liı:a:s; a ıkaı-.12.r var 
mnslnı .ızah .m~dildi.!r. 1 ııı 
bir kilo sığır et.inin ( 16()), .kem 
,kadar kUY.u ot'nin ( 100) kuruf}.;l 
Gatıldığmı cr.>ı'Cll hahkcılar: 

W:ere batı erlmn ile ga.zetecile- Amerika lL"l.tıbıye oo.zarctinin 
nunlukla mttzaheret edeceğiz. ""*J.LeDingrat bölgesinde ve :b:i.r haide. bulunuyor. Türkiyenin 

g6re önümüzdeki sene için büt- Hiu:fü.,tan liderleri tarafından -Star~"Ya: ~n ~nda..-Rusln- nefes almakla zorluk çektiği ve 
ce açığı tam '2.702.000.000 dur. hazırlanacak anıyasanın mu- rın faaliyetı devam 'd:mekte ve hı·" •:.. °'""-""a emnıyet .,,..d 

- Toriğe "De~ııa Kuzu.r:u" 
derler; madem ;ki ~n.ra kuznl n 
.ateş pa:ha: .. ına atıhy :rr, biz de 
mc-slek gayı •i'" · ip .u "De7a 
Ku:ruları" nı .' ye ~ 
misli görül:nnınb bir p.ahava çı· 
k.'U'alun. Diy ~k -zer !h 1stan
bullu; karşılıldı mnda var n bır 
meslek gayretinin kıırbmı ol
muş bulunnıasınlar. 

:ri davet ctımistir. ı· tebliğinde, Manı .. e üssiindeki * ~lcerlik tedrisatına ehem- ıAmcr.ikan istihkiı.mla~nı.~. şid
ıniyM. verilmesi liıznmu Lir.e \le 1 detle bomb.wdnnan ooıldıgı kay 
Ortrun~1tte'tıler "mlldil'tlü:klerine .dolunı;ıaktadır. ~a~oı,ı topçul~rı 

Kueenmal\y 
T.ransitlantiğinin 

hareke fi 

müstahkem şehlrlerle-Ahnruı 4s-- ~ -"Uit· -uı.' '" ~ ... cme-
va:ffaJoyOC}e netlcelencecğine tihkrunları .. ~~,m- k-todir :ımökte haldı old14,.-ru J.olayca an-
gü"\'etlle !inanıyoı um. 3""l"~e · "la.,.c;tl1r. 

ta.mlln ed.lmiŞi:ir. ~erııkan mcvzılennı .gece ~n-
. duz bomb ııdnruı.n etmektedır-

HindiStanın mudfiMS.ı, tam-- Vakıa her taraftan kendisine 
rtIBa karşı dllnya ımüdafiWl91Il:1 Kahirede btr srğma:kta emniyet wrici sö?Jcr söylcnmış-
dahil -O!arAk telikki ~eeektir. 4 kişi bozuldu tir. Fakat Türk idarecileri bu * lnhiS:U-l~r tdaresınd~ sa- ler. 

bn .alınan ıııh~sar madcl<.'le~·, be- SUMATR.ADA: Başkumanda:run icra komitesi sö~ere a!danmıyarak ve dikkat-
dehndcn ve.rgı kesılmcmesı Ma
li~e Vekalc ince v'ilay~tlerc ta
.mim ed lnu tir. 

IUo,Jde.Janciro, ı31 (Ar.A.) - fIBası olara:k :vaziyetini mtıhafa.• Kahtrc. 31 (A..A..) - Pazar leıini daha ziyrd.dc atttırm:iı:k bir 
Asker :yüldü İngiliz Kuoenına:ı'y za etmesini teklif ettı1t. Ayni günü güpegü dilz kkanderiyc- siyasi -dirayete malilttir. 

:mı:mnnda Hinıd:istnnın -bir ımüm~ de verilen bir tehlike.. işareti es-
Tokyodan bUdiıildiğine göre, 

bir tuğgcncr&l 'Ve bir aıb :y lku
-ma."l\1asınd{' ki 000 kınlar Hol* ıMaaxlf Vekaleti Başmüfet-ı h.ndalı askerler .Japonlara tes

tişli~lcrioe .müfett dcrden .ı. ~. e- Um olmuslru-dır. Bunlar 'Smnat
mettin Bora ·Ve Hıkmet 'rüı1K ~i son .. a.n ku":'VoUeıi-
tayiu edılmişlcndir. Wr. 

yolcu gt>mislırln Rio~nn son ge-1 silinin harp..dtabinesi iuıa.sı -0la- .nasında yalnız lOO kişi iciiQ.p Tütklerin va.z.iy.eti tamamiy-
çişi etrafında yapılan gUıiiltiile- ra:k tayin.ini teklif eyledik. Harp edecek sekilde yapılmt:ş bir umu le açıktır. Onlar herkes~ iyi;.:ge- 1 
'rln ~ııkil tedbirterini 'g'izlemi~ bittiği za.ma.ıı, yeni dünya niza. mi: sığına.~a iki bin kişi :dolmuş- ~niyor ve taraflardan birine il-
rnutuf olduğu sanılıyor. Bu ge- mınııı kurulmasına Hiridi.Suınırl tur. Hiç bir· bmrtba dilşmemiş- hakla kaybodcceklerinin ka- i 
minin hareketi hakk.nwki esra-

1 

da 1·ı.ı.ı..ft·~= "'"n, Hint""""''"-~..:n zançla.rından pek fa7Ja olacağı-

(12) liro.ya bir çift tor..:ld ••• 
Artık (19'12) scnesı J.stanbul

lular rasında, Jı r.bın ..ttçünt'Ü 
yılı, ynhut Japonların R fiği 
istilü 'ettilden sene diye anıhıu
ya.ca.k, mtihaı~: 

'* 'Y! cı m1ct tzbii1:ttinc itk Ha.:ber vcıildiğ.İne gOI'e, Bir 
giren B0tuh1 .Lutfulbı.b dghı ı:.:manya b~l:umandanı Gcn~ral 
Abbas Türk va.tanda9lığ.ındnn .MekB3mlr, Çunglı:i11g'i ziy.ııret P. 

~.n1lıın tır. Jdf!rek oraCla Şang '.]{ay Sele ilq 

9~nı.ıu ·•ı.• · ·u~ tir. Sığınağa gtreiılerden 4 kisi ...... _,_1;~1· b.li ı B .. k 
-n ::m11h"4: ........... i'"''"' "'·'---- -.:ı. len' ..... .,.,.a -ıille~nn· -u~---..1.... ..ı tr.:11.ö.la l yor ar. u~..ıne a-
hi ıu~ "'~ ~ı ·wu ~"A .... J 41uuu.a havasırlıktan boğulmuş bayılan d ol · tl · 'ht t dü ! 
b~lere rağmen Rio~ ayrıldı- ' yer ~ar?1r. lar'.:'Ve ölenler cılnroştnr. ar n.n vazıye erı 1 ya ' • 

- 'Bir Çift torrğin (12) liraya 
satıldığı scno.. diye yadoluna.
c~ttır. 

gı çok kısa bır zaman JUUd. lifler :redd ildiği tnkdirde ha:rı nck savılabilir. Bu hareket ha-

* Ankera '"Beiediye f).fi>eliıi görüşt:ü~nson:n Gener~l.-Ş ng 
'b 1 ·· ) t pl C.:'\k \le ICay Şelr' m emn a.itmdaKı kur· 

_ . zarr.-..1... Teklü'Jcr:n uz açıktır. Bu tek rüstlük ve taclfsızlJ,ğa bir ör-, 

yabıncı nn.emlelrotleıtje duyul. ötmeden .hiçblı-ş..~ yapıla.nuy:n eaktır. Bugihı eöz söylememi~ kiki .dur.um unun mükemmel tak 
mufıtur. oaktır . ..Ben bu ıteklifleııln c-0ğr yemin etmiş olruı Gan:di toplıın- dir edilmesinden doğmakta \•e 

Bu işıillmemiş rekor l..~:rP.ı
aında Fiyat M ırnk:ibe Kom y<>
niyle İ®C 1.Hidtirli.ı.:,nunün m "ı
lealannı ö ~TCIUnCk g çekten 
merak gıcıkk\yıcı bir mevzu 
olur. 

yar:ın '" 1 g . . 0 ,. ıa.. . may başkanı G-Ontr::ı..l 0 t'I ·Nl ile 
Ankara B lcdıy sı 9 ,2 bntçesi- uır:ıın ibir müzakere yaWıııştır 

. d fa olduğuna şa1uJan .kani ıbulwruyo· tlda bttlnnmmiı. Kongre I\ı.rti- yarın akıl ve -mantık yeniden 
Amerikan mılli mü a a l'lli1l ,-e '"nümlirıd.eki günleri en si lideri Dı:?tiU bu akşn:m eripps ..dünya üzerinde hüküm sürme-

nin tetıakme ba:ı;uy.a.cnktır. Ri •Uı. • ·, om marın.emes borÇtarı büyük ümitle karşılıyorum. ile görüşecektir. Garı.dinin ya- ğe başlar ve harbi bitirmelc tçin 
V~n:gton, 31 (A::.A:) - 'Reis ..:.M. GrJpps lurp hakkı.oda şwı· rJnki t(>plantıda !konuşması bek- bir ıı.racıya ihtiyaç hasil .olursa 

:(Baıf tarafııl ·nei yfada) 
liolla:rdahlı:r .ta:rıı f.ından düşü
rüleı 4.ay~lor bu ra'kama ka

..t:ı.lnıa.ınıŞtır. Alman ve ltiı.lyan 
t.ayya.rCleriniu tn.ht',ip edildiğine 
dair 6huı lu;gJUz ~b11ğleri )'e

"1ı.\1nu 9.542 tn:yyilft'y-e varmak-
tadır. 

'Rus tebliğlerinde tahrip edi
len tı.ıvya.releıfo sayısı 9'bin ı1a 
1Q bin <>la.r ... k go ttrıhne"ktcdir. 
Japonlara " ·nce t.ayyBre ka
~pi<tı':ı 026 ihr v üttfil'ilde
t±n rcsını"-teb' lerinde tn:hrjp e
dı klcri muhtemcl ~c gOO. 
teı Jen UJ,yya:reler bu hesA.ba. kıa
tılmn.nu~tır. 

ı-...: 

(Baş tar.a!ı 1 inci sayfada) 'IAme ın· lBl"l söylemiştir: lcniyor. kim ilir belki de bu hususta bir m,y • • ~~ 
'bir ınôksanhk teşkil etımez. !Al- Run>dlt, J3tr.l~ 'lika; m· 1 :V:azifemizi 'Y._P~. Size Tekli. rin &bölü htaJıt.l rol oynayabiJmek arznsiyle-kuv. .narıcıycue 
ma.nlar tanklanmı?Jn ka.rıŞısınıa ı hoi.'Çlarını 65 m.Uya~dan 125 .m\im.kün .olıuı bütün ;lroııı:mayı vet buhn!lktadır. :Anlaşılıyor ki tayinler 
çıkmiı.ktansa arldla.nndan do-. milyar dolam yükselten rkanun <1bya.cağız. Fakat bu kor.uma YeniDe'lfıi, 3l (A.A.) -Kon- ~kiye !..kendi ar.zusiyle tar.af-
laşınayı tcrd!h ot:rnelrteydiler. 1 layihasını iınza etm:IŞtir. sizin yar.dmnnızla dahıa tesirli, grenin ve Hint Müslümanları sızlıktan ayrılmıyaca.k ~ şayat Anlm1"8., 31 (A.A.) - V~ing~ 

General bank imalittınd:.ı gö- k I ....df.Wıa,,kuvvetli olaaaktır. Bir~&nıin Cripps'e uygun cevap ihtilafa Sttruklentrse bu .idaresi ton büyük elçiliği refakatinde 
riilen bazı'..noksanlardruı bahset- Cepheye ~iden as er ere M. Cripps nutkunu şu sözler- vermeleri bekleniyor. elinde olmı:r.an scbe}>lcrin tesiri- birinci sınıf orta elçi olarak va-
--,iştir. Ruzv.elt'ın mesajı le bi~: LM~y Bntırıma ıe olacaktır. z.ife ifasına memur ııed.lhuış bu-
ingfllz basl•anları Va~İr1'"ton 31 (ıA.A.) - Bil· B~tün milletler için Y~ bir Doğ'ru Mu Gidiyor! Tü:rkRvr:'IJe 'HıırlJI .nan Kahire -elçisi M~t Ali 

.. • 
0 

' ihttrrry~t g recek <>laı bır sa.ı. lhan~d::ın .acılan 1b.hirc orta 
fi VUll ·~ec k yük Brltanya ve djğer han> cep- baha dQğru hep birlikte bir bü- Yeni Delhi, 31 (A.A.) - llifıt Tehi l:e Y()l:tur çiliğ' e Harlcıye Vekiilığj u-

Londra, 31 (A.A.) - Basın lıclerine gitmekte blan kara v~ yük gayretler ve cesaretler g~ K<>ngresini~ 1cı-a I~mi.tesiıide Bern, 31 (A.A.) - National munıiı..Jdltiplik musıvini Numan 
Yayımlırrma -göre, dilşm;ını hrr- deniz .askerlerine gemilerine cesi geçirj~nız. yapılan UMk'ı:!ri!leNıı bir -Ouh- Çş.ytu~.d.iyor ki: ııTıiirldye hak iT.ahir Seymeı:ı'..in -ve Cidde orta 
pa.lamak ve :(loğuya asker gön· ı ..bmmoden evvel dağıtılan tbir Dö~ 'Sa:i~ Sttttııi'Toplantı • ra:zı:aı do;_ru gi~ği ~~ok- kında. dolMan tela lı Ş4yia:lara elçiliğine Ccn vre ba§konsulosu 
'dermcsine:::mani olmak. uzun kı- .lnıektopta 'M. Ruzv~t ezciimle Ycııi.D~hı,._31 Uı....~) :;-:Kon- tcdir. Mndafaa ıslermm .. İngilt: r.a,ğmen Ankarada siikılnet var- Ni:amettin .tYaşlııUn tay nleri 
yı 'boylarında kuvv~t btılundar- .. . gre Konutcsı bugun ogleden re tar.a.fhmdan kontrolune uıu- dır. Ve Tilrldyeyc kal"Şı heman- İn 
masını temin -etmek icin Satnt şor.le dcme'kt~ır: . sonrıa 4 saat 'h:ıgiliz tıekliflcrini ..teaılik olan Cripps'in teklifleri- gi bir tehdidin m~vcudiycli red- önü koı;nJarı 
Nazaire taarruzuna benzeyen Mil16tımizın "tıntün ktıvv'eti müzaker.e etmiş ve saat 18 de nin son fıkmsı komitede o ka- ıdcdiliyor. Salahiyetli Türk lray- (. 
btı.Şka baskınlara davam edile- I ve bütiin kudreti size z. hir la- topl~tı.ınnJı ııı.ihayct vermiştJr. dar şiddetli bir itirazla ~- naklan Tiirk siyasetinde Mili- ~ 31 A.A.) - ESJu-

kt 1 K te t kı ~·~ ı şehır, Konya, Sınop. Niğde, Q;.. cektir. ca • ır.,, -0mı ya.r:ın e ar wP ana· rmışbr. '\er lehinde bir değişme mevcut 
olduğuna. dair dönen haberlerde r.esuıı, Ka~ride olduğu gı"bl 

- Allah ,yai.dı isıe..clbette is- ~_....._.__!1111111, 
en kilfiük biı hakıktı.t zen-esi bu· !I'okat, Deniilide de (1nöntl) k<r 

nnı ,görür gömıe:z başını önüne lunmadığmı temin e'aiyorlar. J§USU yapıtmıştlr. 
eğdi. Fün.t da:imaı ile.ti bakmak Türk ka:bmemnae bir değiŞUdik Den~ide yapılan koşn~. G5 i 
istiyen ~zlenine hü.kmadcmiye.; de bahis mevzuu Olııt:na? .. Çilnkü kız olnla.kiizcre 276a.tlet iştirak 
c ıl:ini anlıyar4k adınılıınıu sık Tiirkiyenin iç ve dış siyasetle- etmiş ve derece aı.wıan.. ~diye 
bu tırdı; öne ~i. A'rkas:rrlda -ıiıtdeki istikrıır şu anda en baş- kri verltm~tir. 

terim. 'ia son? 
-.:ıt:h ... 'lJen de isterim elbet

te... ÇOk kuvvetli bir erkeğin 
ka.r•ı .~ımayı ~ .kadın .dste
cnu ki. .. 

Bu retle k<mn§a ı.kom.ışa. 1-
~ven kızlar, kale ~pısına 
Y.l.klar..mışlat4iı. Arltalarmda.n 
htrl.aç erkcğm yetiştığini göreı
rek ıbahsi en tatlı yerinde kes
tniye mecbur oldular ve artık 

•hiç komı.şmadan 1'a)e kapısın· 
4ian içeri girdiler. 
.rBuıılıır Suayp :Aley.seliıımın 

kızlarıydı. Evlennc dönünce sı
:iırlanaı ~ koyunlarını .a.ğl-
• la soktular. Her ıwııau1dndon 
.çok evvel dömnclerlni .hayretle 
ka.rşılıyan babala.nıun yanına 
tittiler. -Hem ilıt..iyar, .. hem de 
fkı 1'izden mahrum .olan Şuayp 
.Aleyseliun : 

Hayırola, ~i.~gün ~ 
Çabnk ~ldinie . .Hiçbir vakit 
Ö()jie ~en dönnieınif;tintz. Ga· 
liba a.yak üStUride salı..llcrce 
bek:lenu!nite gönlü~ ~lmıy.an 

''-tethcU (!ili birisintlen yn.clıım 
.aöıtlünü.z. 

lıtı:ıtamn ıya}Qşıklı bir dam 
o~ dikkat Elden !kız. ki .a • 
dı Saf-ura w, babasını: cev.ap 
~: 

- ö,ie c*Ju bli:ba~rgmı. Fa
clta.t ~ aı ~ tylliği yapan 
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ta gelen vazifedir. Doğu Akde-
khlan ılma da: nizcle..alına.n toobirler Anltar.ada Tokatta ıyn.pda.u 4500 metre-

- Ey giizcl, d-edi. :SCn ..benim ıilkbahu Almun taamızuııun bir lik 'koşuya da., birçok ıatletier iş-
~~ ...... .........,.ı_N_a_l<_H_v_e_ik_t_ib_.ı_:s_l_•a:_:k_k_ı_m_a_h_f_u_zdur 
"fodyeıı halkından birisi değiIJ 1 §ini bitirir bitirmez yür-üyüp rit- de bir kusur mu işledim? ard.ıınsım ~el; eğer yanlış ta- kısmı olarak t:elaklci ediliyor.,, tJMk etmiş ve ferdi t:amıifte"bi-
dir. ti. lıeride bir ağacın dibine yat- :-S fura, 1l tmıa cevap ra.fa..;gideoek olursam haber ver, rlııcUiği GenÇlik ldBbüriden n-

- Ya kbrtdir? tığını gördük. YaııımıidSi biraz verdi: şu tarafa; sap, bu ta:raftan~ Casus bfr Japon yas, ikinclliği de "P.:yni ~ 
- Kim oldyğwıu sorup öğ~ daha kalsay<iı, belki davet et· - Il>tağfurullah ya yiğit! diye yolu tafif et! Generali tevkif t*Jndu Hilmi, i.içtlnc~&ii de ayni ktilp.. 

ren.meyi gktl &ıenıed,iğlıniz bir meyi dtıştmebıllrdlk. 1stersen Bize yaptığın iyiliği babama an- ten Dursun kuanm1sıntdır. Ta-
yaba:ncı... g1dlp qa.ğıtaymı. lattık. Baham da "o iyi Jmlbli Safura, .Musanm ileri geç- kım tasnifinde Gençlik Iclilb8, 

_ Demek mrnlAnınzı 'Ve ko- - Hiç durma Safura ! Ona, ~<:.ıyı niçin evo dav o~ ..anekteki miıksadıw anoa:k. bu söz gnıp~ orta okul birin-
~ o.).abancı suvan- hizmetinin .kar§lllğmı vermek diniz?" diye bizi payladı. Bura- lerden anladı ve kuvvetin.e:hay- ciliği kazanmışlardır. l'aT2™'1'-
vetdi. istf:rim. ya..~ .sem aÇ e\ıe:götü ran olduihı kadar yüksek ilıliı- lara...Jıedjyelerl verilmi§ür. 

- '"Evtn. iXtbal:ığnn! Sa.tura, babaSımn btıynğ'Clıau reyim. ~:da. ho.yran oldu. Rendi ken- -.-••••••••••••••••----~ 
- MCdyellli!er buna. na.Sıl ra.- yerlne get1mlek 'çin emen so- MtuJa, bu davetten çdkt~ 

zı .oldular? kzğa fırladı.i.D.ar ve bozuk so- Dll'Il aldı. Çim:kü fena alde a.. --Ne terQiyeli, .ne"'1la.musht 
"Safura, 1'1.0sanın 1reridilerine ~kları .sttr:!atle :geçti . .ı.ıK.ale ika- ciJmn~. Karnını dO"}'Ul'.abürnek aaam ! ~ye söylendi. üzgirda:n 

nasıl yardım ettiğini, biraz da pumıdttn dışarı !uğı:aclı ve koşar· için buıidan daha 1yi fırsat 00.: açılrLn ~ ~emek i· 
bVJariôıraraık, ~..aona-1ca.- oasııa yüıiiyerek sarını bu- hmıaMı: çin:&ıe ~ti. Bu yabancim'fW-
dar anı attı. Şuayp Aleyselim ı.:lunduğu ~ue 1ılaştı. Birkaç :e,. - Başü.stüne~ 4oz, dedi. lenecek kadına ne mutlu! 
lw:rıwı söylediklerini bUyü.k bir ~ geride urara.k: Babruuzla tttrıı~_ıwılten (le is- Ulusa, genç Jaımı ıbacaklanm 
ffikkAt ve iı.lika ileUiiılddi.tKız- --'.IYa yiğit! Yary'iğit!.. ~. Ha}icli-pıeli:nı. örm.ekG.IDeOburjyetinden kur-

..Ja:r.in ikisinc,..birden: ı!Diye &esloncli. Jılusa., arma- 8a.fRa önde, .:Musa~ tulmak i9in öne ~e cid· 
- o ya.ba.ncıyı niçingatimıe- ~şık tityiı.la.rla: dolu (l ruııJbir löu'ğu:Jı.ıde:-'Y<Jla;. §!ktılar.\.Me§e .dcniyükaek bir~~ 

dlniz? dedi. Hiçbir menfaat bek ~ykny.:ı. dalnu!lb. 'lDzın ses.'aı· ~:ı:ı;ımn .ar.as mı ~ ~~ Olte:.rgeçm~yip ... 
lemeden ..size .. l).ilik yaıpan o ba- .:mesi. ib:edııe u~ı. Ji'Jri ~pj :dö'gru ilerlemi}le"- • Yıo- ...kad;ı. y.aı:timektc ~ etaey. 
b;ıyiğiti tanımak :istiyeceğimi ı..:ayağa allrtı. Biıık:ıç ge- h z -ıl~~ (>l. di, :belki ye: hiKlerille-.ğ-
.d" ·· ediniz.mi? rlde ~ ve kan · · · .Jbay· •ça ~ tlictnr ~ llilp Ol:ır.akı:ihem ~lharn r, soru}!a yine samra Ct!Vap r.anlıkla ;gÖ1ldcn gc;çimn eJam Rüzgardan güzel kızın etekleri 4e Safunyı ~ WGCE 
vemi: :görl1r; görmez tmııdı: .:açıldı ~ baoaklırı ~ ttıir ra~ bulanatBiircli. 

_ B&yyaMmrrm aw.ıuaa i.- - Ne vaı-? G.edi. Hi?.nW'ink M.llla. &furanın nefis bacakla,. fNblı ftr) 

Artldik Bir Meal~ln TIH'fhJnl ... &Hlema ve T~ V~ 

.... 1 Dıiılıstılar•ı Tawtr den 

• cı(leL..-Jl:D ~.. :tn hala i8öW1.diı ~ 
"'9:laar1Uıid l'üıat 

asın~a 
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TEFRiKA 

J Nakil ve iktibas hakk1 

Yarlik Ali, t.ers g.Oreşine de-ı kas:ık1n:mıdan kavı'lya.roX ayağn 
vnm ediyonlu.. Hacı, yirmi da· kaldırmak ve, kucağına oop yü-
kika sonra bunalmıya başlamı§o- ribnek. •• Yör.ük hafif olmakla 
tı. Güreşin otuzuncu dakika.!~ beraber aon derecede ~etin ve 
rına doğru Hacınm olduğu e.şi- kavi !idi. 
hardı. Yörli'k .Ali, hasmınm ol- Çalık, dehşetli sinirlenmişti 
ctllc,öıınu sezinoo ni:ralarıııa. ~ Oğlunun boşuna uğraatığını, 
ladı: ve beyhude yorgunhığa dilştü-

- Hah!.. ğttnU gördükçe çileden çıkıyor-
- Hoydi 1.. du. Çalık, yine söylemniyo baş-
- Hada be!.. lııdı: 

lngiltere Başvekil W. ÇÔRÇIL'in Harp Nutukları 

U iÇYOZO 
. 1938 tarihinden 1940 yılı sonuna kadar söylenmiş muh· 
~ nutuklardır. BugünkU harbin, W. Çörçile g6re sebeplerini 
anlamak için bu mühim eseri okumak şarttır . 

.Aslından Haldun Yaşaroğlu tercUme etmiştir, 
Tanesi 100 kuruştur. 

K VGAM-MEINKAMPF 
Alm:ın Devlet Reisi Adolf Hitlerin bütün dünyada. mil

yonlarca satılan ve Hüs4'yin Cahit Yalçın tarafından tercü
me edilerek as vakitte mevcudd tükenen bu meşhur eserin 
yeni basımı ~br. Tanesi ciltli olarak 3 lira.dır. Taşradan 

posta parası alımnaz. 

AHMET HALiT KIT ABEVI Bu nfı.ralo.r .Alinhı güreşe gir- - Ustal lBöyfo ~ olur 
mek üzere olduğuuu gösteriyor- mu? ============================ 
mı. Fa!lmt bunu, ancak Y'öruk - Ne ya.pal.mı? lstanbul !Aliyi yakından bddp edenler bi- - Ha.kem heyetine eöyle, bir 
fiyordu. Yürük Ali, canlı canlı ihtar yapın, güreşe girsbı.. &. 
çırpınıyor, ve, nirakırmı tazeli- re.bere yok.. 
yordu : - Dur! Biraz sonra yapaıu.. 

- Hayda Hacı be!.. Dedi. Hacı, altta. oldukça dur-
- Hayda kardeşim be!.. du. Can sıkıcı bir hal aldı. Etraf. 
Hacının eski hızı ı?rn.lmadığı lan b:ı.ğırmalar çoğaldı: 

için nRralara :ıncak kısık W; can - Bıraksın güreşi! .. 
eız bir sesle mukabele edebili· - Pes et! .. 
yordu: - Böyle gür~ ohnaz... ı 

- Hayda Yörük be!.. - Berabere yok ... 
Yörlik Ali, n§rnJ.annı savu- Cazgır, yerinden kalktı. Ha-

rurken Çalık, dunıından söyle- kem heyetinlıı yanına gitti. Söy- ı 
Diyordu: lodi: 

- Usta! .. Oldurdu herifi de- - Ne olacak bu, güreş .. Ha-ı 
pı mi? cı, duruyor. İhtar yn.palım tien-

- Ne diyorsun be? Yayıkta- dine .. 
tıi süt gibi döve, döve yağını çı- Hakem heyeti knraı· verdi: 1 

kardı. - Bernberc yok ... Geceye ve 1 
- N8.ralan görüyor musun? snbw kadar güreşler devam e-1 

Ne keyifli!. 1 der. Git, söyle... 1 
- E!. Herifi bitiroi. Şimdi de Ca7.gır, meyda'la geldi. Da- 1 

kanat vunıyor!.. Ölüsü.ne yürü- 1 vu1lan, zurnaları susturdu. Ha-
yccek... cının omuzuna vurarak: ı 
Demeğc kalmadı, birdenbire - Hacı, güreş yapmıyorsun? 1 

güreşe giren Yörük tek µat;aya Ne oyuna. ginyorsun, ne de o
bıdi. Hncı, teki kaptırınca der-' yun veriyorsun? Böyle güreş 
hol dönüp yere yattı. Ba~a olmaz ... 
türlü bir şey yapamazdı. :rehli- Diyince, biraz hiddetli olan 
keye düşerdi. Hacı yere yatar Ha ·ı. bağırarak: 
yatmaz toplandı, :kapandı . Yö- 1 - Daha nasıl güre.şecet;riz be? 
rliğe uyun vcnnemiye ~alışıyor-, Diye z.ev1.eklendi.. Yörük, hi~ 1 

du. ses çıkarmıyordu. Cazgır: 
Yörtik Ali, keınaneye girmiş, - Abe, senın güreş yaptığın 

hasmının ardında bekliyordu. var mı? Ahmet Ağanın kehve- j 
Arada bir hasmını açmak için sinde oturur gibi otunıyo:raun I 
sağa sola havalandırıp duruyor- be? .. 
du. Faka.t Hacı, ka:tiyen a.çrk - GüNşiyorı.ız ya bo!.. 
veıımemekte taannüt ediyordu. - Böyle güreş olmaz.. Seyir-
Yörük, hasmına bir oyun oyna- ciler, bağırıyor, görmüyor mu
mayı kurdu. Hasmım boşalta- sun? .. 
ca.ktı. Yani H~. ayağa kalk· - Bağıl'War gelsin güreş-
mak için çabaladığı zaman belli sinler.. ı 
ctmwen bırakacaktı. Ve, bozuk - Uzun liı.fm kısası .. Bera
dilzen kaçarken yaknlıyacr.kU. berlik bekliyorsan yok .. Hukem 
Bm.aenaleyh, fırsat kollamıya heyetinin karan; güreş bitinci-

T. C. Ziraat Bankası 
Şubesinden : 
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9ll 2/44 hisse tarla 

Buznlık deı-e 

Ksr;ıkayı:mlu 

Büyiik Bıçalq;ı 
Keçi Yam;ıcı 

Biıyilk tarla 
T~pe ba.f tarla 
Buzalıl{ den~ 

DomUl. D;;ımı 
Cı•vızlik 

Sulakdere 

100 
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ı06 
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110 

So;;uksu c;(!fml!si 111 
Btrznlıkdt>re ı 12 
Beyaz tı ş altında 113 

çnkmak t:.ırla 

Sulakderl? 
Koz tarla 
Han yolu altında 

114 
115 

Karaçntnllı 116 

K asn çPŞmesi 
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Bankamııın uhdci ta&arrufuncb bulunan yukarda l'msi. mikdnrı, 

?lıevkH ve numaraları yazılı gayn m"'ıııaıllcrin s:ıtışı . bıınkarnı7.c.a arttır

maya çıkanlmıı,,-tır. 
İhaleleri 20 4 942 \.-ırihme rııstlaynn Pazıırtesi g\ınu saat 14 de bnn

kamıı:m zirai ikrnzat llCI'\'lSinc!e ıcra kıl.rıııcaktır. Ar1tmnayn iştırdk e<le
l'ekler muhammen kıymetin yuzde yedi buçuğu nisbetindc depoz.ıto akçesi 
tevdi edeceklerdir. C~yri mcnkullerın sab;:.lnıı peşin para jle olduiu gibi 
dörtte biri peşin ve mütebakisi g.ıyd rr:tmkull<'.rin ipoteii mukabilinde ve 
nzaml beş taksitte ve beş "Mle muddctle ödenmek üzere ikraza kalbedllebilir. 
Tallpledn d aha faz.la ma\ümat o!lmak üze-re her gtin mczkör servise ınUrıı-
cıınibırı lli'm olunur. (4034) 

başladı. ye kadar devam edecek .. 
Hacı, bir aralık kemaneyi sö- - Nç ederse etsin be? Bir liP••il?iil•mı::ımlill•m:m:m:ımmmmmım~sım11Zm111ı1m•=aı 

küp kalk:mıya tevessül etti. Yö- hafta gi.ıre§oiriz be!.. • 1 B J d 1.1 J 
rlik. de, belli etmeden Hacıyı bo- - Böyle güreşiı'sen yen.ilı.: Istanbu e e iyesi an arı 
eaJttı. Hacı, kurtuldum zanııiy- addederiz $nİ ! 

:___::J 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırılılılı De Biltiln Ağrılarınızı derhal lıeser 

icabında gOnde 3 kaşe ahnabillr. 

Ç•§me Aatlye ~ M•hkemeet: 
Esae: 942/81 
K.r•r: 25 
C. M. U.: 3t 

.Milli Korunma I<aııununa a1kU'l 
haı'E"kette bulundut:u iddıasile n1az
ı ıunualeyh olan aslen Dıkilili ulup 
h:ıle:n Çt-.şmede kıı~aplık yapan Kare 
Mustnfanın yanında çalışan, Hasan 
oğlu Miimin Cnkaruı 3005 sayılı kn
ıııına tevfikan Çe me Asliyt> Ce:.ıa 
J\l:lhkcn.esinde yapılan aç1k durua
m&sı ~onunda: 

Yeni neşriyat : --Modren evrak, dos:w 
ve arşivciltk 

Bütün hususi ve resmi müesııe.c;e

lerle Devlpt c!nireleı'i ic;in fllydalı bir 
rehberdir. Anknra Polis Enstilüsii 
öğretmenlerinden Cevat Sökmens:icr 
tara!ındnıı hazırlanmıştır. tstiyenle
rin kendisine miin•C'natleri lfıı.ımdır. 

Çeınuı A91ly• 
iHtr. 142/&l 
Kanı~ 1 
c .•. u. 18 

Miln Korunma ıtıınwmnrı nykm 
harckeUcn maz.nun olnn Çc~menia 

Stıkarya mahullcısinden yukandn tın
V!yctı yazılı Aril Selçulc hııkkında 

300'i şayılı kanuna tevfikan Çeşme 
Asliye Ceza ınahkemesındc alcnoo 
yııp,Jıın muhakeme ~onunda: 

Bu harbin içyOzü M. znunualcyh Arttın peyniri ve uı-
hırt'fi mevcut olduttu hnlde 2. /1/9.fJ 

Ç İngiltere Bnşvekilı \Vlnston Chur-
Maznunııal~yh Miiınin nkarın günü dukkfınınn giden ,·e pcynır ve 

chill'in Harp Nutuklarını ihtiva ed<.'11 
lnıgun kestı2i keçi etinin kılo:;unu zııhıresi olup olınndığını ooı-nn em-

bu nıühiın e»er tngıUzc-e aslından li-
Bdt'dıyc<>c ttıyin edilmiş olan 45 ku- niyet komiseri Fı;ıhri ve polis me-

k sımıınııa Haldun Yaşaroglu tarnfın-
ruş11 satın:ısı lilzım gelirken 60 u- mı:.."l'll Kndıi Vt• Şukrii ve zabıtnı be-

. dan nakledilmiştir. Ahmet Halit 1"..ı-
ruşa sat.ırak bu sureUe Millı Korun- ledıye memuruna karşı yuk demek 

b tııpeYi tarnfındnn neriıı bit· suret-te mu Kanununa aykırı harekette u- suretıle saklayarak s11u,:ı nrzetm~ 
baııtırılınıştır. 

lunduğu maznunun mi.ıevvel ikrnrı clıı,:I ve bu suretle milli Korunma 
ve yt•miııle dinlenen Amme şnh!tler. Kunununn ayktrı harekette bulun-
(tı;tteğmcn Rıza ,.e zabıtaı bcledıye lzmirde Pulluk imalatı duı;t deposunda yukarıda isiınltıri 
nHnmru Nail Barutçu \'e kundurucı İznıir, fYcni Sabah) - İzmir geçer nwmudar tarnfından usulen 
Alı S:ıkanın birbirlerini miı<'yyit o- .

1
• • yarılnıı arama neticesinde yinnt kı· 

vı ayeti C'mııne gönderilen 40 
l:ın ihb<ır ve ııahadetleri ve :1.auıt va- lo miktnrında peynir ile iki yfi2. kı-

ton lUma demirinden 20 tonnı 
ı·oh<>sı nnlndcrecntlle sabit nlnıll!i ve Jo zahirenin mevcut oJdujiu <>öri.lle-Söke',·e sc\'kcdilmiştir. Orada- • 
deliıll\' karşı maznunun müdafıınyı ~ rek tesbit edilmôc olması ve yC'.mlnlr ki "miller bunları pulluk Ye uç "' 
vııkmsı gııyri varit bulunmuş oldu- d.ıılc:ncn ·":othitlerin görgüye milste-

demiri imalinde kullanacaklar- " 
r,uı dan n><ldi ile Ali Sakaya et sat- d 1 nit ve yckdı,.(!rinl müeyyit olan şo-

ır. Hu ay sonunda zmirdeki a- • -
mal, tan dolayı harE'.ketiııe uyguıı 0 - "ll lıı.ıietlerl ve zabıt vru aksları mun-. mı er miihim miktarda vilayete 
lan 4180 sayılı konunun 32 ıneı ın:ıd- dercc.'tltları ile subit ve lrnnnııtl 
de--i de!Aletile temin edilen ve y:ıhut, uc; demiri teslim edeceklerdir . 
t·dilm~k istenilen gayri ınuhik ka- BunJar Ziraat Vl•kiıletindcn ge- m •lıkemede bu suretle hn ıl ohm~ 

1 lecek 'emre göre Gift~iler~ d!l"'ı- ve dı:;,fıile km şı muı.l'unun vıiki olıın 
zrııcın nııktıınna ııaznran 59 uncu 1 "' ~ tıla<·akt.ır mudafaalıırı guyn ':.rıt gunılınüt 
111..ıdclcsinın 3 iineii fıkı ası mucibince • · ::-=-===-=--=-=-::=-=-;;:-::-=..======-= • r,'cltıgundaıı rcdd1 ile ıddia mnk:ımı
beş lJrn :ığır para C'CZası ile mahkü- nın muı;ıp görülen talebi "('Çhilc> ha· 
mıyıtıı., ve yedi gün mi\ddt•tle ic- Erdo.k Asl"tye - n l.<'t ne uygun ulan muaddel 3934 
l'ny sanattan nıen'ine ve lctimıı se- H ~ k · 1 " · a lffi ıgıne : cı'{JJı kan JllUU 32 İIWl nı:ırldf•S d~-
helıJfe T. C. K.nun 76 ıııeı maddt-s1 

942/l!l ' lal• tile· sııt~:;ı arzcrtılnıt:yt.-n pe.vmr 
ın..ıC'il.ıincc. on lira i!ğır pllTtl ce-.z~sile • ı 

E d ı: · 1 t M h tt • d ı ..,, l ububattn mıktarl:.rmn ım1~-ıraa 
mrıhk(ımiyctine ve on dı rt gurı mud- 1 r e.,ın gmc paşa a a e.ın e 

Al . k E · u rı t>:tf:ür k,munun 5R uncıı maddc:si-
dcU.:- icrai sruıattnn meıı'lne ve ı•Un ı ızı mınc yııra; 

K "'nı tb ~hı' u •. _,. d 11111 ıı Ün<'Ü rıkrası mudbıncc _vi~ 
mfisnderesine ve Adliye harç tarifesi oc .. z 1" m yar •. arnıın an 
kanununun 50/1 ve 52 inci m:ıdde-ı aleyhin ~.e ~çılan ihtor davasının gı- bcs lira acır pnıu L~ı.aııı i.le mah· 
forine tevfikan 100 ımnış harcın yabınızda y~ pılaıı muhakeme \'C fah- kt-nıiyetiııc ve yedi gi.ın rnı\dıictlı 
kend"!tinden tahsiline ve huküm kıkat sonundu: di.iU.{mıııın kapatılm<11iı11a ve 63 un· 
Y.alile~iiiH zamnn 63 üncü madde Ho"lı bir ~ebep olu1ııkı;ızın kocu- cu mı.ıddC' muclbınce ma,,ıafı m:ız· 
mucibince masrafı mnzııun:ı nlt ol- nız tbrnhiınin BalıkN>;rdc mevkuf nem· aıl olmak ve ıkibin hcşyııı 
mak üzı•re gazete ile nı•şir ve ilfını- kaldıgı uımnnda ve Uç sene C\'Vcl ev- kL.ru~u geçmemek i.izcre hiıknıuıı 
na kabili temyiz olmak üzen· 20 Şu- liligin yi.iklettiı:ı vazjfeleri ifa etme- Ra?.C:tc ile n~ir ve ırn.nına ve Adli~e 
bnt 942 tarihinde k:ınw verilerek u- nıck ınaksndile üç çocuğunuzu bıra- lını p tarifesi kanununun 50/3 ve 52 
sulen lefhim olundu. knrak evinizi iel'ketti{:ın z ve o t:ı- in<'i maddelerine tevtıknn 200 kuru, 

l'iht(•nberi kocanızın eviıı., donıncdl- ha•·c ın kendisinden tnhsiline kabıli 

le birdenbire bozuk düzen kal- - Ne demek be? Zorla ını ~ -••mııamm•••E••••ılliimmJll!llB••••al 
karken Yörük Ali, hasmının pe-

1 
mağlüp ettireceksiniz be? Topkap.ı _ Silivri yolunun tevsii için Topkapıda eski Takkeci, yeni 8•••• DOKTOR • a 

fJinden am bir hamle yaparak - Güreş tut öyleyse... Meı·kezefendi muhalleslnde eski Far.lı Paş:ı, yeni Davutp;.ıµı so.knimdn es-ı HAFIZ CEMAL 
gıııız sabit gürnlnıuştür. Medeni Ka· tf'Jnylz olmnk iı:tere ve peynir ve za· 
nuııu11 132 ncı maddesi hükmüne lıirenln kendisine fodcsine 30/1/94:1 

1 
tevfikan evlcnrneııin tahmil ettiği t ırilıirıde koror verlld .. 

d'.Üıa ayakları dizlerinin üzerin- Seyireiler de bağırıyordu: ki 2, yeni 75, 75/l gayri mcı1kulün beher metre murnbbaına 100 kuruştan 
den kesilmeden derhal stırmaya 1 - Bırnksm güteşi.. 288 lırıı ve yine ıstimlfıki teknrrur eden i~bu mahallin derw1undn ve cad- Lokman H ek,· m 
koştu. Fakat Hacı, beladan 1 - Böyle güreş olma.%.. Pes de tarafında bulunan bostan kulUbffiine 100 lirn derunundııki nğnçl:ıra 20' 

vaz,foleri ıra ı.ımnındn vt• tebliğ to
l rıhindcn itıbaı-en bir ay içinde k<l<'a· 
ı nız ıı.ııahıın Uyarın t•vine dönmeniz 

Karııa~aç Pay M halll 
Komiayoncut:rına, 

Celep \11 

kendini kurtardı. Hemen yere etsin.. lıra yine bu mnhalde ekilmiş bulunnn bakla enğinnrlarn 30 Ura ki: c~an 
ka.pa..tdanarak toparln.n<lı. - Tut Yörük!.. ( 458) lira, Ham4ımh Bostan namile anılan U:ırlndan mürekkep 267 metre' 

Dahiliye Müichas.3181 
Divanyohı 

Güreş çok tatsız gidiyordu. Çalık da dayanamadı, bağır- murabbama ao kuruştan ccman (2ı3) lira (60) k~ 84 metre murabbaı ma-
1 

Biri kov-alıyor, diğeri :kaparo- dı: hallin beher metre murııbbaına (100) 'kUTUstan ceman (M) lirn ve yine bu llmmm••••mımaam•!I 
:yor ve, lren<lini konıyonlu. Bu - Bıraksın gü:reşi be!.. son parçaya isabet eden tıışı mal SDhiblne ait olmak uzere duvar vaziyeti 

ı içm ihtar icrasına 29/1/942 tal'ihind{• 
Temyıı:ı kahil olmak üzere karar ve
rilmiştir. Tebliğ tnrihinin ertesl gü

tıiinden tibaren un beş gun içinde 'ı 
knnun yullrırına milracant etmediği

niz tnkdirı.lc hu h{ik(lm koüyet keıı -

Hııyvan alım ve satımı ve toptnncı 
kasaplıkla iştigal etmekte iken mez
kur işi 25/3/942 t.aı ihindc terkeyle-· 

diğlmdcn bıı tarih~n sonrn nam \\ 
hesabıma ('(•ft.p ve komisyoncuların 
hıç bir muamele ve :s.-ıt1:, ynpnıama

larını ricn ededm. 

hal seyircilerin heyecanını ke- Cazgır, son SÖ:t.Ünü söy1edi: ''e e\in istinat duvannı yeniden i~n ınl•cburiyeti giııönilnde tutubrak a;r-

eiyordu. Sinirlenen seyirciler ba- - Hacı, böyle güreşe devam rıca sahibi Envcr'e ı 200) lira ödenmesine karar verildiği ve bu hususta-
ğırmıya başladılar: ~ersen yenik ayırınz seni .. İş- kı uıfslliıtlı pliın ~·c kara1,n a~ıı Fatıh kaymakamlığı ve belediye şubesi M. 

- Hacı, kaçma!. t.e bu kada.;r, B<>n söz bu ... Tul binası kııpısma ve di!eri de gayri meııkullin bulıınc!ugu F;aUh Emniyet 
- Hacı, güre.<ıe gir!.. Yonik !.. lımırllfü kapısına 8 giiu müddetle asılı bulunduğu iltın olunm·. ( 4057) 
- Güreş istiyoruz.. Diye emir verdi. Davulla, zur-
- Berabere yok! nalara işaret verdi. Çalıruya baş 
- Pes et!.. !adılar .. Diğer pehlivanlann gü- ~---
Seyircilerin bu bağu1.lsı yerin reşi devam ediyordu. Bunlar, 

deydi. Çiinkü boşuna bir güreş güreşe giriyoı'du. Çünkü karşı
SC'yretmis oluyorlardı. Yörük, larında Yörük Ali yoktu .. Hepsi 
çok sinirli bir delikanlı olduğu düz giireşçiydi. 

Halide Edib'in Şaheseri ---, 
ı , C. H. P. ilk san, at mükafatmı kazanan roman 

Sinekli Bakkal halde giırc~lerdc c;ok soğukkan- Yörük Ali. tekr.at· kemaneve 
lıydı . Hiç sinirlenmez, hasmın girdi. Biraz bekledi. Faıkat Ha-
boş tarafl:ınru sabırsızlıkla bul- cı, yine ookisi gibiydi. Kati~n Tlirkiyede sr.tış rekorunu kırmıştır. Beşinci basımı bu 
mıyıı çalışırdı. istifini bozmuyordu. Bunun ii- hafta çıkıyor. Altıncl basıma b3..'Şladık. Taşra siparişleri sıra-

Hacı, mağlup olacağını kes- 7.erinc Yörilk, kemaneyi ~özdü. sile yollanacaktır. Ciltli olarak tnn~si 150 kuruştur. 
tirdiğı için işi süıiincemeye ko- Ay~~ kaiktı. Hasmma ayağiy- AHMET HALİT KİTABEVi 
yuy:or ... Bu suretle wgijreşi be- le vurarak: 4'11_ 
r .... bere götürmiye ugra.şıyordu. - Bana bak b&! .. .A.y .. H!n =--=============================== 
Bu, aşikardı. Sekirciler bunu b.lk öyleyse .. 
s~zdıkleri için haklı olarak ba- De<li. Yöriik Ali, hasmınm nlt
ğmyorla.rdı. Hacı, ne oyun .. ~ı- tan knlmasına ve, ayakta ~:!r~ 
yor, ne oyun veriyordu. Yo~ tutmasına razı olmuştu. f"ak:.ıt 
Ali, o.lL'l y.ıtıyor, i.izcrine gitmi- e.yadc güreşinden yılnuş olan 
yordu. Oste çıkıyor, oyun ver· Hacı, ika!kmadı. Cevap verdi: 
miyordu. Bir pehlivandan oyun - Tut güreşi be! .. Kalkmam 
almak kolay değildi. Hele, ha- be! .. 

Çorum Doğumeı,i Başhekimliğinden 
1 - Çorum Dotumevmde yaptınlaoak tfımirata kapalı zarf W.'Uliyle 

yapılan eksiltmede alıcı çıkmndıgındnıı muamelesi 18/3/942 tarıhinden iti
baren bir ay ıçinde pazarlıkla yapmnk üzere eksıltme miıddeU uzatılm~tır. 

2 - 1'fımlratm keşıf bedclı on yedl bin dokuz yü:ı elli üç lira yetmiş 
kuruştur. Muvakkat teminat b.n üç y;n kırk: altı lira elli üç kuruştur. 

3 -· Bu ışc aıt e\'rak şunlardır: 
A -Pilin 
B - Metraj ı:etveli 

1 bedeeegj tebliğ yerine ge<:mek üz11re 1 
Fatihte Ba.bahasan mahalle- ilan olunur. 

Feci bir kaza 
sinde Hoşkademkalfa sokağında ---------- Adre ·: lıc..t nbul Kurıık:ıhvt't~ lıan 

12 No. da tsınn.il Önyuksel. oturan 60 yaşınd~ki Kahraman 
Omurcan, dün evinde av tüfeği
ne fişek doldumnak ve tüfeğini ı 
tecrübe etmek istemiştir. Bu es
nada patlıyan tüf ekten çıkan 1 
kurşun Kahramanın çenesinin 1 

altından girmiş ve beyninden 
çıkmıştır. · 

Z AY t 
E)'Up iaşe memurluğundan aldı 

ğın 2307, 2302, 2!;07, 25(12, 2502, 
2503, 2504, 2505 ııumnralı l/IV /942 

Nı~an ayının knrnelcrıni Zli.'iİ etti
ğimdl•n yenis:ni ı,ıkaracnoıımdım es
kisinin hükmü yoktur. 

lstanbul 6 ı ncı Noterllğlne: 

Yııkurdaki mektubumun Yeni S:.
bah &azeteslle neşir ve ilAm için ro~z
kılr gazete direktörlüğline U-bliği.ni 
saygılarımla rkrı ederim. 

icmali önyOkeel 

Kurşun tesiriyle kafıa.sı param 
parça olan Kahraman hemen öl- ı 
mil~-tür. Muayen~ini yapan ta- 1 D } t o • il 
bibi adli Bay Hikmet Tümer, 'I ev e emıryıQ arı ilanları 
defnine ruhsat vermiştir. 

~ -~ - -------.--"-

r "Yeni Sabahın,,, 
ilan fiyatları 

_.Kr. 1 

Başlık malı:tu olarak 750 

Birinci tayf ada !18.Dümi 500 

1k1nel • .. S50 

_l_IWll. 
Muhaınnıt n bı..'<iclı (2BııOO) 1.ru olan 40000 Kg, külçe kur6un (17/4/1942) 

Cum:ı gunı.i sant ( 15.30) on IJqı buçukta Iloydurpaşada Gar binası dahllln
dekı komisyon tnı-.ıfındıın kap.-ılı zaı-C usuliyle satın alınacnktır. 

Bu işe giı mck i tiycıılerin {2100) liıııhk muvakkat i<'mirıat, kımuııun 
tnyin ettiii vcsıkalnrla tcklifler.ni muhtevi znrnarmı aynı eiin sıuıt 

( l 4,:JO) on dört otuzıı kadnr Komisyon Reisliğine vermeleri ld7.ımdır. 

Hu işe ait şartııcımeler komisyorıc!an parıısız olarak da{tıblmnküıdır. 
(40~5) 

sım kendisinden fazla cüsseli o-
1 

1şte bu, mukabele kızılca kı
lurı:ıa ... İşte bu sebeple Yörüğün ya.meti kopardı. Ön safta bu
biiti.in ustalıkları duruyordu. 1 Junan seyircilerden bir çoğu 

Hacı. güzel bir öğüt alınıştı. aya~ kalktı ve, meydana fır
Ona, Yörüğü tasvir ve tarif e- la.dı. Hem de bağırıyorlardı: 

C - Keşif huHlsa cetveli 
D - Eksiltme f:)rlnamed, Baymdırlı.k 

1 t)çüncü • soo 
lşk.rı Genel Şartwunesı, Yapı ı • 

Mcvı·L.t yolcu tı·cnleriııe ilaveten 1/4/ 942 tarihi~ itibaren her gün 
Hı:.yrlarp;ışrı - Adapazarı t>.:asında 52 ve Adapazarı - HaJdl.rpaŞQ ar:ııund5 

51 No.lu yoku katarları işliyecektir. ;.ı2 katar Haydarpnşadnn llQOt 7,15 de 
Vf! !..:millen sıı..ıt J o,ı6 dn hıırch.etle Adap:ıznra ~nf 12,03 d~ varacııkt.ı.r, 51 
No.lu katnı· Adapnuırdnn smıt 13,40 dıı ve tzmltten saat 16.00 da harekeUe 
Haycl;;ıpaşaya saat ı9,30 (la v11rac:ıktır. 

den tam etmistıi. Şöyle Qnlaşılı- - Bırak be! .. 
yordu: - Bırak güreşi be!.. 

- Sakın üzerine gitme .. Oyun - Utamruyor musun be? 
verirse alma!.. Her oyununda - Ayıp be! .. 
ve.>, her oyun verişinde şeytanet Zaptiye çavuşları ortaya ko-
vardır.. DUştular. Meydana çıkan halkı 

Hacı, ortada bir mezar taşı geri sürdüler .. Meydana cıkan
gıbi duruyordu. Kavi ve, lmlm lann niyeti bozuktu. Hacıyı so
olduğu için de kendisini koruya- palıyacaklar, meydandan kova
bilivordu. Falro.t Yörük, hasmı· hy;(loaklardı. Fakat Hacı büyük
nın böyle olmasiyle yorulmuş ortanın esld emektarlarından 
bulunmuyordu. Nesine yoru- ve, otunütlanndan olduğu için 
lacnktı? Çünkü oyundan oyuna hiç tınmıyordu. Yörük, söylcni
gireıniyordu. Güreş durgundu. yordu: 

Hacı alt:ta, aya.klarını eltına. - Kalk ayağa be! Jfuklkıın. 
-alınış yere yapı§llllŞ duruyordu. dan vazgeçiyorum .. Kıal.k ! . 
Yörük, kazık vuruyor .. Gırtlak Cazgır, orta.ya koştu. Hacıya 
vuruyor, yan kazıkla açıp paça hitaben: 
almak istiyordu. Hacı da diren- - .Aynğa :kalk .. İyi ya. .. Sa
miş bir mola t::ışı gibi olduğu na mtisaıade ediyor hasmın.. A
ycrde mıhla.r..mış mukabelesiz yıptır .. Alel:xre kepaze oldun be! 
duruyordu. Diye ~- Bunun üzerine 
Yöı'Üb~ aklıruı. bin bir türlil Hacı, mecburen ayağa ıkalktı. 

şeytanet geliyordu. Kemnneyi, Ve, güreş e.yakta devam etti. 
.i.Qdirerek birdcnbi:ro hasmını (ArJum var) 

İşleri Umumi Şartnamesi, 
E - Hususi şaı;tname, 
F - Muka\ ele projesi 
G - Silsilei Fiyat Cetveli. 
istekliler bu evraltı Do[:umevi Başbekimliğinde htt gün görebilirler ve 

alabilir lcr. 
4 - Pazarlık Çorum Doğumevinde yapılacaktır. isteklilerin tcminatıla-

rlle birlikte müracaatlen ilfın olunur. (3737) 

2!<.soREN;,:.=. KATRAN HAKKI EKREM 

lstanoul Defterdarlığından 
Beşiktaş Kaymakamlıkk bınasında yaptırılacak (1662.) lira keşifli yan

gından korunmn tesisatı 6/4/942 Pnzartesi günü saat 15 de Defterdarlık
ta müto-,,--ckkll komisyonda açık eksiltmf! ile ihale edilecektir. Muvakkat te
minat (125) liradır. lsteklilerin en nz bır tcahhütde (1000) lirnhk bu işe 
benz<'r iş yoptıldnrına dair lıdurclerinden almış olduldan vesikaya :müste
niden lstanbul Vilfıyetinc müracaatla eksiltme tarihinden tatll günleri ha
riç üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına aıt Ticnret Odası vesıluıl:ı-
rını ibraz etmeleri muktazidir. 1 

Şartname vcsair miinnkas:ı e:vrcla :ımıt Em1lk J4UdürlliCı1ndc her giln 
ıtilrllle ınr c.&0aın 

- Dördü.ooU .. ,., 100 

- .. - --- - ___ ... 

iııtanbul Altıncı Noterliğinden: 

Sayın lı;ılkımıza ilin ~lunur. (~9) 

Mıılmmınen ~~li 43433,31 (Kırk ü~: bin dört yüz oiuz öç lun otuz 
bir kuruş) lira olan 6000 ton L inyit kömürü 15/4/1942 ç&rş:ımba günil 
sat<t 15 te kaı>nlı zart usulü ile Ankara'da İdare binasında toıllanan M'r
kl!Z D uncu Komisyonca sırtın alıııacal:tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3257,50 (iıç bin iki yUz elli :rcdl l ira elli 
kuruş) lıralık muvakk .. "'lt teminat ile l•anunun tnyln ettifi vesikn\ırı ve 
teklifl{;rini aynı gün saat 14 de kndıır adı geçen Korı\iıyon Reisliğine ver
meleri H'ızımdır. 

Şartnameler (2) lira mukabilinde Ankuro'da Merktl'Z veznestııdr'l, 
Haydarpaşa'da Haydarpaşa veznesinden temin olımur. (39~7\ 

ittihadı Mil 1 Türk Sigorta Şirketinden : 
30 Mart 1942 tarihinde nlelfıdc olarak toplanım hissedarlar umuı ı1 

heyetinde lifrketimiz hisse senetı_rirJn 22 No.lı kuponu mtıhclilinde h s
scdnrlara safi olarnk (:100) kuruş klı tevziiııc karar ve:ilıniş oldu.J!Undnr 
1 Nısan 1942 tarihinden itibaren Gafatadıı, Unyon Hanında, ş!rkctirııu 

vez.ne:indcn tcdiyntta bulunulacağı saygı ile lıisscdar'larıınua b1ldlril r 

Türk Ticaret Bankası tarafından 

Sirke<:ide Küpniliıhanda 29 No. da 
Komisyoncu Mehmet Çorakçıya teb
liğ! istenilen 113 lirn SU kuruşu ııa

tık poliçnnın odemı tediyesinden do
layı sözü ge~-en pnraıun terettüp 
edecek zarar ve ziyan ve vAki mas
raflar ve tazminat ile beraber istcnl
leccğine mütedair bulunnn ilç nüs
hadan ibaret protestolardan bir nüs
haı;ı muhatabıruı gönderilmiş ise de 
mezkftr ndrcste buluıunadıitı ve:;-a 
yeni iknmetglihı yapılan tahkikata 
rağmen öğrenilemediği tebliğ memu
rumuzun tahkikahndan an1aşılmış 

olmasınn ve bankmıın talebine bina
en l 7 /2/942 furih ve 2334 numaralı 
protestonun tcblifı mnkanuna krum 
olmak i.izcrc iııbu ilan tn.nziıtı ve be- ~:::ıı=~"'!!!!!!!!~~?!!!?'~!!'!!!!'!~!!!"!!!~~~~:!'!!~~~~!""!'!!~~~~~ 

rayi neşll' Ycııi Ssbnh gnzetcslııc cön Sahibi: A. Ccmaleddln Saraçoljlu Neırlyat MUdUrU: M. Sııml Karayel 
dcr.füli. ıı ıldıöı yer: (H. Bekir GUraovlar ve A. Cenıaleddln Sııraçcölu maU:ousı) 


